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Kontekst zalecenia Komisji i jego cele

Artykuł 169 ust. 1 i art. 169 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

stanowi, że Unia ma przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 

konsumentów poprzez środki przyjmowane na podstawie art. 114 TFUE. W związku z tym 

Parlament Europejski konsekwentnie zmierza do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 

konsumentów przy pomocy środków na rzecz wzmocnienia rynku wewnętrznego i poprawy 

jego działania. Instrumenty takie jak niedawno przyjęta dyrektywa w sprawie ochrony praw 

konsumentów1 oraz dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki (dyrektywa 

2008/48/WE)2 również zmierzają w tym kierunku i tworzą ambitny system ochrony 

konsumentów odpowiednio w ramach transgranicznej wymiany handlowej i usług 

finansowych. 

W sprawozdaniu Montiego z 2010 r. również stwierdzono, że Komisja powinna rozważyć 

zaproponowanie, na przykład na podstawie art. 14 TFUE [w sprawie usług świadczonych 

w ogólnym interesie gospodarczym], rozporządzenia gwarantującego wszystkim obywatelom 

prawo do szeregu podstawowych usług bankowych. Posiadanie rachunku bankowego stało się 

dziś warunkiem uzyskania dostępu do wielu usług oraz czerpania pełnych korzyści z 

jednolitego rynku.3 Ponadto w sprawozdaniu podstawowe usługi bankowe postawiono na 

równi z innymi usługami powszechnymi i stwierdzono, że „większa koncentracja na 

sprawach konsumentów będzie oznaczać ponowne zwrócenie uwagi na integrację rynku i 

konkurencję, poszerzony zbiór praw, ochrony i środków dochodzenia roszczeń oraz większy 

dostęp do podstawowych usług”.4 Już w 2007 r. w załączniku do dokumentu Single Market 

Review [„Przegląd jednolitego rynku”] (SEC(2007)1520) stwierdzono, że „(...) należy się 

zastanowić, jak doprowadzić do tego, aby w przyszłości nikt nie spotkał się z odmową 

otworzenia zwykłego rachunku bankowego”. W lipcu 2011 r. Komisja wydała zalecenie w 

                                               

1Dyrektywa 2011/83/EU Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony praw konsumentów zmieniająca 
dyrektywę 93/13/EWG oraz dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG oraz dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Jeszcze nieopublikowana. 
2Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66.
3Monti M., A New Strategy for the Single Market. At the Service of Europe's Economy and Society. [„Nowa 
strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie europejskiej gospodarki i społeczeństwa”], 9 maja 2010, s. 74.
4id., s. 41.
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sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego (K(2011)4977/4, SEC(2011) 906 i 907), 

mimo że w planie prac na 2011 r. również wspomniano o instrumencie prawnym dotyczącym 

dostępu do podstawowych usług bankowych. 

Chociaż dostęp do podstawowych usług bankowych jako kwestia związana zarówno 

z ochroną konsumentów, jak i z rynkiem wewnętrznym, wzbudza poważny niepokój Unii 

Europejskiej, warto zauważyć, że inne podmioty poza granicami UE również uznały 

znaczenie ochrony konsumentów w usługach finansowych i uczyniły z niej najwyższy 

priorytet swoich programów. Zgodnie z konkluzjami szczytu G20, który odbył się w 

listopadzie 2010 r. w Seulu, OECD opublikowała na przykład niedawno dokument 

zatytułowany „Zasady przyjęte na wysokim szczeblu G-20 dotyczące ochrony konsumentów 

na rynku usług finansowych1”, w którym wyjaśniono powszechną opinię, zgodnie z którą 

ochrona konsumentów odgrywa coraz istotniejszą rolę w zakresie stabilności finansowej. A 

zatem zalecenie Komisji i sprawozdanie z inicjatywy własnej sporządzone przez Parlament

Europejski należy rozważać w kontekście globalnej tendencji zmierzającej w kierunku coraz 

większej ochrony konsumentów korzystających z produktów bankowych. 

Z lektury oceny skutków i zalecenia Komisji jasno wynika, że celem, jaki sobie postawiono, 

jest zaoferowanie każdemu konsumentowi legalnie przebywającemu na terytorium UE 

„prawa do otworzenia zwykłego rachunku płatniczego i korzystania z niego”, aby 

zagwarantować że instytucje bankowe nie odmówią dostępu do zwykłego rachunku 

płatniczego tym konsumentom, którzy nie są w stanie wykazać miejsca stałego pobytu w 

danym państwie lub którzy są „nieatrakcyjni pod względem ekonomicznym”. Celem tego 

zalecenia jest utworzenie specjalnego systemu podstawowych usług bankowych, które 

umożliwią wszystkim konsumentom czerpanie pełnych korzyści, jakie oferuje rynek 

wewnętrzny i handel elektroniczny, oraz włączenie osób, które obecnie nie korzystają 

z systemu bankowego i są z tego powodu społecznie wykluczone. Wyraźny związek między 

nieposiadaniem rachunku bankowego a wykluczeniem społecznym lub możliwością takiego 

wykluczenia został wykazany w sporządzonej przez Komisję ocenie skutków (zob. poniżej) 

i w podobnych ekspertyzach przeprowadzonych przez państwa członkowskie. Ponadto wielu 

                                               

1G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, październik 2011 r. Dokument dostępny na 
stronie: http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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obywateli UE ma problemy z otwarciem konta bankowego w państwie innym niż ich państwo 

zamieszkania, przede wszystkim z uwagi na fakt, że nie posiadają oficjalnego adresu 

zamieszkania, co może stanowić poważne utrudnienie w swobodnym przepływie osób i 

pracowników. Wniosek Komisji uzasadnia fakt, że mogą z niego wynikać istotne wzajemne 

korzyści dla obywateli w szerokim tego słowa znaczeniu: dla konsumentów, pracowników 

mobilnych, pracowników tymczasowych i sezonowych, studentów, pracowników naukowych 

i fachowców – jak również dla przedsiębiorstw – ze względu na dodatkowe korzyści, jakie 

można osiągnąć dzięki dotarciu do szerokiego grona odbiorców będących potencjalnymi 

posiadaczami rachunku bankowego.

Prace przygotowawcze komisji IMCO

W odpowiedzi na wezwanie do sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 42 

Regulaminu) w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego – wyrażone w piśmie 

z dnia 2 września 2011 r. – Komisja Europejska przedstawiła dnia 5 października 2011 r. 

komisji IMCO ocenę skutków dotyczącą dostępu do podstawowych usług bankowych. 

Komisja IMCO zatwierdziła również wniosek o przeprowadzenie wysłuchania w tej sprawie, 

które wyznaczono na pierwszy kwartał 2012 r. 

Podczas prezentacji DG MARKT na temat oceny skutków, członkowie komisji IMCO mieli 

okazję do wymiany poglądów na temat zalecenia Komisji. Większość członków komisji 

zgadza się z koniecznością podjęcia działań przez UE, ubolewa nad tym, że wybrany 

instrument nie powoduje powstania obowiązku prawnego dla państw członkowskich i 

zachęca Komisję do monitorowania działań podejmowanych w tej dziedzinie przez państwa 

członkowskie z ostatecznym zamiarem zaproponowania dyrektywy w tej sprawie. 

Refleksje na temat zalecenia

W sekcji 1 zawarto definicje terminów: „konsument”, „dostawca usług płatniczych”, 

„rachunek płatniczy”, „transakcja płatnicza”, „środki” i „umowa”. Jednakże celem zalecenia 

nie jest nadzór finansowy, ale zachęcenie państw członkowskich do przyjęcia środków, które 

zagwarantują 30 milionom obywateli UE niekorzystającym z usług bankowych dostęp do 
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podstawowych usług bankowych. Z uwagi na fakt, że dyrektywa w sprawie ochrony praw 

konsumentów została właśnie przyjęta i niedługo zostanie opublikowana, należy dostosować 

pewne definicje (czy to definicje wspomniane powyżej czy też dodatkowe) do definicji 

zawartych we wspomnianej dyrektywie. Należy się również upewnić, że wszelkie definicje 

(jak również inne przepisy) są spójne z dorobkiem wspólnotowym w dziedzinie praw 

konsumentów, takim jak dyrektywa w sprawie korzystania z nieruchomości w oznaczonym 

czasie (dyrektywa 94/47/WE)1 oraz dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki.

O ile komisja IMCO zamierza sporządzić sprawozdanie ustawodawcze z inicjatywy własnej, 

należy rozwiązać problemy związane z harmonizacją i zbadać możliwość przeprowadzenia 

ukierunkowanej pełnej harmonizacji definicji. Podobnie jak w przypadku dyrektywy w 

sprawie ochrony praw konsumentów, odnośne przepisy w dziedzinie ochrony konsumentów 

muszą również zostać objęte ukierunkowaną pełną harmonizacją, aby zharmonizowane 

definicje wywarły realny wpływ na rynek wewnętrzny. 

Sekcja II (ustępy od 2 do 5) rozpoczyna się od określenia zasady, zgodnie z którą „państwa 

członkowskie powinny dopilnować, aby każdy konsument przebywający legalnie na 

terytorium Unii miał prawo do otworzenia zwykłego rachunku płatniczego u dostawcy 

usług płatniczych (...) i do korzystania z tego rachunku” oraz że „prawo takie powinno mieć 

zastosowanie niezależnie od sytuacji finansowej konsumenta”. Z lektury tej sekcji oraz 

sporządzonej przez Komisję oceny skutków wynika wyraźnie, że zasada ta ma na celu 

zagwarantowanie, by instytucje bankowe nie odmawiały dostępu do zwykłego rachunku 

płatniczego konsumentom, którzy nie są w stanie wykazać miejsca stałego pobytu w danym 

państwie, lub którzy są „nieatrakcyjni pod względem ekonomicznym”. 

Podczas pierwszej wymiany poglądów niektórzy członkowie komisji IMCO podkreślali, że 

zalecenie wprowadza prawo dostępu, którego nie należy mylić z obowiązkiem posiadania 

konta bankowego. Chociaż celem jest zmniejszenie liczby ludności niekorzystającej z usług 

bankowych i tym samym wzmocnienie rynku wewnętrznego, konsumenci zawsze mogą 

zdecydować o niekorzystaniu z usług bankowych, jeżeli taka jest ich wola. Ponadto z badań 

                                               

1Dz.U. L 280 z 29.10.1994, s. 283.
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wynika, że decyzja o nieuczestniczeniu w obiegu usług płatniczych ma też ujemne strony 

(takie jak zmniejszenie bezpieczeństwa w gospodarowaniu gotówką czy trudności w 

znalezieniu pracy lub pobieraniu zasiłku), które zwiększają tzw. poverty premium (zjawisko 

polegające na wyższych kosztach świadczeń podstawowych dla osób żyjących w ubóstwie) 

i utrudniają sytuację osób niekorzystających z usług bankowych. 

W związku z tym ze szczególną uwagą należy odnieść się do potrzeb konsumentów będących 

w trudnej sytuacji, którzy często, choć nie tylko, znajdują się w trudnej sytuacji społecznej i 

nie korzystają z usług bankowych. Kampanie społeczne, promowanie i edukacja finansowa, 

nawet na podstawowym poziomie, stanowią kluczowe punkty strategiczne w tym zakresie. 

Obecnie dostęp do podstawowych rachunków bankowych jest często możliwy wyłącznie za 

pośrednictwem internetu, dzięki czemu rachunki te idealnie nadają się do handlu 

elektronicznego, ale jednocześnie pozostają niedostępne dla części społeczeństwa, a 

mianowicie dla osób, które nie mają dostępu do internetu, lub dla osób starszych. Może to 

stawiać takich konsumentów w niekorzystnej sytuacji, dlatego trzeba się upewnić, że 

przewidywany zwykły rachunek płatniczy jest przyjazny dla użytkownika, zrozumiały, prosty 

i bezpieczny i że można z niego korzystać zarówno za pośrednictwem internetu, jak i w 

zwykłych oddziałach banku.

W zaleceniu przewiduje się również pewne ograniczenia tego prawa, ponieważ obywatele 

mieszkający na terytorium Unii, którzy korzystają z usług uznanych za „podstawowe” na 

terenie danego państwa członkowskiego, nie mogą wystąpić o otwarcie zwykłego rachunku 

płatniczego w tym państwie członkowskim. W związku z tym ustępy 4 i 5 w sekcji II 

nakładają na dostawców usług płatniczych obowiązek podejmowania działań w sposób 

przejrzysty przy sprawdzaniu czy konsument posiada już zwykły rachunek płatniczy, a także 

przy wydawaniu decyzji odmownej na wniosek konsumenta o otwarcie zwykłego rachunku 

bankowego. Zgodnie z zaleceniem ograniczenie przejrzystości jest możliwe jedynie ze 

względu na bezpieczeństwo narodowe lub porządek publiczny. Innymi słowy konsument ma 

prawo zostać w sposób przejrzysty poinformowany o przyczynach odmowy otwarcia 

rachunku bankowego i, jak stwierdzono poniżej, w konsekwencji ma prawo dostępu do 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów i możliwości dochodzenia odszkodowań, jeżeli 

nie zgadza się z odmową lub w razie wystąpienia innych sytuacji spornych. 
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Niemniej jednak przejrzystość, wymogi dotyczące informacji i zwiększanie świadomości 

społecznej powinny mieć szerszy zasięg niż warunki udostępniania produktu, alternatywne 

metody rozwiązywania sporów i możliwości dochodzenia odszkodowań. Wszechstronny 

system informowania na temat ochrony konsumentów w dziedzinie detalicznych usług 

finansowych i bankowych powinien również obejmować monitorowanie produktu oraz 

system ostrzegania o produktach szkodliwych, a organy nadzoru (wymienione w sekcji VI 

poniżej) powinny odgrywać aktywną rolę w dbaniu o to, by konsumenci mieli stały dostęp do 

aktualnych i pełnych informacji na temat rachunków, na których prowadzenie zawarli umowę 

lub mogą zawrzeć umowę.

Sekcja III zawiera trzy ustępy (6, 7 i 8). Pierwszy z nich (ustęp 6) zawiera wykaz usług 

płatniczych oferowanych w ramach zwykłego rachunku płatniczego: usługi umożliwiające 

wszelkie działania niezbędne do otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku płatniczego; 

usługi umożliwiające złożenie pieniędzy na rachunku płatniczym i wypłaty gotówkowe z 

rachunku; oraz realizacja usług polecenia zapłaty, realizacja przelewów bankowych 

i transakcji płatniczych z użyciem karty płatniczej. W zaleceniu nie wymieniono na przykład 

możliwości posiadania przedpłaconych kart kredytowych, które są już oferowane w 

niektórych państwach członkowskich, a jako element uzupełniający zwykły rachunek 

płatniczy jest to możliwość warta zbadania i dalszego udoskonalania. Nie stwierdzono 

również wyraźnie, czy wypłata gotówki z bankomatu, niezależnie od tego, do jakiego banku 

należy dany bankomat, jest uznawana za usługę podstawową. 

W ustępach 7 i 8 określono podstawową zasadę: konsumentów szczególnie w najtrudniejszej 

sytuacji (często dotkniętych problemem wykluczenia społecznego), nie można pośrednio lub 

bezpośrednio zmuszać do zakupu dodatkowych produktów bankowych w celu otwarcia 

zwykłego rachunku płatniczego. Analogicznie kredytu w rachunku bieżącym nie można 

uznawać za usługę podstawową, a żadne zlecenie płatnicze nie może zostać zrealizowane, 

jeżeli taka realizacja skutkowałaby powstaniem ujemnego salda na zwykłym rachunku 

płatniczym konsumenta. 

W sekcji IV (ustępy od 9 do 12), która jest poświęcona opłatom powiązanym, zachęca się 
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państwa członkowskie do dopilnowania, „aby dostęp do zwykłych rachunków płatniczych był 

zapewniany albo nieodpłatnie, albo za racjonalną opłatą”. Należy dopilnować, aby rachunki 

bankowe pozostały bezpłatne w tych państwach członkowskich, w których obecnie są 

bezpłatne, oraz aby w żadnym wypadku opłaty nie były wyższe od racjonalnych stawek, 

nawet jeżeli wymaga to od instytucji bankowych pokrycia kosztów prowadzenia zwykłego 

rachunku bankowego. Wszelkie opłaty związane ze zwykłym rachunkiem płatniczym 

powinny być przejrzyste i jawne dla konsumenta. Definicja „racjonalnej opłaty” również 

powinna opierać się na przejrzystych kryteriach.

W sekcji V (ustępy 13 i 14) państwa członkowskie zachęca się do rozpowszechniania wśród 

konsumentów informacji na temat dostępności zwykłych rachunków płatniczych i nakładania 

na dostawcę usług płatniczych obowiązku udostępniania konsumentom szczegółowych 

informacji. Zgodnie z wymogami co do udzielania informacji w fazie poprzedzającej 

zawarcie umowy oraz w fazie umownej określonymi w innych instrumentach, takich jak 

dyrektywa w sprawie ochrony praw konsumentów oraz dyrektywa w sprawie umów o kredyt 

konsumencki, informacji należy udzielać w jasny i zrozumiały sposób oraz przy pomocy 

trwałego nośnika, przy jednoczesnym upewnieniu się, że konsument zrozumiał, jakie są jego 

prawa i obowiązki przy zawieraniu umowy na prowadzenie takiego rachunku. 

W sekcji VI ustęp 15 poświęcony jest organom nadzoru i ich roli polegającej na 

„zapewnieniu i monitorowaniu skutecznego przestrzegania zasad określonych” w zaleceniu. 

Organy nadzoru powinny odgrywać aktywną rolę w zapewnianiu ochrony konsumentom 

poprzez monitorowanie produktów i interwencje w razie naruszenia wymogów 

bezpieczeństwa, poprzez nakładanie kar, a nawet współdziałanie z prokuraturą w razie 

naruszenia prawa. Ponadto pożądana jest ścisła współpraca między wyznaczonymi organami 

we wszystkich państwach członkowskich, aby zagwarantować skuteczność nadzoru i 

rozpowszechnianie najlepszych praktyk. 

W tej samej sekcji ustępy 16 i 17 dotyczą alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

konsumenckich i możliwości dochodzenia odszkodowań. Jak wspomniano powyżej, 

konsumenci powinni mieć prawo dostępu do mechanizmu pozasądowego rozstrzygania 

sporów i do systemów odszkodowawczych, a także do informacji na temat tego, jak należy 
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z nich korzystać. Mając na uwadze znaczenie elementu transgranicznego w tej dziedzinie, 

należy zapewnić alternatywne metody rozwiązywania sporów i systemy odszkodowań w celu 

szybkiego rozwiązywania sporów transgranicznych. Systemy rozwiązywania sporów przez 

internet mogą idealnie spełnić tę rolę, jednak brak dostępu do internetu lub nieznajomość 

nowych technologii (znane również jako „przepaść cyfrowa”) nie powinny stanowić bariery 

w dostępie konsumenta do w pełni działającego systemu odszkodowań.

Ustępy 18 i 19 dotyczą spoczywającego na dostawcach usług płatniczych obowiązku 

sprawozdawczego dla zwykłych rachunków bankowych, które zostały otwarte, na których 

otwarcie udzielono odpowiedzi odmownej, lub które zostały zamknięte, jak również opłat 

wiążących się z korzystaniem z rachunków oraz spoczywającego na państwach 

członkowskich obowiązku dostarczania Komisji danych statystycznych na ten temat. Celem 

tych dwóch zasad jest zagwarantowanie spełnienia tych wymagań w określonym stopniu 

przez państwa członkowskie i skutecznego zastosowania zwykłych rachunków bankowych 

jako instrumentu społecznego i finansowego włączenia konsumentów, biorąc pod uwagę 

możliwość przyjęcia instrumentu prawnego na późniejszym etapie.

Wnioski

W zaleceniu określono szereg zasad przewodnich dla ewentualnego przyjmowanego w 

przyszłości prawodawstwa w dziedzinie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego. 

Wszelkie przyszłe instrumenty prawne w tej dziedzinie należy jednak rozważać w szerszym 

kontekście norm ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych, które obecnie są 

poddawane przeglądowi i wzmacniane na skalę globalną jako rozwijająca się i zyskująca na 

znaczeniu część prawodawstwa o charakterze regulacyjnym i nadzorczym. Wcześniejsze 

instrumenty, takie jak dyrektywa w sprawie ochrony praw konsumentów oraz dyrektywa 

w sprawie umów o kredyt konsumencki, jak również prace legislacyjne prowadzone nad 

umowami o kredyt związanymi z nieruchomościami mieszkalnymi zawierają szereg zasad i 

wymogów, których nie wolno pominąć przy sporządzaniu prawodawstwa w dziedzinie 

dostępu do zwykłych rachunków płatniczych. 

Z jednej strony zasady przyjęte na wysokim szczeblu G-20 dotyczące ochrony konsumentów 
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na rynku usług finansowych odnoszą się do szeregu kwestii horyzontalnych związanych z 

ochroną konsumentów, o których warto pamiętać w przyszłości przy przyjmowaniu 

prawodawstwa na szczeblu europejskim. Wśród tych zasad wymienić można m.in. 

sprawiedliwe i uczciwe traktowanie konsumentów, zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby 

grup znajdujących się w trudnej sytuacji, ujawnianie i przejrzystość informacji na temat 

korzyści, ryzyka i warunków dotyczących korzystania z produktu, jak również potrzebę 

zwiększenia wysiłków na rzecz edukacji finansowej i podnoszenia poziomu świadomości 

konsumentów. Konsumentom należy również zagwarantować dostępne, przystępne cenowo, 

niezależne, uczciwe, rzetelne, terminowe i skuteczne alternatywne metody rozwiązywania 

sporów i systemy odszkodowań. Z drugiej strony w sprawozdaniu Montiego wyjaśniono 

również konieczność rozpatrzenia dostępności zwykłego rachunku płatniczego jako kwestii 

kluczowej dla sprawnego działania rynku wewnętrznego i umożliwienia konsumentom 

czerpania pełnych korzyści, jakie oferuje ten rynek oraz korzystania ze swobód 

zagwarantowanych na mocy traktatów. Poza tym zapewnienie dostępu do zwykłego rachunku 

płatniczego stanowi istotny krok w kierunku społecznego i ekonomicznego włączenia 

obywateli oraz sprawiedliwszego społeczeństwa europejskiego, co przyniesie korzyści 

zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom, wzmacniając w ten sposób potencjał wzrostu 

jednolitego rynku. 


