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Marian Mazur – cybernetyk i prakseolog  

Prof. dr hab. Mirosław Sułek 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytet Warszawski 

m.sulek@uw.edu.pl 

 

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybitnego polskiego uczonego Mariana Mazura jako 

cybernetyka i prakseologa. Jako cybernetyk jest on powszechnie znany (przynajmniej w 

Polsce), mniej jako prakseolog. W pewnym zakresie artykuł odnosi się też do relacji 

między cybernetyką a prakseologią, częściowo też – do relacji obu nauk do teorii gier. Z 

punktu widzenia prakseologii uwypuklony jest wkład Mazura do cybernetyki społecznej z 

jej ważnym pojęciem mocy socjologicznej. 

Słowa kluczowe: Marian Mazur, cybernetyka, prakseologia, teoria gier 

Wstęp 

Marian Mazur jest powszechnie znany jako wybitny polski cybernetyk. Znacznie mniej - jako 

prakseolog. W artykule zamierzam przypomnieć go jako cybernetyka, a następnie jako 

prakseologa. Postaram się przy tym pokazać relacje między cybernetyką a prakseologią z punktu 

widzenia Mariana Mazura. I chociaż prakseologiem został trochę przypadkowo, wniósł do niej 

wiele cennych myśli. Krótko przedstawiam też relacje między cybernetyką, prakseologią a teorią 

gier, gdyż wszystkie te nauki mają ze sobą wiele wspólnego i rozwijały się dynamicznie niemal 

w tym samym czasie. 

1. Marian Mazur jako cybernetyk 

Marian Mazur (ur. 7 grudnia 1909 w Radomiu, zm. 21 stycznia 1983 w Warszawie) – naukowiec 

zajmujący się elektrotechniką, elektrotermią, terminologią naukową i cybernetyką, twórca 

polskiej szkoły cybernetycznej. Po ukończeniu Wydziału Elektrycznego Politechniki 

Warszawskiej w 1935 r. pracował w Instytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie. W czasie 

okupacji prowadził badania nad teorią układów samodzielnych, które kontynuował po wojnie, 

pracując w Instytucie Elektrotechniki (od 1948 r.). Wyniki tych badań opublikował w 1966 roku 

mailto:m.sulek@uw.edu.pl
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w oryginalnej książce pod tytułem „Cybernetyczna teoria układów samodzielnych”1. W 

przedmowie do niej napisał: „Pracy nad tematyką przedstawioną w tej książce poświęciłem 

ponad dwadzieścia lat. Jej początki sięgają 1942 roku, kiedy zainteresowało mnie zagadnienie, 

czy możliwe jest traktowanie procesów psychicznych tak jak się traktuje procesy sterownicze w 

technice”2. Była to swego rodzaju zapowiedź tematyki, którą rozwinął w książce wydanej 10 lat 

później. Chodzi oczywiście o „Cybernetykę i charakter”3. Wcześniej jednak ukazała się druga 

oryginalna praca M. Mazura „Jakościowa teoria informacji”4. W słowie od wydawcy czytamy 

m.in.: „Autor tej książki przyjmuje w książce całkowicie oryginalną metodę prowadzenia 

rozważań”5. W owym czasie pojawiały się nieliczne prace z zakresu, który by można nazwać 

„wartościową teorią informacji”, a mianowicie dotyczące zagadnień oceny przydatności 

informacji do rozwiązywania zagadnień decyzyjnych. „Nie opracowano natomiast teorii 

obejmującej zagadnienia – pisze Mazur – czym w istocie jest informacja, jakie są jej rodzaje, na 

czym polegają procesy informowania itp. Do tego zakresu zaproponowałem nazwę <<jakościowa 

teoria informacji>>. Ta właśnie tematyka jest treścią niniejszej książki”6. 

Cybernetyka jest to nauka o sterowaniu. Czym jest sterowanie? „Sterowanie jest to wywieranie 

pożądanego wpływu na określone zjawiska”7. Można je też ująć nieco inaczej - „sterowanie jest 

to zachowanie systemu prowadzące do określonych zmian w innym systemie”8. „Wobec 

niezniszczalności materii i energii nie można wywierać wpływu na te czynniki inaczej niż przez 

ich przemieszczanie, czyli zmianę ich ustosunkowania, ale to już jest zmianą struktury. A zatem 

sterowanie jest wywoływaniem pożądanych zmian struktury. Z drugiej strony (…) przebiegi 

 

1
 Zob.: M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966. Odnosząc się do badań, 

których podsumowaniem była ta książka w 1972 roku powiedział: „Za swój oryginalny wkład z tamtych czasów 

uważam wysunięcie koncepcji układu samodzielnego; nawiasem mówiąc, dziś używam raczej nazwy: system 

autonomiczny, zgodnie z obecnymi tendencjami terminologicznymi. Chodzi o system sterujący się we własnym 

interesie, czyli taki, który ma nie tylko zdolność sterowania, lecz ponadto zdolność utrzymywania swojej zdolności 

do sterowania”. Cyt. za: J. Mikke, Wizerunki ludzi myślących (wydanie drugie), Wydawnictwa Radia i Telewizji, 

Warszawa 1982, s. 195. 
2 M. Mazur, Cybernetyczna teoria…, op. cit., 7. 
3 Zob.: M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976. W dalszych partiach 

artykułu będę się odwoływał do jej wydania z 1996 r. 
4 Zob.: M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970. 
5 Tamże, s. 9.  
6 Tamże, s. 11.  
7 M. Mazur, Cybernetyczna teoria…, op. cit., s. 12. 
8 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 91. 
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sterownicze są zarazem przebiegami informacyjnymi. Wobec tego struktura jest informacją, a 

zmiany struktury – przetwarzaniem informacji”9. 

Obok przebiegów informacyjnych (sterowniczych) występują również przebiegi energetyczne 

(które w systemach działania ludzi można nazwać wykonawczymi). Ale, „rozróżnienie toru 

informacyjnego i toru energetycznego jest czysto teoretyczne, nie można bowiem zrealizować 

osobnych torów dla przenoszenia samych tylko informacji (bez energii) i dla przenoszenia samej 

tylko energii (bez struktury, a więc bez informacji)”10. „Tymczasem każdy proces jest zarazem 

energetyczny (ponieważ występują w nim siły) i informacyjny (ponieważ występują w nim 

różnice”11. 

Cybernetyka jest przy tym nauką dedukcyjną. „Jest paradoksalne, że chociaż przyjęte przeze 

mnie początkowo oparcie się na analogii między organizmami a maszynami znalazło 

potwierdzenie w cybernetyce, zarzuciłem w końcu tę metodę przechodząc na abstrakcyjną 

koncepcję cybernetycznego układu, którego właściwości dawały się określić w drodze 

dedukcyjnej (podkreśl. moje – MS), bez odwoływania się do wyników obserwacji tworów 

rzeczywistych”12. Dlatego mógł sobie pozwolić na następującą tezę: „Jeżeli coś musi być, to 

jest”13. 

2. Marian Mazur jako prakseolog 

Z punktu widzenia tematyki artykułu ważne jest to, że Marian Mazur w latach 1967-1974 

pracował w Zakładzie Prakseologii Polskiej Akademii Nauk, jako kierownik Pracowni 

Epistemologii. Zajmował się wówczas głównie problemami naukoznawstwa i optymalizacji. 

Opracował m.in. morfologiczną systematykę naukoznawstwa. W latach 1974-1979 pracował w 

Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego PAN. W czasie 

pracy naukowej uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, tak w Polsce, jak i za 

granicą. W roku akademickim 1974-1975 wykładał cybernetykę (w tym swoje teorie) w Ecole 

 

9 M. Mazur, Cybernetyczna teoria…, op/ cit., s. 48-49. 
10 Tamże, s. 51. 
11 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 109. 
12 M. Mazur, Cybernetyczna teoria…, op. cit., s. 8.  
13 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 24. 
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des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu (Uniwersytet Paryski). W 1977 roku był 

konsultantem z zakresu sztucznej inteligencji w Rice University w Houston w USA.  

Stosunek do prakseologii najpełniej wyraził w rozdziale książki Cybernetyka a zarządzanie, 

zatytułowanym „Prakseologia”14. Ogólnie rzecz biorąc, przyjmuje koncepcję Tadeusza 

Kotarbińskiego i w dużym skrócie omawia podstawowe elementy ludzkiego działania: działanie 

– zmiana; przyczyna – skutek; sprawca – wykonawca; cel – wynik; czyn – czynność. Następnie 

przedstawia cztery rodzaje działania ze względu na cel: działanie konstrukcyjne (nadanie jakiejś 

właściwości), działanie destrukcyjne (usunięcie jakiejś właściwości) działanie zachowawcze 

(utrzymanie jakiejś właściwości), niedopuszczenie do powstania jakiejś właściwości).  

Z punktu widzenia ocen uważa się w prakseologii, że działanie powinno być: 

1. skuteczne, 

2. dokładne, 

3. udatne, 

4. czyste, 

5. ekonomiczne, 

6. proste, 

7. wprawne, 

8. niezawodne, 

9. racjonalne. 

W dalszej kolejności, tuż po tym wyliczeniu (w tekście był krótki opis każdej cechy), podaje 

własny przykład ilustrujący je. 

Dalej pojawia się coś w rodzaju krytyki. Mazur pisze „Omawianym wymaganiom 

prakseologicznym można by postawić zarzut, że nie są one równorzędne. Jedne z nich podają, co 

w wyniku działania ma być osiągnięte, inne zaś, jak to ma być osiągnięte. Niektóre wymagania 

mają zachodzące na siebie zakresy”15. Po krótkiej analizie krytycznej dochodzi do wniosku: „A 

 

14
 Zob.: M. Mazur, Cybernetyka a zarządzanie, MSW, Warszawa 1969, rozdz. szósty 

http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_a_zarzadzanie-tiff.pdf - 20.01.2022. 

15
 Tamże, s. 86. 

http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_a_zarzadzanie-tiff.pdf
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zatem, spośród dziewięciu wymagań, niezależne od siebie są tylko dwa: wymaganie skuteczności 

oraz wymaganie ekonomiczności”16. Można powiedzieć, że trafił w sedno. 

Jakie różnice między cybernetyką a prakseologią widzi Marian Mazur? „Jedna z istotnych różnić 

polega na tym, że prakseologia jest nauką opisową, cybernetyczna zaś nauką analityczną”17. 

Wniosek ten wymaga krótkiej refleksji. Po pierwsze, ryzykowne jest nazwać prakseologię nauką 

opisową, gdyż jej zadaniem jest przecież dostarczanie dyrektyw, zaleceń, przestróg co do 

sprawnego działania, a to każe ją nazwać raczej nauką normatywną. Po drugie, ma ona 

niewątpliwie również rozbudowaną warstwę opisową, ale pełni ona raczej funkcję pomocniczą 

wobec warstwy normatywnej. Po trzecie, każde ludzkie działanie zawiera również pierwiastki 

etyczne i estetyczne, co oznacza „kieruj się dobrem i pięknem”. Cybernetykę zaś Mazur uznaje 

za dyscyplinę dedukcyjną, ale prakseologia w wydaniu Ludwiga von Misesa jest właśnie nauką 

dedukcyjną, której aksjomatem wyjściowym jest: „ludzie działają”18. 

Po dalszym omówieniu różnic między cybernetyką a prakseologią Mazur stwierdza: „Z 

przeprowadzonych porównań nie należy wnosić, jakoby prakseologia i cybernetyka były 

naukami konkurencyjnymi. Prakseologia zajmuje się działaniem ludzkim, cybernetyka zaś 

sterowaniem, co sprawia, że mają one pewną wspólną strefę zainteresowań: sterowanie w 

działaniu ludzkim.  Poza tym jednak prakseologia zajmuje się wieloma zagadnieniami działania 

ludzkiego nie wchodzącymi w zakres  cybernetyki, jak np. analiza czynników działania 

ludzkiego (podmiot działania, przedmiot działania, sposób działania, środki działania, cel 

działania, wynik działania, itp.). Z drugiej strony, cybernetyka zajmuje się sterowaniem nie tylko 

w odniesieniu do człowieka, lecz i do innych układów, jak np. organizmy zwierzęce i roślinne 

lub maszyny, nieinteresujących dla prakseologii19. 

Tu znowu krótki komentarz. Prakseologia czy w tym wypadku lepiej – nauki prakseologiczne 

dzielą się na humanistyczne oraz przyrodnicze. Do pierwszych należą: pedagogika, 

psychoterapia, socjotechnika, polityka (społeczna, gospodarcza, prawa, nauki). Prakseologiczne 

 

16 Tamże, s. 86. 
17 Tamże, s. 93. 
18

 Pisząc o swoim rozwoju naukowym, Mazur zauważa, że porzucił metodę analogii między organizmami a 

maszynami, aby przejść na „abstrakcyjną koncepcję cybernetycznego układu, którego właściwości dawały się 

określić w drodze dedukcyjnej”. M. Mazur, Cybernetyczna teoria…, op. cit., s. 8. 
19 M. Mazur, Cybernetyka a zarządzanie…, op. cit., s. 95-96. 
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nauki przyrodnicze to technika, rolnictwo, ogrodnictwo, lecznictwo i medycyna20. Oznacza to, że 

prakseologia nie zajmuje się tylko oddziaływaniem ludzi na ludzi, ale również oddziaływaniem 

ludzi na rośliny, zwierzęta i maszyny. W ten sposób przedmiot badania prakseologii jeszcze 

bardziej zbliża się do cybernetyki. 

Oddajmy jeszcze raz głos Marianowi Mazurowi. „Nie należy dać się zwieść definicji 

cybernetyki, a w szczególności występującemu w niej terminowi <<sterowanie>>, mogącemu 

sprawiać wrażenie, że chodzi o jakąś ograniczoną sprawę. Już sam tylko fakt, że na sterowaniu 

opiera się funkcjonowanie maszyn, organizmów i społeczności, świadczy, jak rozległy jest zakres 

cybernetyki. Jeżeli wziąć ponadto pod uwagę, że nie jest wcale konieczne, żeby funkcjonowanie 

było podyktowane czyimś interesem, to staje się jasne, że cybernetyka jest nauką o wszelkim 

dzianiu się (podkreśl. moje – MS), a więc o całej rzeczywistości. Gdyby ktoś zechciał, to nawet 

chwianie się gałęzi trąconej skrzydłem ptaka albo padanie deszczu można by rozpatrywać z 

cybernetycznego punktu widzenia”21. 

Dla prakseologii, jak i nauki zarządzania, bardzo ważne jest twierdzenie Mariana Mazura: 

„Jedyną skuteczną drogą skłaniania ludzi do wskazanych im działań jest stosowanie bodźców 

zgodnych z ich interesem, a przez to wywołujących atrakcję i aprobatę”22. Wynika z niego prosta 

dyrektywa – stosuj bodźce zgodne z interesem ludzi. Wydawałoby się, że jest to rzecz oczywista, 

ale historia pokazuje, że tak nie jest. Warto zauważyć, że przy tego rodzaju bodźcach 

minimalizuje się bezpośrednią rolę nadzoru. 

Co jest najbardziej ogólnym interesem ludzi? Dążenie do poprawienia czy wręcz maksymalizacji 

swojej pozycji społecznej. W tym momencie bardzo przydatna okazuje się Mazurowska 

koncepcja „mocy socjologicznej”, która jest, moim zdaniem, najlepszym tłumaczeniem 

angielskiego słowa „power”. Przy czym pojęcie mocy zostało użyte nie przypadkowo czy ze 

względów retorycznych. Mazur stwierdza dobitnie: „Pojęcie mocy socjologicznej nie jest tu 

żadną przenośnią literacką. Jest to równie dobra moc jak ta, o której mówi się w szkolnej fizyce i 

 

20 Por. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 304-305. 
21 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 15. 
22 Tamże, s. 206. 
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dałaby się wyrażać w watach lub kilowatach, określana jest bowiem stosunkiem energii do 

czasu”23. 

Dążenie ludzi do maksymalizacji mocy socjologicznej zostało zauważone już w starożytności. 

Wiele wieków później Thomas Hobbes pisał: „Tak więc na pierwszym miejscu stawiam jako 

ogólną skłonność wszystkich ludzi stałe i nieznające spoczynku pragnienie coraz to większej 

mocy, które ustaje ze śmiercią”24. To dlatego Bertrand Russell miał pełne podstawy, by napisać: 

“The fundamental concept in social science is Power in the same sense in which Energy is the 

fundamental concept in physics”25. Dodajmy, że zmagania o moc nie dotyczą tylko ludzi, ale 

ludzi w szczególności26. Podobnie jak termin “power”, moc socjologiczna odnosił się zarówno do 

władzy wewnątrz kraju, jak i do potęgi państw w stosunkach międzynarodowych. 

W ten sposób doszliśmy do cybernetyki społecznej (socjocybernetyki), do której Marian Mazur 

wniósł ogromny wkład, a właściwie ją stworzył. Rozpoczął ją w „Cybernetycznej teorii układów 

samodzielnych”, a rozwinął w „Cybernetyce i charakterze”, w której ważną rolę odegrała 

koncepcja mocy socjologicznej. Marian Mazur ma w Polsce wielu wyznawców, naśladowców i 

komentatorów, ale do dnia dzisiejszego nie doczekał się prawdziwych kontynuatorów27. Być 

może za takiego można uznać Józefa Kosseckiego, który odwoływał się wielokrotnie do teorii 

Mariana Mazura, w tym zwłaszcza do kategorii mocy socjologicznej, ale w mojej ocenie poszedł 

on raczej swoją drogą28.  

 

23 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 183. 
24 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przełożył Czesław 

Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009, s. 178. 
25

 B. Russell, Power. A New Social Analysis, Routledge, London and New York 1996, p. 4). Polskie tłumaczenie 

książki zob.: B. Russell, Władza. Nowa analiza społeczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2001 (przytaczany cytat, s. 

18). Angielski termin „power” został przetłumaczony jako „władza”, co jest ogólnie rzecz biorąc prawidłowe, ale 

„moc socjologiczna” jest pojęciem głębszym. 
26

 „Walka o władzę występuje w świecie zwierzęcym, a nawet w świecie roślinnym. Najsilniej jednak ujawnia się 

ona u człowieka”. (A. Kępiński, Lęk, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1977, s. 203). „Nie 

nędza ani żądza – nie, miłość potęgi jest demonem człowieczym”. (F. Nietzsche, Aforyzmy, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 99). 
27 Warto w tym miejscu wskazać na świeżą publikację, propagującą dorobek i osobę Mariana Mazura. Zob.: A. 

Pawlak, Zapomniany geniusz. Prof. Marian Mazur i jego szkoła cybernetyki, E-mentor (dwumiesięcznik Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie) 2020, nr 5 (87), https://doi.org/10.15219/em87.1488 - 25.01.2022. 
28 Najważniejsze prace to: Cybernetyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974; Cybernetyka 

społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  Warszawa 1975 (II wydanie – 1981); Elementy nowoczesnej 

wiedzy o sterowaniu ludźmi. Socjotechnika, Socjocybernetyka, Psychocybernetyka (skrypt dla oficerów policji), 

Akademia Świętokrzyska, Kielce 2001. 

https://doi.org/10.15219/em87.1488
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Przydatność metod cybernetycznych do analizowania procesów sterowniczych w społeczeństwie 

– jak to określił sam Mazur - przyczyniła się do powstania cybernetyki społecznej (podobnie jak 

powstała cybernetyka techniczna, biocybernetyka itp.). U nas jest od niedawna przedmiotem 

wykładanym (w ramach studiów nauk politycznych) w kilku uniwersytetach. Są to jednak 

dopiero początki. Cybernetyka społeczna powinna się stać jednym z podstawowych składników 

wykształcenia współczesnych kadr kierowniczych, a elementy cybernetycznego rozumienia 

zjawisk powinny być przyswajane już w szkole średniej. Nie twierdzę, że cybernetyka społeczna 

stanowi panaceum na nasze kłopoty. Ale jej zastosowanie może się z pewnością przyczynić do 

ich rozwiązania29. 

Popatrzmy jeszcze, jak w teorii Mariana Mazura wygląda sytuacja człowieka jako systemu 

autonomicznego, który jest wyposażony w tor przepływu informacji i tor przepływu energii. 

Każdy z tych torów ma wejście i wyjście, więc wynikają z tego cztery rodzaje potrzeb ludzkich: 

- możność pobierania informacji; 

- możność wydawania informacji; 

- możność pobierania energii; 

- możność wydawania energii. 

Nic więc dziwnego, że już od zamierzchłej przeszłości, jako środki ujarzmiania ludzi były 

stosowane: 

- ograniczanie wiadomości; 

- ograniczaniu wypowiedzi i decyzji; 

- ograniczaniu konsumpcji; 

- ograniczaniu działalności; 

Bądź też: 

- wmuszanie niechcianych wiadomości; 

- wymuszanie niechcianych wypowiedzi i decyzji; 

- wmuszanie niechcianej konsumpcji; 

- wymuszanie niechcianej działalności. 

 

29 Por. M. Mazur, Społeczne znaczenie cybernetyki,  Nowe Drogi, 1980, nr 5, s. 152-163. 
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„Pierwsze cztery z tych środków ludzie odczuwają jako naruszenie ich wolności, drugie zaś jako 

naruszenie ich godności”30. 

„Cybernetyka społeczna – jak to określił w jednym z wywiadów Józef Kossecki - jest nauką o 

procesach sterowania społecznego. Przez sterowanie rozumiemy przy tym wywieranie celowego 

wpływu na określone zjawiska”. Na pytanie Jak wyglądają osiągnięcia Polski w tej 

subdyscyplinie? odpowiedział: „Polska cybernetyka społeczna wyprzedza w tej dziedzinie 

dosłownie resztę świata, przede wszystkim dlatego, że opiera się na stworzonej przez głównego 

twórcę polskiej szkoły cybernetycznej – Mariana Mazura, cybernetycznej teorii systemów 

autonomicznych, którą uogólniłem tworząc teorię procesów autonomicznych, czyli takich, które 

mają zdolność do samosterowania i mogą – w pewnym zakresie – przeciwdziałać jej utracie. 

Zarówno człowiek, jak i suwerenne państwo narodowe są właśnie takimi systemami – 

procesami”31. 

Analiza cybernetyczna może prowadzić do ważnych wniosków o charakterze społecznym. 

„Ponieważ wszelka różnica potencjałów powoduje przepływ energii od miejsca o wyższym 

potencjale do miejsca o niższym potencjale, więc koncentracja energii w miejscu o wyższym 

potencjale maleje, a wskutek tego maleje również różnica potencjałów, co powoduje, że również 

przepływ energii maleje itd. Powstaje proces samo wyrównawczy, w którym różnica potencjałów 

maleje coraz wolniej, dążąc do zera, gdy czas dąży do nieskończoności, a zarazem zanika 

koncentracja energii. 

Procesy samo wyrównawcze są powszechnym zjawiskiem fizycznym. Występują one we 

wszelkich systemach (a więc również w systemach autonomicznych, np. w organizmach) i dla 

wszelkich rodzajów energii (np. wyrównywanie się poziomów cieczy, samowyładowanie ogniw 

elektrycznych, stygnięcie ciał nagrzanych, wyrównywanie się stężeń roztworów itp.)”32. 

Rozumowanie to można przenieść na system gospodarczy. Gospodarka rynkowa ze względu na 

ułatwiony przepływ energii (pod postacią towarów, usług, ludzi i informacji) prowadzi do 

wyrównywania się poziomów rozwoju. Rozwój globalizacji uruchomił właśnie takie procesy. 

 

30
 Tamże. Zob. też: J. Mikke, Wizerunki ludzi myślących…, op. cit., s. 218-219. Zob. też: M. H. Górny, Naukowcy 

wyklęci. Część I – Ojciec polskiej cybernetyki (Marian Mazur), 13 czerwca 2018, „Pro Fide Rege et Lege”. 

https://konserwatyzm.pl/gorny-naukowcy-wykleci-czesc-i-ojciec-polskiej-cybernetyki-marian-mazur/ - 26.01.2022. 
31 J. Kossecki, Polska jest mniej suwerenna niż w okresie PRL (rozmowa), Myśl Polska, 28.09.-5.10.2014, s. 8.  
32 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 185. 

https://konserwatyzm.pl/gorny-naukowcy-wykleci-czesc-i-ojciec-polskiej-cybernetyki-marian-mazur/
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Innymi słowy, służy ona przede wszystkim biedniejszym krajom. Nie dziwi więc zachowanie 

prezydenta Chin Xi Jinpinga na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos w 

styczniu 2017 r. To on twardo bronił globalizacji i wolnego handlu, podczas gdy rzekomo jej 

największy beneficjent – Stany Zjednoczone, ustami prezydenta Donalda Trumpa, zapowiedziały 

zwrot w kierunku protekcjonizmu (co w świetle naszych rozważań nie powinno nadmiernie 

dziwić, gdyż w okresie po zimnowojennym niepomiernie wzrosła potęga Chin, a więc z punktu 

widzenia Stanów Zjednoczonych stosunek sił znacznie się pogorszył). Nawrót do 

protekcjonizmu, stosowanie sankcji gospodarczych to nic innego jak próba odwrócenia tego 

trendu. Głos Chin z Davos został natychmiast przekazany polskiemu społeczeństwu w artykule 

ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, w którym czytamy: „Dziś, w czasach 

rosnącego protekcjonizmu handlowego i tendencji antyglobalizacyjnych, Chiny dały się poznać 

jako  kraj wyraźnie wspierający wolny handel i silnie promujący proces globalizacji”33. Dodajmy 

do tego jeszcze jeden cytat: „Bogactwo dyfunduje, podobnie jak ciepło, plotka, wiedza i dobro. 

(…) „Tak jak energia dąży samoczynnie do wyrównania potencjałów, tak samo jest i z 

bogactwem. Przynajmniej w dłuższym czasie współpraca ubogaca obie strony”34.  

W niektórych publikacjach wspomina się o australijskim „Mazur Centre for Psychocybernetical 

Counselling"35. Wikipedia nie zna takiego hasła. Prawdopodobnie chodzi o firmę konsultingową 

założoną przez Panią Bo Robertson, Polkę, uczennicę Mariana Mazura, która osiedliła się w 

Australii i tam wydała skróconą wersję jego książki „Cybernetyka i charakter”, poświęconą 

charakterowi36. 

 

33 Xu Jian, Chiny u wrót nowego początku, Rzeczpospolita, 18 stycznia 2018 r., s. B13. 
34 A. Smoluk, Standardy, normy i algebra wielkości mianowanych, (w:) A. Smoluk (red.), Elementy metrologii 

ekonomicznej. Algebraiczne modelowania pomiaru, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 

Wrocław 2000, s. 17. 
35 [Marian Mazur], Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Marian_Mazur - 29.01.2022; A. 

Wojciechowski, Śladami wybitnych uczonych. PREKURSOR, „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 9 (100). Warszawa, 

26 lutego. Rok III, http://www.autonom.edu.pl/publikacje/wojciechowski_adam/sladami_wybitnych_uczonych-

prekursor.php - 29.01.2022. 
36 Zob.: M. Mazur, The ABC of character. The elementary guide to human potential (yesterday, today and 

tomorrow), Global Living Publishing Pty Ltd, Sydney 1997, ss. 180. Jest to wersja kieszonkowa (10 na 13 cm). W 

2013 r. spotkałem się w Warszawie z Panią Bo Robertson, która podarowała mi tę książeczkę, za co jej serdecznie 

dziękuję. W rozmowie była dość oszczędna, ale przyznała, że przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem.  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Marian_Mazur%20-%2029.01.2022
http://www.autonom.edu.pl/publikacje/wojciechowski_adam/sladami_wybitnych_uczonych-prekursor.php%20-%2029.01.2022
http://www.autonom.edu.pl/publikacje/wojciechowski_adam/sladami_wybitnych_uczonych-prekursor.php%20-%2029.01.2022
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3. Teoria gier, cybernetyka i prakseologia 

Nie wydaje się być dziełem przypadku, że po drugiej wojnie światowej (a właściwie już podczas 

jej trwania) pojawiły się i zaczęły się dynamicznie rozwijać takie dyscypliny, jak: teoria gier, 

cybernetyka i prakseologia. 

Teoria gier jest obecnie rozbudowanym działem matematyki - zajmuje się zachowaniem 

racjonalnych graczy w sytuacji konfliktu (głównie z tego się zrodziła) lub współpracy. Za jej 

początek można uznać obszerne dzieło dwóch autorów – matematyka Johna von Neumana oraz 

ekonomisty Oskara Morgensterna z 1944 roku37. Książka miała kilka wydań. We wstępie do 

pierwszego wydania jej autorzy napisali, że książka zawiera wykład matematycznej teorii gier i 

jej zastosowania, ale główne zainteresowanie zmierza w kierunku ekonomicznym i 

socjologicznym38. O teorii gier mówi się często, że zajmuje się badaniem interakcji ludzkich. 

Zgodnie z jedną z definicji „teoria gier jest dziedziną zajmującą się opisem różnych sytuacji, w 

których uczestniczą podmioty świadomie podejmujący pewne decyzje, w wyniku których 

następują rozstrzygnięcia mogące zmienić ich położenie. Teoria gier zajmuje się przede 

wszystkim sytuacjami konfliktowymi, ale również sytuacjami, w których interesy graczy są 

zgodne, ale ze względu na kłopoty w porozumiewaniu się trudno ustalić jednolity sposób 

postępowania”39. 

Za teorię gier kilka razy badaczy wyróżniono Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Po 50 

latach od ukazania się „Theory of games and economic beahvior” (w 1994 r.) dwóch 

matematyków John Nash (Amerykanin) i Reinhard Selten (Niemiec) oraz ekonomista John 

Harsanyi (Amerykanin węgierskiego pochodzenia) otrzymali Nagrodę Nobla „za pionierskie 

prace w dziedzinie analizy równowagi w teorii gier niekooperacyjnych”. Przedstawiciele teorii 

gier ponownie zostali nagrodzeni Noblem w 2005 r. – byli to Robert Aumann (75 lat) z Izraela 

oraz Thomas Schelling (85 lat) z USA. Szwedzka Królewska Akademia Nauk uhonorowała ich 

za „rozszerzenie naszego rozumienia konfliktu i współpracy poprzez analizę w kategoriach teorii 

gier”. Teoria gier przeniknęła wiele dziedzin ekonomii. Potwierdzeniem tej tezy są kolejni 

 

37 J. von Neuman, O. Morgenstern, Theory of games and economic beahvior, Princeton, Princeton University Press 

1944. 
38 Por. J. von Neuman, O. Morgenstern, Theory of games and economic beahvior, third edition, Princeton, Princeton 

University Press 1953, s. v. 
39 M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach 

społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 12. 
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laureaci Nagroda Nobla z 2007 r. - Leonid Hurwicz, Roger Myerson, którzy zostali uhonorowani 

„za położenie podwalin pod teorię projektowania mechanizmów gospodarczych (mechanism 

design theory)”. Jest to jedna z dziedzin teorii gier, pomocna przy ocenie, na ile dana zasada 

działania przydatna jest do rozwiązania stojącego przed nami problemu. Pięć lat później (w 2012 

roku) znowu triumfowali specjaliści od teorii gier (a także od projektowania rynku i ekonomii 

eksperymentalnej). Byli to Lloyd Shapley oraz Alvin Roth – „za prace nad metodami 

maksymalnie efektywnego dopasowywania do siebie różnych czynników, np. na rynku”. W 2020 

r. Nagrodę Nobla przyznano po raz pięćdziesiąty. Otrzymali ją: Paul R. Milgrom i Robert B. 

Wilson „za udoskonalenie teorii aukcji i wynalezienie nowych form aukcji”. Badania R. B. 

Wilsona obejmowały też negocjacje płacowe i strajki, wojny cenowe i inne zmagania 

konkurencyjne. Dodajmy, że jednym z głównych obszarów teoretycznych, z których korzysta 

teoria aukcji, jest teoria gier.  

Teoria gier odnosi się do podejmowania decyzji przez racjonalnych aktorów w różnych 

sytuacjach – konfliktu i współpracy, w warunkach doskonałej bądź niedoskonałej informacji, bez 

udziału lub z udziałem wpływów przypadkowych. Z tego punktu widzenia teoria gier jawi się 

jako wysoce sformalizowany dział prakseologii. 

Podobnie można rozumieć ekonomię, jako naukę o podejmowaniu decyzji przez racjonalnych 

aktorów w różnych sytuacjach rynkowych. Może zatem powstać pytanie o stosunek teorii gier do 

ekonomii. Często się uważa, że teoria gier jest częścią ekonomii. Odwołajmy się do wypowiedzi 

laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2005 r. Roberta Aumanna: „Ja bym powiedział 

na odwrót. Ekonomia jest częścią teorii gier”40. Thomas Schelling z kolei (otrzymał Nagrodę 

razem z Aumannem) uznał teorię gier za naukę makroekonomiczną, mającą ogromne 

zastosowanie praktyczne, także mikroekonomiczne41.  

Powyższe dziedziny nauki – teoria gier, cybernetyka i prakseologia (w tym ekonomia) – dotyczą, 

choć w różnym stopniu, ludzkiego działania. Teoria gier od strony podejmowania decyzji 

(głównej czynności kierowniczej) w sytuacjach konfliktu i współpracy; cybernetyka – od strony 

procesów sterowania wszelakiego (a zarządzanie to przecież forma sterowania); prakseologia – 

od strony projektowania działań ludzkich wobec innych ludzi lub wobec przyrody. Teoria gier, 

 

40
 Gra w bodźce (rozmowa z Robertem Aumannem), Niezbędnik Inteligenta - Polityka” 2008, nr 25, s. 5. 

41 Por. Zwycięstwo na ostrzu noża (rozmowa z Thomasem C. Schellingiem), Wprost, 2005, nr 42., s. 64. 
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jako dział matematyki nadal rozwija się dynamicznie, podczas gdy cybernetyka i prakseologia 

„rozproszyły się”, a wręcz rozmyły się w innych dyscyplinach szczegółowych.  

Podsumowanie 

W artykule przedstawiłem wybitnego polskiego uczonego Mariana Mazura, jako cybernetyka i 

prakseologa. Jako cybernetyk jest on powszechnie znany (przynajmniej w Polsce), mniej jako 

prakseolog. Ma w Polsce wielu wyznawców, naśladowców i komentatorów, ale do dnia 

dzisiejszego nie doczekał się prawdziwych kontynuatorów. Myślę, że przyczyny są głównie 

natury intelektualnej. Trudno sprostać takiemu wyzwaniu. Z punktu widzenia prakseologii za 

ważny uznałem wkład Mariana Mazura do cybernetyki społecznej z jej nowatorskim pojęciem 

mocy socjologicznej, która jest głębszym pojęciem niż powszechnie stosowana w podobnych 

sytuacjach „władza”. W artykule odniosłem się też do relacji między cybernetyką a prakseologią, 

częściowo też – do relacji obu nauk do teorii gier. Co ciekawe, teoria gier nadal się rozwija, 

natomiast zarówno cybernetyka, jak i prakseologia „rozproszyły się”, a wręcz rozmyły się w 

innych dyscyplinach szczegółowych. Kto wie, być może przyszedł czas na nową syntezę? 

Bibliografia 

1. Aumann R., Gra w bodźce (rozmowa), „Niezbędnik Inteligenta” , Polityka” 2008, nr 25. 

2. Górny M. H., Naukowcy wyklęci. Część I – Ojciec polskiej cybernetyki (Marian Mazur), 13 

czerwca 2018, „Pro Fide Rege et Lege”. https://konserwatyzm.pl/gorny-naukowcy-wykleci-

czesc-i-ojciec-polskiej-cybernetyki-marian-mazur/ - 26.01.2022. 

3. Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 

przełożył Czesław Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009. 

4. Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992. 

5. Kępiński A., Lęk, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1977. 

6. [Marian Mazur], Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Marian_Mazur - 

29.01.2022. 

https://konserwatyzm.pl/gorny-naukowcy-wykleci-czesc-i-ojciec-polskiej-cybernetyki-marian-mazur/
https://konserwatyzm.pl/gorny-naukowcy-wykleci-czesc-i-ojciec-polskiej-cybernetyki-marian-mazur/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Marian_Mazur%20-%2029.01.2022
https://mfiles.pl/pl/index.php/Marian_Mazur%20-%2029.01.2022


18 

 

7. Kossecki J., Cybernetyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974. 

8. Kossecki J., Cybernetyka społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981 (II 

wydanie). 

9. Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi. Socjotechnika, 

Socjocybernetyka, Psychocybernetyka (skrypt dla oficerów policji), Akademia Świętokrzyska, 

Kielce 2001. 

10. Kossecki J., Polska jest mniej suwerenna niż w okresie PRL (rozmowa), Myśl Polska, 28.09.-

5.10.2014. 

11. Malawski M., A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w 

ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

12. Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.  

13. Mazur M., Cybernetyka azarządzanie, MSW, Warszawa 1969 

(http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_a_zarzadzanie-tiff.pdf - 

20.01.2022). 

14. Mazur M., Cybernetyka i charakter, AULA, Podkowa Leśna 1996. 

15. Mazur M., Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.  

16. Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 

1970. 

17. Mazur M., Społeczne znaczenie cybernetyki, „ Nowe Drogi” 1980, nr 5. 

18. Mazur M., The ABC of character. The elementary guide to human potential (yesterday, today 

and tomorrow), Global Living Publishing Pty Ltd, Sydney 1997. 

19. Mikke J., Wizerunki ludzi myślących (wydanie drugie), Wydawnictwa Radia i Telewizji, 

Warszawa 1982. 

20. Neuman von J., O. Morgenstern, Theory of games and economic beahvior, Princeton, 

Princeton University Press 1944. 

21. Neuman von J., O. Morgenstern, Theory of games and economic beahvior, third edition, 

Princeton, Princeton University Press 1953. 

http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_a_zarzadzanie-tiff.pdf


19 

 

22. Nietzsche F., Aforyzmy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978. 

23. Pawlak A., Zapomniany geniusz. Prof. Marian Mazur i jego szkoła cybernetyki, E-mentor 

(dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) 2020, nr 5 (87) 

(https://doi.org/10.15219/em87.1488 - 25.01.2022). 

24. Russell B., Power. A New Social Analysis, Routledge, London and New York 1996. 

25. Russell B., Władza. Nowa analiza społeczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2001. 

26. Schelling T. Zwycięstwo na ostrzu noża (rozmowa), Wprost 2005, nr 42. 

27. Smoluk A., Standardy, normy i algebra wielkości mianowanych, (w:) A. Smoluk (red.), 

Elementy metrologii ekonomicznej. Algebraiczne modelowania pomiaru, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000. 

28. Wojciechowski A., Śladami wybitnych uczonych. Prekursor, Przegląd Tygodniowy 1984, 

 nr 9 (100). Warszawa, 26 lutego. Rok III, 

http://www.autonom.edu.pl/publikacje/wojciechowski_adam/sladami_wybitnych_uczonych-

prekursor.php - 29.01.2022. 

29. Xu Jian, Chiny u wrót nowego początku, Rzeczpospolita, 18.01.2018 r., s. B13. 

 

Marian Mazur as a cyberneticist and praxiologist 

Abstract. The article presents the outstanding Polish scientist Marian Mazur as a 

cyberneticist and praxiologist. He is widely known as a cyberneticist (at least in Poland), 

less as a praxiologist. To some extent, the article also refers to the relationship between 

cybernetics and praxiology, and partially also to the relationship of both sciences to game 

theory. From the point of view of praxiology, Mazur's contribution to social cybernetics 

with its important concept of sociological power is highlighted. 
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Streszczenie: Wierzyciel jest jednym z uczestników postępowania restrukturyzacyjnego. 

Artykuł przedstawia rozważania na temat narzędzi, w jakie ustawodawca wyposażył 

wierzycieli, by w toku postępowania restrukturyzacyjnego mogli skutecznie dochodzić 

swych praw. Przedmiotem niniejszej pracy jest ponadto pokazanie, jak istotna jest 

aktywność wierzycieli w rzeczonym postępowaniu. Celem opracowania jest analiza 

postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy wierzyciela. 

Słowa kluczowe: postępowanie restrukturyzacyjne,  restrukturyzacja, wierzyciel. 

Wstęp  

Fundamentalnym celem postępowania restrukturyzacyjnego ustanowionego Prawo 

Restrukturyzacyjne jest uniknięcie upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu spłaty 

zobowiązań i kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca wskazał, że 

cel ten w toku postępowania ma zostać zrealizowany poprzez umożliwienie dłużnikowi 

restrukturyzacji, która następuje w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W związku z tym, 

należy pamiętać, że postępowanie to nie jest jedynie ukłonem w kierunku podmiotu, który 

znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale również w stosunku do wierzycieli poprzez 

dążenie do ich zaspokojenia, którzy również są uczestnikami tego postępowania.  

Uniknięcie upadłości dłużnika jest głównym założeniem procesu restrukturyzacji, ale nie jest to 

równoznaczne z tym, że osiągnięcie tego celu jest zadaniem, do którego realizacji należy dążyć 

bez względu na inne okoliczności. Wręcz przeciwnie – poszanowanie interesu wierzycieli jest 

bardzo ważnym aspektem omawianego postępowania. Teza ta znajduje potwierdzenie chociażby 

w uzasadnieniu komentowanej ustawy, w którym wskazano, że realizacja celów restrukturyzacji 

zawsze musi następować z uwzględnieniem konieczności ochrony słusznych interesów 
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wierzycieli.42 Już po analizie wspomnianego powyżej uzasadnienia dostrzegamy, że 

ustawodawca konstruując zasady postępowania restrukturyzacyjnego kierował się zasadami 

etyki, zapewniając, że umożliwienie „uzdrowienia” sytuacji ekonomicznej dłużnika nie nastąpi z 

jednoczesnym pokrzywdzeniem jego wierzycieli lub pominięciem ich praw. 

Ochrona wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym powinna zapewniać im, że majątek 

dłużnika zostanie wykorzystany m.in. jako substrat do spłaty wierzycieli. Należy więc bronić 

tezy, że uniknięcie upadłości nie może mieć miejsca kosztem uszczerbku w słusznych prawach 

ogółu wierzycieli. Zabezpieczeniu interesów wierzycieli służy szereg instytucji przewidzianych 

w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne, spośród których przy niniejszych rozważaniach zostaną 

opisane te, które zdaniem autora są kluczowe. 

Celem artykułu jest analiza postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy wierzyciela. 

Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza przepisów prawa, literatury oraz 

orzecznictwa. 

1. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego  

W systemie prawa polskiego brakuje definicji legalnej wierzyciela. Z treści art. 353 kodeksu 

cywilnego można wyprowadzić wniosek, że wierzycielem jest ten podmiot, który może domagać 

się spełnienia świadczenia od dłużnika. Określony podmiot staje się wierzycielem, gdy pomiędzy 

stronami zostanie wykreowane zobowiązanie, gdyż od tej chwili wierzyciel  

ma roszczenie o konkretne postępowanie w stosunku do dłużnika.43   

Wierzycielem w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie podmiot uprawniony  

do domagania się od dłużnika świadczenia. Dotyczy to świadczeń o charakterze pieniężnym, jak i 

niepieniężnym, zarówno polegających na świadczeniu, jak i na zaniechaniu lub znoszeniu.  

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego uczestnikami postępowania 

restrukturyzacyjnego, poza dłużnikiem, są wierzyciele osobiści dłużnika posiadający 

wierzytelności bezsporne lub sporne, z tym zastrzeżeniem, że ci ostatni jedynie, jeśli 

uprawdopodobnili swoje wierzytelności i zostali dopuszczeni do udziału w sprawie przez 

 

42
 Kwiatkowski D., Kosmal R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.  

43 Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne, C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 383-386.  

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(65)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(65)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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sędziego-komisarza. Wierzyciel osobisty dłużnika to taki wierzyciel w stosunku, do którego 

dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem, zarówno teraźniejszym jak i przyszłym. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego nie będą 

wierzyciele rzeczowi dłużnika, niebędący jednocześnie jego wierzycielami osobistymi. Powyższe 

wynika z tego, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie przewiduje się likwidacji majątku 

dłużnika i postępowanie w żaden sposób nie naruszy ich praw wynikających z zabezpieczenia 

rzeczowego na majątku dłużnika44, o czym szerzej w dalszej części niniejszych rozważań. 

Wierzycieli osobistych ustawodawca podzielił na wierzycieli, którym przysługuje wierzytelność 

bezsporna, oraz takich, którym przysługuje wierzytelność sporna, ale uprawdopodobnili swoją 

wierzytelność.  

Wierzyciele, którym przysługuje wierzytelność bezsporna stają się uczestnikami postępowania 

automatycznie w przypadku wskazania przez dłużnika w spisie wierzycieli załączonym do 

wniosku restrukturyzacyjnego lub wykazania wierzytelności stwierdzonych tytułem 

egzekucyjnym, lub umieszczenia w spisie wierzytelności.45 

Z kolei przez wierzycieli osobistych, którym przysługują wierzytelności sporne, należy rozumieć 

takich wierzycieli, których wierzytelności są kwestionowane lub nieujawnione przez dłużnika. W 

znaczeniu subiektywnym istnienie wierzytelności może być sporne, gdy określony podmiot jest 

przekonany, że przysługuje mu wierzytelność względem dłużnika, podczas gdy dłużnik 

kwestionuje istnienie tej wierzytelności. Oznacza to, że dopuszczenie wierzyciela osobistego, 

któremu przysługuje wierzytelność sporna, do udziału w sprawie wymaga uprawdopodobnienia 

wierzytelności. Uprawdopodobnienie to może polegać na przedłożeniu kserokopii dokumentów, 

oświadczeń świadków, prywatnej ekspertyzy, jednakże nie może opierać się na samych 

twierdzeniach strony.46 

Warto przy tym pamiętać, że każdy wierzyciel powinien zachować dbałość o własne interesy  

i zapoznać się z właściwą pozycją ze spisu wierzytelności, która dotyczy jego wierzytelności. 

Zgodnie z art. 65 ust. 7 Prawa Restrukturyzacyjnego wierzyciel nieumieszczony w spisie 

 

44 Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne, C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 383-386. 
45 Torbus A. (red), Witosz A. J. (red), Witosz A.(red), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2016. 
46 Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2005 r., sygn. akt: I CNP 37/05. 

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(65)ust(7)&cm=DOCUMENT
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wierzytelności traci uprawnienia uczestnika postępowania (a w przypadku wierzytelności 

spornych w określonych sytuacjach nigdy nie zyskuje), z dniem uprawomocnienia się 

postanowienia o oddaleniu jego sprzeciwu lub bezskutecznego upływu terminu do jego złożenia 

albo uprawomocnienia się postanowienia uwzględniającego sprzeciw co do umieszczenia jego 

wierzytelności. Ponadto, jeżeli restrukturyzacja dłużnika zakończy się fiaskiem i nie dojdzie do 

zatwierdzenia układu, wówczas wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności stanowić będzie 

tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi. Utrata statusu wierzyciela w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym ma skutek proceduralny i sprawia, iż dany podmiot nie zyskuje statusu 

uczestnika postepowania, nie wyłącza ona jednak uprawnienia wierzyciela do dochodzenia 

wierzytelności poza postępowaniem restrukturyzacyjnym. Dlatego też, aktywność wierzycieli w 

toku postępowania restrukturyzacyjnego może zaważyć na skuteczności postępowania.  

Przy tym, jeśli wierzycielowi przysługuje więcej niż jedna wierzytelność, decyzje podjęte  

w odniesieniu do jednej jego wierzytelności nie odbierają mu uprawnienia uczestnika 

postępowania, jeśli nadal będzie mu przysługiwać wierzytelność bezsporna lub sporna  

i uzyskał on dopuszczenie do udziału w postępowaniu.47 

2. Zasada jednakowego traktowania wierzycieli 

Zasada równego traktowania wierzycieli, wynikająca z art. 162 Prawa Restrukturyzacyjnego, 

odnosi się bezpośrednio do sposobu formułowania propozycji układowych. Zgodnie z tą regułą 

wszyscy wierzyciele dłużnika powinni być traktowani w równy sposób, natomiast w przypadku 

podziału wierzycieli na grupy – zasada ta powinna być stosowana do danej kategorii interesów. 

Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której składane są różnej treści propozycje układowe dla 

poszczególnych wyodrębnionych kategorii interesów. Kluczowe jest jednak, aby propozycje 

układowe zróżnicowane w różnych grupach były sformułowane w sposób adekwatny do danej 

kategorii interesu. Często spotykanym sformułowaniem rozróżnienia poszczególnych kategorii 

interesu jest wskazanie danych grup w odniesieniu do wartości wierzytelności przysługujących 

wierzycielom. Jest to uzasadnione przede wszystkim z punktu widzenia dłużnika, który stara się 

 

47 Jakowlew A., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2016. S. 96-7. 
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ocenić realne szanse rozłożenia różnych wierzytelności w czasie, uwzględniając możliwości 

pozyskania finansowania przez jego przedsiębiorstwo. 

Zasada równego traktowania wierzycieli jest jedną z najważniejszych w prawie 

restrukturyzacyjnym. Jej treścią jest zakaz faworyzowania wierzycieli zarówno wówczas, gdy 

restrukturyzację przeprowadza się na jednakowych zasadach wobec każdego z nich, jak i wtedy, 

gdy odbywa się ona w ramach grup. Stąd nie ma wątpliwości, że prawnie dopuszczalne jest 

różnicowanie propozycji układowych dla każdej grupy wierzycieli. Jednak różnice te zawsze 

powinny mieć charakter proporcjonalny.48  

Jedną z naczelnych zasad postępowania restrukturyzacyjnego jest zasada dominacji grupowego 

(zbiorowego) interesu wierzycieli. Procedura restrukturyzacyjna obejmuje wielu wierzycieli 

osobistych dłużnika, których wierzytelności podlegają procedurom restrukturyzacyjnym z mocy 

samego prawa. Interesy poszczególnych wierzycieli nie są jednorodne. Linia podziału przebiega 

nie tylko według kryterium wysokości wierzytelności. W uzasadnieniu projektu ustawy Prawo 

Restrukturyzacyjne wskazano, że: „co do zasady założeniem postępowania wspólnego jest 

priorytet wspólnego interesu wierzycieli nad interesem poszczególnego wierzyciela lub grupy 

wierzycieli […]. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje instrumenty pozwalające na wyważenie i 

w miarę możliwości wspólne realizowanie tych interesów.”49 

Należy nadmienić, że zasada jednakowego traktowania wierzycieli ma charakter względnie 

obowiązujący. Wierzyciel może bowiem zgodzić się na warunki mniej korzystne. Ustawa Prawo 

Restrukturyzacyjne pozwala na odstąpienie od zasady równego traktowania wierzycieli w 

zakresie, w jakim pozwala na dywersyfikację uprawnień wierzycieli w grupach wierzycieli oraz 

wobec wierzycieli, którzy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielą nowego 

finansowania dłużnikowi, które to finansowanie jest niezbędne do wykonania układu  

i pierwszeństwa związanego z ustanowionym zabezpieczeniem rzeczowym.50  

Wspomniana powyżej reguła wskazująca, że wierzyciele finansujący w niezbędnym zakresie 

dłużnika w okresie wykonania układu, mogą być traktowani preferencyjnie ma stanowić 

 

48 Adamus R., Zgodność propozycji układowych z prawem, „Monitor Prawa Handlowego” 2018/2, s. 16. 
49 Adamus R., Prawo restrukturyzacyjna. Komentarz. Warszawa 2015, s.16. 
50

 Groele B., Wyjątki od zasady równego traktowania wierzycieli [w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, 

red. A. Machowska, Lex, Warszawa 2021, s. 323-324. 
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pewnego rodzaju legislacyjną zachętę. Ma to w domyśle zachęcić takich wierzycieli  

do partycypacji w procesach restrukturyzacyjnych przez usunięcie wątpliwości  

co do dopuszczalności takich konstrukcji propozycji układowych. Co więcej, w przypadku gdyby 

układ zakończył się niepowodzeniem, sytuacja wierzyciela finansującego dłużnika jest nadal 

korzystna, bowiem zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, będzie on zaspokajany w 

kategorii pierwszej – tak stanowi art. 342 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego: „należności  

z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania 

przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego  

w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania 

wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym 

uchyleniu układu”.51 

3. Wierzyciele rzeczowi 

Jak zostało przedstawione powyżej jedynie wierzyciele osobiści dłużnika są uczestnikami 

postępowania restrukturyzacyjnego. Wobec tego, rodzi się pytanie, co dzieje się z wierzycielami 

zabezpieczonymi rzeczowo w toku takiego postepowania? Otóż, wierzyciele rzeczowi określani 

są jako kategoria wierzycieli uprzywilejowanych, którzy nie muszą czekać na zakończenie 

procedury restrukturyzacyjnej, a stopień ich zaspokojenia często znacznie przewyższa stopień 

spłaty innych wierzycieli.  

Rozważania na temat pozycji wierzycieli rzeczowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

należy rozpocząć od tego, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do polskiego 

systemu prawnego – obok wierzyciela osobistego – wierzyciela rzeczowego, który również może 

być osobistym, przyznając mu jednocześnie szczególną pozycję. Decydując się na przyznanie mu 

uprawnień wyróżniających go od wierzyciela osobistego, kierował się koniecznością 

zapewnienia uprzywilejowanych praw dla wierzycieli, którzy dokonali skutecznego uprzedniego 

zabezpieczenia na majątku dłużnika. Należy przy tym pamiętać, że wierzyciele rzeczowi również 

w ramach posiadanego statusu nie pozostają równorzędni względem siebie i różnicuje ich 

kryterium momentu ustanowienia zabezpieczenia. Zgodnie bowiem z zasadą prior tempore, 

 

51
 Groele B., Wyjątki od zasady równego traktowania wierzycieli [w:] Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, 

red. A. Machowska, Lex, Warszawa 2021.  
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potior iure ze szczególnego uprzywilejowania korzysta ten, kto skutecznie wcześniej 

zabezpieczył swój interes majątkowy.52 

Wierzyciele rzeczowi posiadają szczególną pozycję w dochodzeniu swoich należności, jednakże 

należy pamiętać, że wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika 

hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską mogą 

prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia. Takie rozwiązanie zmniejsza 

wpływ wierzycieli rzeczowych na toczące się postępowania restrukturyzacyjne. Jeszcze dalej 

idące skutki dla wierzycieli rzeczowych będzie miało otwarcie postępowania sanacyjnego, które 

z mocy prawa zawiesza wszelkie postępowania egzekucyjne, w tym te prowadzone z przedmiotu 

zabezpieczenia rzeczowego. 

W tym miejscu warto pochylić się nad skutkami układu dla wierzycieli rzeczowych. 

W postępowaniach restrukturyzacyjnych wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na mieniu 

dłużnika mogą być objęte układem wyłącznie za zgodą wierzyciela, aczkolwiek ograniczenie to 

odnosi się jedynie do tej ich części, która znajduje pokrycie w wartości przedmiotu 

zabezpieczenia. Jest to jedna z tzw. wierzytelności fakultatywnie układowych. Zgoda na objęcie 

takich wierzytelności układem powinna być wyrażona w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, 

najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem, może być przy tym wyrażona 

ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli. Tym samym wierzytelności (ich części) objęte 

hipotezą normy art. 151 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego nie podlegają układowi bez wyraźnej 

akceptacji ze strony wierzyciela.53 Zgoda taka nie jest potrzebna wówczas, gdy dłużnik w 

układzie przedstawi takiemu wierzycielowi propozycję pełnego zaspokojenia – w określonym 

terminie – jego praw. Taka zgoda nie będzie wymagana także wówczas, gdy złożone propozycje 

będą zakładać zaspokojenie zbliżone do pełnego. Co ważne, wyrażenie zgody na objęcie 

wierzytelności układem nie jest tożsame ze zrzeczeniem się zabezpieczenia – ono pozostaje w 

mocy.  

 

52 Wrzaszcz P., Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski, Lublin 2019, s. 20-21. 
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Jeżeli wierzyciel nie wyrazi zgody na objęcie wierzytelności układem, to wierzytelności 

zabezpieczone rzeczowo nie doznają żadnych ograniczeń ani w toku postępowania 

restrukturyzacyjnego ani po prawomocnym zatwierdzeniu układu. Najczęściej, by wierzyciel 

miał interes w wyrażeniu zgody na restrukturyzację swojego zobowiązania, proponowane 

warunki restrukturyzacji muszą być dla tego wierzyciela korzystne, w szczególności powinny 

być bardziej korzystne niż przymusowe dochodzenie swoich praw. 

Przyjęta przez ustawodawcę generalna zasada, że wierzytelności takie w części znajdującej 

pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia nie są objęte układem, chyba że wierzyciel 

wyrazi na to zgodę, powoduje, że sytuacja prawna wierzyciela rzeczowego jest we wszystkich 

rodzajach postępowania restrukturyzacyjnego zdecydowanie korzystniejsza niż pozostałych, 

wyłącznie osobistych, wierzycieli dłużnika Wydaje się. to uzasadnione zarówno ekonomicznie 

jak i etycznie.  

4. Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka do odmowy wszczęcia 

postępowania restrukturyzacyjnego 

Gwarancje ochrony interesów wierzycieli wynikają bezpośrednio z treści Prawa 

Restrukturyzacyjnego. Pokrzywdzenie wierzycieli jest jedną z przesłanek do odmowy wszczęcia 

postępowania restrukturyzacyjnego przewidzianą w art. 8 Prawa Restrukturyzacyjnego. 

Utrwalona już linia orzecznicza bazuje na uznaniu, że brak dostatecznych informacji, co do 

sytuacji majątkowej dłużnika, konkretnych perspektyw restrukturyzacji i możliwości 

uzyskiwania określonych dochodów w przyszłości jest wystarczającym wskaźnikiem do uznania, 

że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu w takich okolicznościach 

stanowi pokrzywdzenie wierzycieli samo w sobie. Wobec tego, dla zapewnienia, że wierzyciele 

nie będą narażeni na pokrzywdzenie, wniosek dłużnika o otwarcie restrukturyzacji winien być 

konkretny i zawierać rzeczowe informacje na temat jego rzeczywistej sytuacji.54 

Sąd restrukturyzacyjny dokonuje własnej oceny tego, czy przedstawione propozycje układowe są 

korzystne dla wierzycieli. W tym miejscu należy wskazać, że co do zasady jest to zadanie 

 

54 Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r., sygn. akt: XIX 

26/19 niepubl. 
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wierzycieli, którzy w ramach głosowania za albo przeciw układowi oceniają jego treść. Niemniej, 

z analizy orzecznictwa wynika, że podstawą do odmowy wszczęcia postępowania 

restrukturyzacyjnego są niekorzystne dla wierzycieli propozycje układowe.55 

Co ważne, wierzyciele winni pamiętać, aby dokonywać oceny nie tylko korzyści wynikających z 

samego układu, lecz także prawdopodobieństwa jego wykonania. Dlatego też układ winien być 

oceniany np. przez pryzmat możliwości dłużnika w zaspokajaniu zobowiązań powstałych po 

otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czy też wskazania przez dłużnika realnych źródeł 

finansowania, które mając na względzie doświadczenie zawodowe i uwarunkowania gospodarcze 

mogą być przeznaczone na realizację postanowień układu. Dla przykładu wskazać można, że 

rzeczywiste wykonanie postanowień układu może budzić wątpliwości wierzycieli, gdy dłużnik 

opiera swój plan jedynie na założeniu osiągnięcia odpowiedniego zysku po zasadniczej zmianie 

profilu swojej działalności. Takie rozwiązania są ryzykowne i niepewne, a ryzyko niepowodzenia 

powinno zostać zauważone przez wierzycieli.  

Doskonałym przykładem wykładni przepisu art. 8 Prawa Restrukturyzacyjnego dokonywanej 

przez sądy jest postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 5 października 2018 r., gdzie sąd badał 

sprawę na skutek zażalenia dłużnika, który nie zgadzał się z wyrokiem Sądu Rejonowego w 

Rzeszowie. W rzeczonej sprawie, dokonując ponownej oceny sytuacji dłużnika w kontekście 

wskazanej w art. 8 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego przesłanki negatywnej, Sąd Okręgowy 

uznał za przedwczesne oddalenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Należy 

podkreślić, że przy ocenie przesłanki braku zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania 

kosztów postępowania i zobowiązań wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie, że dłużnik 

będzie dysponował odpowiednim zasobem gotówki wystarczającym na bieżące spłaty kosztów 

oraz zobowiązania powstałe po otwarciu tego postępowania. W świetle art. 8 ust. 2 Prawa 

Restrukturyzacyjnego wystarczy, że wnioskodawca uprawdopodobni prognozy dotyczące spłaty 

przyszłych kosztów i wykonania zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych. Uprawdopodobnienie 

jest środkiem zastępczym wobec udowodnienia danej okoliczności. Nie daje ono pewności 

zajścia faktu, lecz jedynie wskazuje na taką możliwość, czyniąc dany fakt prawdopodobnym. 

Ustawodawca, łagodząc rygor w tym zakresie, uznał że nie jest kluczowe na etapie rozpoznania 

 

55 Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 31 października 2019 r., XIX 28/19, 
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wniosku ustalenie, czy wszystkie potencjalne, ale z natury niepewne co do faktu powstania oraz 

wysokości koszty i zobowiązania zostaną w całości wykonane. Stwierdził też, że długotrwale 

postępowanie dowodowe w tym przedmiocie może być szkodliwe dla toku postępowania oraz 

dla realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego właśnie. Nie ma więc potrzeby, aby 

składać rozbudowane wnioski dowodowe i przedkładać bardzo szczegółową analizę przepływów 

na zakładany pełny okres trwania postępowania. Konieczne jest jednak złożenie stosownej 

prognozy, opartej na wiarygodnych i bezpiecznych założeniach. Prognoza ta ma dotyczyć 

zarówno kosztów postępowania i zobowiązań pieniężnych, jak i zobowiązań niepieniężnych.56 

Na marginesie niniejszych rozważań należy wskazać, że rzetelna ocena możliwości wykonania 

układu winna również uwzględniać istnienie zobowiązań pozaukładowych. Dotyczy to zarówno 

zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (czy też Urzędu Skarbowego), które nie 

są objęte układem, jak i zobowiązań wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe na 

składnikach niezbędnych do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika. 

Zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli ma miejsce przede wszystkim poprzez stworzenie 

odpowiednich warunków prowadzących do jak najpełniejszego ich zaspokojenia, które pozwolą 

na zaspokojenie wierzycieli w sposób pełniejszy niż w przypadku ogłoszenia upadłości, skutkiem 

którego jest windykacja majątku upadłego. Możliwość pokrzywdzenia wierzycieli przez 

prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi negatywną przesłankę jego otwarcia; 

zatem niedopuszczalne jest rozpoczęcie i prowadzenie któregokolwiek z czterech postępowań 

restrukturyzacyjnych. Jednak zwrot ten nie został zdefiniowany przez ustawodawcę, co z kolei 

czyni z niego typową klauzulę niedookreśloną, którą należy definiować przede wszystkim w 

kontekście uwarunkowań konkretnego przypadku. W każdym razie ustalanie normatywnego 

znaczenia klauzuli pokrzywdzenia wierzycieli nigdy nie może abstrahować od celów 

restrukturyzacji. 

 

56 Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 5 października 2018 r., sygn. akt VI Gz 292/18. 
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5. Legitymacja do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez 

wierzyciela 

Wierzyciele mający prawo do uczestniczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym mogą 

również wystąpić z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także  

z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika.  

Zgodnie z art. 7 Prawa Restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na 

wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Wyjątek od 

tej zasady wprowadza przepis art. 283 Prawa Restrukturyzacyjnego, który przewiduje szerszy niż 

w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych katalog podmiotów uprawnionych do złożenia 

wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. I tak, legitymacja do złożenia tego wniosku 

została wyjątkowo przyznana m.in. wierzycielowi osobistemu. Wniosek podmiotu innego niż 

sam dłużnik może jednak zostać złożony wyłącznie przez wierzyciela osobistego i to tylko w 

stosunku do dłużnika już niewypłacalnego, a dodatkowo będącego osobą prawną. Wierzyciel nie 

może więc, w przeciwieństwie do dłużnika będącego wnioskodawcą, uzasadniać swej inicjatywy 

okolicznością, że dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością.  

Powyższe prowadzi do wniosku, że o ile idea postępowania restrukturyzacyjnego nakierowana 

jest na wczesne reagowanie i próbę restrukturyzacji podmiotów wciąż wypłacalnych, o tyle brak 

jest uzasadnienia dla przyznania wierzycielowi tak szerokiej ingerencji w działalność dłużnika 

już na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Mogłoby to bowiem prowadzić do nadużyć ze strony 

wierzyciela, również w obszarze nieuczciwej konkurencji.57 

6. Wybór nadzorcy/zarządcy 

Dokonując analizy można zauważyć, że prawo restrukturyzacyjne wyraźnie przybiera charakter 

mediacyjny. Z mediacyjnego charakteru tego postepowania wynika również zasada 

poszanowania zgodnej woli dłużnika i wierzyciela. Zasada ta jest wyrażona w szczególności  

w tych regulacjach prawa restrukturyzacyjnego, które dotyczą powoływania na zgodny wniosek 
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wierzyciela i dłużnika bądź wyłącznie na podstawie decyzji wierzyciela – pozasądowych 

organów postępowania restrukturyzacyjnego. 

Wybór osoby pełniącej funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w danym postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest możliwy na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę 

wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności  

(z wyłączeniem niektórych wierzycieli na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 Prawa 

Restrukturyzacyjnego). W takiej sytuacji sąd powoła do pełnienia funkcji wskazaną osobę, chyba 

że zachodzą uzasadnione przyczyny do odmowy. Ponadto, wierzyciele w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym mają prawo do odwołania nadzorcy sądowego albo zarządcy. Powyższe 

uprawnienie realizowane jest za pośrednictwem rady wierzycieli, która w przedmiocie odwołania 

nadzorcy sądowego albo zarządcy musi podjąć stosowną uchwałę. Uchwała taka podejmowana 

jest w pełnym składzie i powinno za nią głosować co najmniej czterech członków, chyba że rada 

wierzycieli składa się z trzech członków, wtedy uchwała musi zostać podjęta jednomyślnie. 

Uchwała taka nie wymaga uzasadnienia. W doktrynie podkreśla się jednak, że powinna zostać 

uzasadniona – z punktu widzenia transparentności postępowania rady wierzycieli względem 

ogółu wierzycieli, jak również celem ułatwienia sądowi analizy czy jej podjęcie nie narusza 

rażąco interesu ogółu wierzycieli.58 

Wpływ wierzycieli na wybór osoby nadzorcy czy zarządcy daje w istocie komfort zaufania, 

a także gwarancję, że osoba powołana przez sąd ma wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim 

powinna znać branżę, której restrukturyzacja dotyczy. Postępowanie restrukturyzacyjne opiera 

się na założeniu, że zasadniczy wpływ na przebieg postępowania, w tym również na wybór osoby 

nadzorcy, powinni mieć wierzyciele i dłużnik.  

7. Zgromadzenie wierzycieli 

Instytucją prawa restrukturyzacyjnego zapewniającą wierzycielom czynny udział w toku tego 

postępowania jest zgromadzenie wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli jest organem, którego 

podstawowym zadaniem jest dbanie o interesy wszystkich wierzycieli. Należy zaznaczyć,  

 

58 Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2016. Komentarz 

do art. 133 Prawa restrukturyzacyjnego, Legalis 2016. 
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że zgromadzenie wierzycieli jest organem stanowiącym i obligatoryjnym. Instytucja 

zgromadzenia wierzycieli nie występuje tylko w postępowaniu o zatwierdzenie układu,  

w którym zawiera się układ w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez 

dłużnika. Zgromadzenie obraduje w ramach jawnego posiedzenia sądu. W związku z powyższym 

posiedzenie to jest sformalizowane, a wolno je zwołać jedynie w trzech przypadkach:  

1. W celu głosowania nad układem; 

2. W przypadku, gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zwołaniu zgromadzenia; 

3. W przypadku, gdy zgromadzenie uzna to za potrzebne59. 

Zgromadzenie wierzycieli można określić jako forum reprezentacji bezpośredniej wierzycieli. 

Podejmuje ono swoje rozstrzygnięcia w drodze głosowania i podejmowania uchwał. Mając na 

względzie główne zadania, jakie spoczywają na barkach zgromadzenia wierzycieli można 

stwierdzić, że jest organem decydującym o losie dłużnika i formie zaspokojenia wierzytelności. 

Głównym uprawnieniem wierzycieli jest głosowanie nad układem. Mogą w jego ramach wyrazić 

opinię co do przedstawionych propozycji układowych. Co do zasady głosowanie ma formę 

samodzielnego zbierania głosów od wierzycieli na kartach do głosowania. Głosowanie nad 

układem to moment, w którym ważą się dalsze losy przedsiębiorstwa dłużnika. Na tym etapie 

postępowania restrukturyzacyjnego zostanie rozstrzygnięte czy wysiłek uczestników 

postępowania włożony w restrukturyzację był celowy i uzasadniony. Ponadto, na tym etapie 

postepowania wierzyciele mogą bezpośrednio wpłynąć na postępowanie restrukturyzacyjne, 

które jest prowadzone również w ich interesie. Do zawarcia układu dochodzi na zgromadzeniu 

wierzycieli poprzez mediacyjny sposób rozwiązania konfliktu interesów pomiędzy dłużnikiem a 

wierzycielami. 

Rola sądu restrukturyzacyjnego sprowadza się do analizy przyjętego przez wierzycieli układu 

jedynie pod kątem ściśle wskazanych w ustawie przesłanek, przy czym sąd może co najwyżej 

odmówić zatwierdzenia układu, ale nie może zatwierdzić układu o treści odmiennej  

od przyjętej przez wierzycieli. Innymi słowy, sąd nie ma kompetencji do władczego 

ukształtowania sytuacji prawnej dłużnika i wierzyciela przez przyjęcie warunków układu, które 

nie zostały przyjęte przez zgromadzenie wierzycieli. Taka konstrukcja postępowania 

 

59 Kwiatkowski D., Kosmal R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Opublikowano: Wolters Kluwer, Warszawa 

2020. 
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restrukturyzacyjnego jest wynikiem postrzegania tego postępowania jako obszaru, w którym 

dłużnik i wierzyciel mogą podejmować, nawet błędne, a w każdym razie nieracjonalne decyzje, 

pod warunkiem, że zrobią to w sposób zgodny i niekwestionowany przez tych uczestników 

postępowania, których te decyzje mogą krzywdzić.  

Warto zauważyć, że z regulacji art. 165 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego wynika, że 

ustawodawca dopuszcza możliwość zatwierdzenia układu, który przewiduje warunki krzywdzące 

dla wierzycieli pod warunkiem, że warunki te nie są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy 

głosowali przeciwko układowi i zgłosili zastrzeżenia. Sąd może zatwierdzić również układ, który 

przewiduje warunki rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali za układem, albo 

głosując przeciwko układowi nie zgłosili zastrzeżeń. Powyższe wynika z faktu, że prawo 

restrukturyzacyjne nie traktuje wierzycieli jako podmiotów, które potrzebują pomocy sądu lub 

sędziego-komisarza dla podjęcia dobrej dla nich decyzji. Wręcz przeciwnie, prawo 

restrukturyzacyjne szanuje autonomię woli wierzycieli, stwarzając jedynie ramy dla 

kompromisowego i mediacyjnego rozwiązania sytuacji kryzysu ekonomicznego dłużnika w 

sposób, który może być dowolnie określony przez dłużnika i wierzyciela.60  

8. Rada wierzycieli 

W odróżnieniu od opisanego powyżej zgromadzenia wierzycieli, rada wierzycieli stanowi forum 

reprezentacji pośredniej wierzycieli. Uzasadnienie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne wskazuje, 

że głównym założeniem ustawodawcy przy ustanawianiu kompetencji rady było wzmocnienie 

pozycji wierzyciela w toku postępowania restrukturyzacyjnego i  zapewnienie wierzycielowi 

rzeczywistego wpływu na jego przebieg.61 Można więc postawić tezę, ze rada wierzycieli jest 

organem przedstawicielskim wierzycieli.62 

Rada wierzycieli może zostać ustanowiona w każdym z postępowań restrukturyzacyjnych  

z wyjątkiem postępowania o zatwierdzenie układu. Co do zasady, ustanowienie rady wierzycieli 

jest fakultatywne, bowiem w przypadku braku rady wierzycieli jej uprawnienia wykonuje sędzia-

 

60 Hrycaj A., System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. C. H. Beck Warszawa 2016, s. 

27. 
61 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Sejm VII kadencji, druk nr 2824, str. 32. 
62 I.Gil, System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Warszawa 2016, s.303. 



34 

 

komisarz. Jednakże, ustanowienie rady wierzycieli staje się obligatoryjne w przypadku kiedy 

złożony zostanie wniosek o jej ustanowienie przez odpowiednią większość wierzycieli.63 

Rada wierzycieli pełni szczególną rolę w postępowaniu restrukturyzacyjnym, bowiem za jej 

pośrednictwem wierzyciele mogą skutecznie oddziaływać na najważniejsze sprawy obejmujące 

ich interesy w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wpływając na istotne czynności dotyczące 

majątku dłużnika oraz na kandydatury nadzorcy sądowego i zarządcy.64 Zgodnie z brzmieniem 

przepisu art. 128 Prawa Restrukturyzacyjnego rada wierzycieli jest przede wszystkim 

zobowiązana do udzielenia pomocy nadzorcy sądowemu i zarządcy. Ustawodawca dla celów 

realizacji zadań rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym przyznał temu organowi 

szereg kompetencji oraz instrumentów służących ich realizacji. Są to przede wszystkim: 

1. Udzielanie pomocy nadzorcy sądowemu albo zarządcy,  

2. Kontrolę czynności nadzorcy sądowego lub zarządcy,  

3. Badanie stanu funduszów masy układowej lub sanacyjnej,  

4. Udzielanie zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem 

rady wierzycieli, oraz 

5. Wyrażanie opinii w innych sprawach, jeżeli zażąda tego sędzia-komisarz, nadzorca 

sądowy albo zarządca lub dłużnik. 

Ponadto, zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymaga szereg czynności 

dłużnika albo zarządcy (np. zaciąganie kredytów lub pożyczek lub przeniesienie własności 

rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem). 

W każdym przypadku rada wierzycieli ma obowiązek działać w interesie ich ogółu. To z kolei 

oznacza, że rada wierzycieli powinna dążyć do osiągnięcia maksymalnego poziomu zaspokojenia 

roszczeń przysługujących wierzycielom. 

 

63Zimmerman P, Prawo restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe., Legalis 2016.s. 1273. 
64 Kozłowski M., Instrumenty chroniące interes wierzycieli przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie 

restrukturyzacyjne. Komentarz Praktyczny. Lex, ABC. 
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Podsumowanie 

Każde z postępowań restrukturyzacyjnych zawiera pewne rozwiązania, u podstaw których leży 

zamiar pogodzenia interesów z założenia sprzecznych ze sobą. Z jednej strony występuje interes 

dłużnika, dla którego wykonanie wszystkich zobowiązań na dany moment jest  

co do zasady niemożliwe. Ponadto, co do zasady, dłużnicy są zainteresowani uzyskaniem 

rozwiązania pozwalającego co najmniej na otrzymanie dodatkowego czasu na wykonanie tych 

zobowiązań. W wielu przypadkach dłużnicy będą również dążyć do  zmniejszenia kwoty tych 

zobowiązań, zaś w każdym przypadku na uzyskanie pewnej gwarancji, że stosowanie się  

do odnowionych warunków dotyczących tych wierzytelności wstrzyma wierzycieli przed innymi 

czynnościami egzekucyjnymi. Niejako na przeciwległym biegunie mamy interes wierzyciela – 

jego działania sprowadzają się bowiem do znalezienia najlepszego sposobu na szybkie i 

skuteczne wyegzekwowanie swojej należności, do której jest uprawniony i której nie otrzymał 

we właściwym terminie. Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia niewypłacalnego dłużnika przy 

jednoczesnej ochronie praw wierzycieli stanowi jedno z głównych założeń prawa 

restrukturyzacyjnego. 

Z dokonanych powyżej rozważań wynika, że wierzyciele pełnią szczególną rolę  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym i mają ogromny wpływ na jego przebieg, a następnie 

wynik. Wszyscy uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego są zainteresowani jego 

pomyślnym zakończeniem i zawarciem korzystnego układu. Z tego też powodu wierzyciele 

muszą mieć wpływ na toczące się postępowanie restrukturyzacyjne oraz korzystać z ochrony ich 

słusznych interesów. Ochronę taką zapewniają m.in. omówione w niniejszym opracowaniu 

instrumenty prawne. Na ich podstawie wierzyciele mogą oddziaływać na najistotniejsze sprawy 

dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego. Instytucje te zachęcają wierzycieli do czynnego 

udziału w restrukturyzacji i premiują spośród nich najbardziej aktywnych. 

Jeżeli spojrzymy na wszystkie uprawnienia, którymi dysponują wierzyciele, dzięki:  

1. Zasadom prawa restrukturyzacyjnego,  

2. Zgromadzonym informacjom,  

3. Kontroli, aktywnym uczestnictwie w postępowaniu restrukturyzacyjnym,  

4. Wspólnym działaniu, 

5. Wparciu rady wierzycieli oraz nadzorcy sądowego/zarządcy, 
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widzimy, że mogą uzyskać satysfakcjonujące warunki układu i zaspokojenia przysługujących  

im wierzytelności. Świadomy sowich uprawnień wierzyciel skorzysta ze swoich kompetencji, 

zabezpieczy swoje interesy, wykorzysta szanse na wzmocnienie swojej pozycji i zagłosuje nad 

układem ze świadomością, że wybrał najlepszą decyzję, która odpowiada jego interesom. 

Wynika to z racjonalnego założenia, że to wierzyciele jako uczestnicy obrotu gospodarczego 

sami najlepiej wiedzą, co jest dla nich korzystne, a co nie. Brak aktywności wierzyciela objętego 

układem może doprowadzić do powstania niekorzystnych dla niego skutków. 

Niewątpliwie więc wszystkie instrumenty, w które został wyposażony wierzyciel mają  

na celu ukształtowanie postępowania restrukturyzacyjnego w sposób, który umożliwi proces 

uzdrawiania dłużnika przy jednoczesnym poszanowaniu praw  pozostałych uczestników tegoż 

postępowania. 
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Restructuring proceedings from the perspective of the creditor 

 Abstract: The creditor is one of the participants in the restructuring proceedings. The 

article presents considerations on the tools that the legislator has provided to creditors  

so that they can effectively assert their rights in the course of restructuring proceedings. 

The subject of this work is also to show how important is the activity of creditors in the 

said proceedings. The purpose of this paper is to present the restructuring procedure from 

the perspective of the creditor. 

Keywords: restructuring proceedings, restructuring, creditor. 
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Zakres ochrony praw konsumenta w kontekście praw i zasad 

działania rynku oraz regulacji sektora finansowego 

 dr hab. Krzysztof Kalicki, prof. ALK 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,  były pracownik DB Polska SA 

 

Streszczenie: Artykuł włącza się w dalszy tok dyskusji nad kredytami walutowymi 

wskazując, że w dyskusji prawnej nadinterpretuje się asymetrycznie na rzecz 

kredytobiorców regulacje unijne i przepisy prawa polskiego, co prowadzi do nadmiernej 

ochrony pozycji konsumenta, implikując nieuzasadnione transfery od banków i ich 

interesariuszy - do kredytobiorców walutowych.  Kluczową kwestią jest wiedza kręgów 

prawniczych na temat funkcjonowania rynków finansowych. Jej  deficyt  prowadzi często 

do fałszywych ocen dotyczących prawidłowości działania banków i nieuzasadnionych 

zarzutów abuzywności klauzul z umów kredytowych. Część formułowanych przez sądy 

wymagań jest technicznie lub merytorycznie niewykonalna co buduje wątpliwości co do 

sposobu interpretacji prawa, intencji wyroków, etyki takich działań. Ignorowanie logiki 

oraz praw działania rynku, mijanie się z prawdą w ocenie procesów gospodarczych 

powoduje nieuczciwe - faktyczne wywłaszczanie banków z majątku, rosnące straty 

sektora  bankowego i może prowadzić do kryzysu finansowego lub co najmniej do 

poważnego ograniczenia finansowania rozwoju gospodarczego. 

 

Słowa kluczowe: Abuzywność, kredyty walutowe, indeksowane, rynki walutowe, kursy walut, 

spready, tabele kursowe, finansowanie walutowe, regulacje i ich interpretacje 

Wstęp  

Motto: Platońska podstawa funkcjonowania ludzkości - z prawdy powstaje prawda, ale z fałszu 

nigdy nie powstaje prawda. 

Tocząca się od wielu lat dyskusja dotycząca kredytów walutowych, których wartość przeliczona 

na wartość w złotych sięgała w szczycie ponad 208 mld PLN, dążenie polityków i części 

prawników do przerzucenia różnic kursowych pod różnymi pretekstami na banki i ich 

interesariuszy implikować może straty sektora szacowane nawet na 200 mld PLN, co powoduje, 

że trudno ten proces i jego ocenę uznać za zamkniętą. Problemem badawczym staje się 

przeanalizowanie prawidłowości opinii prawnych i orzeczeń niektórych sądów w kontekście 
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działania rynków finansowych, praw ekonomicznych i technik działania banków. Interesy 

grupowe polityczne i socjalne powodują, że rewolucyjnie zmieniają się oceny procesów 

gospodarczych, prawidłowości działania sektora bankowego, zgodności umów z prawem. W 

niniejszym artykule chciałbym dowieść tezy, iż w Polsce przekroczone są granice racjonalnej 

ochrony konsumenta na skutek niewłaściwej interpretacji dyrektyw UE, manipulowania fałszywą 

oceną rzeczywistości gospodarczej i praw ekonomicznych pod wpływem obietnic politycznych 

dla wybranej grupy społecznej. Walka nie idzie o sprawiedliwość, ale o unieważnienie kredytów 

w CHF i skutków podjętych w przeszłości decyzji, które po latach - w wyniku drastycznej 

zmiany kursów - stały się mniej korzystne dla kredytobiorców. Zmiana kursów była równie 

zaskakująca dla konsumentów, jak i dla banków, ale koszty niezależnego od banków wzrostu 

kursu waluty obcej usiłuje się przerzucić tylko na banki i ich interesariuszy. Klauzule dziś 

interpretowane jako abuzywne stały się narzędziem uwolnienia się od kredytu walutowego, z 

pozostawieniem kupionych na ten kredyt mieszkań i domów w rękach kredytobiorców.  

Celem artykułu jest wykazanie głębokich wątpliwości prawnych i ekonomicznych dotyczących 

uzasadnienia wielu orzeczeń sądowych oraz wykazanie kardynalnych sprzeczności licznych 

opinii prawnych z rzeczywistymi faktami dotyczącymi rynków i działań sektora bankowego oraz 

pokazanie tego problemu z gospodarczego punktu widzenia. Zastosowana metoda badawcza 

polega na pogłębionej analizie regulacji unijnych w kontekście samego prawa, praw 

ekonomicznych oraz teorii, praktyki i mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, a 

także zasad działania sektora bankowego.  

Metoda badawcza polega na konfrontacji opinii niektórych prawników lub uzasadnień wyroków 

sądowych (w mojej opinii fałszywych) – po pierwsze z faktyczną - cytowaną treścią dyrektyw i 

przepisów prawa oraz po drugie - z rzeczywistymi mechanizmami gospodarczymi, zasadami 

działania rynków finansowych i banków, również w kontekście ryzyka. Metoda polega na 

falsyfikacji takich opinii przez pokazanie złożoności i technik działania rynków – szczególnie 

walutowych oraz przytoczenia wyników badań empirycznych i oceny ekonomicznej. Skutki tych 

błędów grożą poważnym kryzysem gospodarczym. 



40 

 

1. Równowaga konsument - biznes   

Zachowanie równowagi między ochroną konsumenta a właściwą oceną działania biznesu, 

uzasadniałoby stosowanie następujących zasad:  

- zasadę rozsądnej wykładni umowy mającej na celu przywrócenie równowagi obu stron umowy 

- zastosowanie prawa nie może być jego nadużyciem,  

- zasadę proporcjonalności - jeśli przedsiębiorca naruszył rażąco interesy konsumenta, powinien 

to naprawić w sposób adekwatny do sytuacji, 

- zasadę przywrócenia równowagi pomiędzy kontrahentami – ustalenie naruszenia nie może 

prowadzić do sankcji nieproporcjonalnie wysokiej w stosunku do zawinienia, 

- zasadę utrzymania umowy w mocy, zawsze tam, gdzie umowa może być uzupełniona o 

rozwiązania nie naruszające interesów grupowych konsumentów, a które są już powszechnie 

stosowane w obrocie gospodarczym, 

- zasadę dotrzymywania umów (pacta sunt servanda) tj. wykonywania zobowiązań, 

- zasadę wykładni woli stron i okoliczności zawarcia umowy: konsument nie powinien być w 

żaden sposób zmuszony do zawarcia danej umowy z danym przedsiębiorcą na niekorzystnych 

warunkach (np. monopolistą), 

- zasadę ograniczenia czasu i szczególnych okoliczności interwencji w umowy - unieważnianie 

umów może następować tylko w wyjątkowych okolicznościach i nie powinno dotyczyć 

długoterminowych umów lub też umów całkowicie już wykonanych - w przeciwnym razie 

otwiera się możliwość wzruszania umów w każdej chwili w przyszłości powodując  naruszenie 

pewności obrotu i zaufania do prawa. 

Na taką etykę wskazuje Papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti - teza 174.” Do swobodnego 

wyznaczania pewnych wspólnych celów i zapewnienia, że niektóre podstawowe standardy będą 

spełnione na całym świecie, potrzebne są odwaga i hojność. By było to naprawdę użyteczne, 

należy popierać „wymóg dotrzymywania podpisanych zobowiązań («pacta sunt servanda») (teza 

154) aby uniknąć „pokusy, by uciekać się raczej do prawa siły aniżeli do siły prawa” (teza 155). 
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Wymaga to wzmocnienia „narzędzi normatywnych, służących pokojowemu rozwiązywaniu 

sporów65. W Polsce dyskusja i wiele wyroków sądowych dalece odbiegają od tych zasad. 

Kredyty frankowe były powszechnie udzielane w latach 90. i szczególnie później - po wejściu 

Polski do Unii Europejskiej, ze względu na znaczący niezaspokojony popyt na mieszkania oraz 

różnice w oprocentowaniu kredytu w PLN i walutach, a także oczekiwania aprecjacji  złotego. 

W sprawach kredytów frankowych w walce o nieuczciwą redukcję zobowiązań lub 

unieważnienia umów stosuje się wojnę propagandową, formułuje się fałszywe, często 

nielogiczne, oskarżenia wobec banków. Jest to zgodne z tym, co opisywał w swojej książce pt.: 

Sapiens Y.N. Harari wskazując na sposób wykorzystywania przez grupy interesu naciągniętych 

interpretacji prawa i faktów ekonomicznych oraz pozbawienie godności grabionych podmiotów 

(w Polsce obecnie w charakterze czarownic występują banki)66.  

Efektem działań politycznych i sądowych są poważne wątpliwości co do uzasadnienia prawnego 

wielu wyroków w sprawach kredytów walutowych – szczególnie w ostatnich latach.  Umowy te 

przez wcześniejsze kilkanaście lat nie były kwestionowane przez sądy, urzędy centralne (NBP, 

UOKiK, KNF etc.), ani przez opinię publiczną, czy autorytety prawne67. Kiedy kurs złotego był 

korzystny dla podejmujących ryzyko kredytobiorców walutowych nie było zastrzeżeń co do 

umów, kiedy kurs walutowy rozwinął się w niekorzystnym dla konsumentów kierunku, zaczęto 

podważać rzeczone umowy nadużywając - niezgodnie z etyką i zasadami prawnymi - narzędzi 

stworzonych w innych celach. 

Dzieje się tak mimo jawnej sprzeczności z platońską zasadą prawdy, czy tezami sformułowanymi 

przez Papieża Franciszka w encyklice Fratelli Tutti68, Papież Franciszek: „…podtrzymuje się 

zasadę, że każdy dług, zaciągnięty zgodnie z prawem, musi zostać spłacony…” (teza 126), „ 

Innym wyrazem degradacji przywództwa ludowego jest dążenie do doraźnej korzyści. 

Odpowiada ono na popularne postulaty, żeby zapewnić sobie głosy lub poparcie, ale nie 

 

65Papież Franciszek, Encyklika o Braterstwie i Przyjaźni Społecznej  Fratelli Tutti, Liberia Editrice Vaticana, 4.10.2020 …teza 174 

66 Harari Y. N., Sapiens Od zwierząt do bogów, Wydawnictwo Literackie, Warszawa, 2018 

67 Biała księga kredytów frankowych w Polsce Związek Banków Polskich Warszawa, marzec 2015 r. Politycy o kredytach i kredytobiorcach Kazimierz Marcinkiewicz. Premier 

RP: „Nie rozumiem polityki utrudniania dostępu do kredytów i nie zgadzam się z nią” Zyta Gilowska, wicepremier: „Ograniczenia w udzielaniu hipotecznych kredytów 

walutowych przez banki trochę pogorszą sytuację obywateli i są projektem dyskusyjnym. Wprawdzie zdaniem niektórych lekkomyślnie trochę korzystali z kredytów 

denominowanych w walutach obcych, ale moim zdaniem obywatele są dorośli i mają prawo do pewnej dozy lekkomyślności w podejmowaniu decyzji” 1.07.2006 r. Komunikat KP 

PiS dotyczący zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość z niepokojem przyjmuje zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego tzw. 

Rekomendację S,.. skutkiem będzie zmniejszenie możliwości nabywania przez obywateli …własnych mieszkań 

68 Papież Franciszek, Encyklika o Braterstwie i Przyjaźni Społecznej  Fratelli Tutti, Liberia Editrice Vaticana, 4. 10.2020 choćby teza 126, 160, 161 
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postępując naprzód w żmudnej i nieustannej pracy, dającej osobom środki do własnego rozwoju, 

tak aby ludzie mogli się utrzymywać własnym wysiłkiem i kreatywnością. W tym sensie jasno 

stwierdziłem, że jestem daleki od proponowania nieodpowiedzialnego populizmu” (teza 161). 

Lobbyści frankowi ubierają się w szaty obrońców ludu podczas, gdy w rzeczywistości walczą o 

własne interesy finansowe. Papież Franciszek w tezie 160 wskazuje, że „zamknięte grupy 

populistyczne wypaczają słowo „lud”, ponieważ w istocie to, o czym mówią, nie jest 

prawdziwym ludem”. 

Główną przyczyną kryzysu frankowego nie są wcale domniemywane „abuzywne” klauzule 

przeliczeniowe, tylko wzrost raty kredytu spowodowany wzrostem kursu franka. Wzrostem, 

którego nikt nie był w stanie ani przewidzieć, ani oszacować ryzyka takich zmian. Kilkanaście lat 

później tworzy się argumentację sprzeczną z zasadami funkcjonowania instytucji finansowych i 

rynków - na potrzeby anulowania umów sprzed lat – bo kurs zmienił się niekorzystnie dla 

wpływowej grupy kredytobiorców. 

Celem jest wyjście klienta banku z obecnie niekorzystnej dla niego umowy kredytowej i 

oswobodzenie się z ryzyka, jakie podjął kilkanaście lat temu. Dąży się do tego, aby umowa 

funkcjonująca przez te wszystkie lata stała się od początku nieważna. Prawnicy bez konsternacji 

piszą, że konsumenci chcą oczywiście zrzucić ciężar zadłużenia, którego nominalna wartość 

przekracza dziś kwotę zaciągniętego wiele lat temu kredytu (i to mimo spłacania rat), a klauzule 

abuzywne stały się po prostu jedynym dostępnym dziś narzędziem, które otwiera klientom 

możliwość „wyjścia z kredytu” frankowego. Czyli prawda nie jest ważna - liczy się tylko wyjście 

z kredytu, przy wykorzystaniu wybiegu prawnego, ale warto zwrócić uwagę też na fałszywy 

element w takim twierdzeniu, że wartość nominalna przekracza dziś kwotę … kredytu. Kredyt 

walutowy mógł się nominalnie tylko zmniejszyć – zmienić się mógł nie tyle zaciągnięty w CHF 

kredyt, a jedynie jego ekwiwalent przeliczony na złote.  

Spór o fałszywe interpretacje prawa i nadużywanie pojęcia abuzywności to nie strategia 

przetrzymania – jak się insynuuje i imputuje bankom, ale walka o uczciwość interpretacji  pojęcia 

abuzywność i rzeczywistości ekonomicznej zgodnie ze stanem faktycznym oraz z prawem i ze 

standardami, które obowiązywały w danym czasie - często reinterpretowanymi po kilkunastu 
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latach69. Warto przypomnieć co mówił prof. T. Kotarbiński, jeśli nie wiesz, jak postąpić wobec 

innych ludzi w konkretnej sytuacji, to zachowaj się przyzwoicie. 

Czy tak rudymentarne prawa jak obowiązek spłaty długów, ochrona praw majątkowych, 

gwarantowanych konstytucyjnie, wolność działalności gospodarczej mogą być kwestionowane 

przez niektóre sądy poprzez mechanizm unieważniania umów kredytowych, przy różnych 

wybiegach prawnych? W moim przekonaniu nie spełnia to kryterium praworządności. 

2. Abuzywność - słowo wytrych do sejfów banków  

Źródłem tych nadużyć sądowych są właśnie nadinterpretacje ogólnego terminu abuzywność oraz 

populistyczna polityka skierowana przeciw bankom. Pojawia się pytanie - jakie są granice 

absurdu mające często miejsce w polskich sądach, a dotyczące orzeczeń o abuzywności? Na to 

pytanie nie ma jasnej odpowiedzi, a jest ono kluczowe, bo samo określenie abuzywność stanowi 

w praktyce wytrych do „sejfów banków”. Ten wytrych prawny nie ma na celu przywrócenia 

rzekomo naruszonej równowagi stron, ale de facto umorzenie znaczącej części długu kosztem 

banków i ich interesariuszy. Niektórzy sędziowie chcąc realizować politykę grupowych 

interesów dłużników wydają wyroki sprzeczne z konstytucją, dyrektywami UE, orzeczeniami 

TSUE i fundamentami ekonomii.  

Jeżeli podważa się konstytucyjne zasady działania gospodarki rynkowej i kształtowania cen, czy 

kursów przez rynek, to paradoksalnie może okazać się abuzywną każda cena wystawiana w tabeli 

cen, przez dowolnego sprzedawcę każdego towaru jedynie dlatego, że klient nie potrafi lub nie 

ma możliwości odtworzyć procesu decyzyjnego i rynkowego, który do danej wartości 

doprowadził70. Banki analogicznie przeprowadzają taki proces w przypadku depozytów, czy 

kredytów denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych.  

Bank na tych samych zasadach zabezpiecza pozycję walutową - jak w przypadku kredytów 

walutowych. Przy tym nikt nie podnosi abuzywności tabel używanych do sprzedaży walut które 

są wykorzystywane do lokowania w bankach oszczędności w postaci depozytów! 

 

69 Łętowska E. Krajobraz po czy przed bitwą? (Rzeczpospolita z 24.03.2021 r.), Balcerowicz L. Sprawiedliwość i państwo prawa (Rzeczpospolita z 2.04.2021 r.). 

 

70 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Dz. U. nr 78 poz. 483 Art. 20 Konstytucji: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności 

gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. 
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 Pytanie na czym polega wolność gospodarcza jeśli nie na tworzeniu produktów i usług oraz 

sprzedaży ich na wolnym rynku po ustalonych przez sprzedawcę cenach, z uwzględnieniem cen 

rynkowej konkurencji, o ile działalność nie jest zakazana ustawą. 

Warto w tym miejscu przytoczyć jak prawo definiuje abuzywność - klauzula jest abuzywna 

(Kodeks Cywilny art. 385(1)):71 gdy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, rażąco narusza 

interesy konsumenta (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień 

określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały 

sformułowane w sposób jednoznaczny. 15 lat temu były obyczaje – respektujące fundamenty 

cywilnych stosunków stron i standardy umowne, a rynkowe kursy walut zgodnie z logiką rynku 

nie prowadziły i nie mogły prowadzić do rażącego naruszenia interesów, którejkolwiek ze stron 

umowy, bo żadna ze stron nie miała i nie mogła mieć wiedzy, jak będzie się zmieniał kurs 

rynkowy w kolejnych latach. Przy silnym złotym nikt nie podważał dobrej wiary banków, ani nie 

dowodził - nawet fałszywie – znaczącej nierównowagi stron. Ergo problem nie jest prawny, lecz 

czysto ekonomiczny. 

Art.3 ust. 1 dyrektywy UE nr 93/13 wskazuje, że mogą być uznane za nieuczciwe warunki, jeśli 

stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary, powodują znaczącą nierównowagę 

wynikających z umowy, praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta72. Natomiast 

obecnie niektóre wątpliwe autorytety nadinterpretują, że ”większość klauzul na polskim rynku 

kwestionowanych w sądach nie spełnia wymogów związanych z transparentnością”. I od razu 

konkludują bez refleksji ekonomicznej, że „ brak transparentności takiego postanowienia otwiera 

możliwość kontroli treści, a klauzule te zazwyczaj przerzucają całe ryzyko kursowe na 

konsumenta”, a celem ww. dyrektywy 93/13 jest surowe karanie banków za domniemaną 

abuzywność klauzul. Tymczasem celem jest przywrócenie równowagi pomiędzy stronami, a nie 

jej zachwianie na wielką skalę w stosunku do banków, powodując w zależności od wariantu 

wyroku straty banków szacowane przez KNF między 30 mld a 230 mld złotych. Żonglując nie 

zdefiniowanym brakiem transparencji, fałszywą interpretacją przerzucania ryzyka kursowego, nie 

dając dowodu naruszenia dobrej wiary, czy dobrych obyczajów fałszywie przypisuje się 

 

71 § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi 

obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub 

wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami 

 

72 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich - Dz. U. UE. L1993.95.29 
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umowom z bankami abuzywność. Z pewnością nie może to być okazja do rozdawania przez sądy 

mieszkań na koszt banków – z krzywdą dla ich interesariuszy. Pytanie jaki sens dla banku 

miałoby być działanie w złej wierze w stosunku do klientów, z którymi bank wiązał się na 

dekady i od pomyślności których zależą wyniki banku. Jak widać zarzut działania w złej wierze 

łatwo jest sfalsyfikować logicznie i empirycznie. Karl Poper zalecał elitom nieustanne 

falsyfikowanie pojawiających się twierdzeń nie ustając w poszukiwaniu prawdy.  

Dodatkowo Kodeks cywilny wskazuje, iż oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi 

obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, 

okoliczności zawarcia umowy, a nie ahistorycznie. Żaden z wyroków sądowych nie przedstawił 

precyzyjnego uzasadnienia, że te kryteria zostały naruszone przez banki. Warto dodać, że 

powyższe zarzuty, których celem jest unieważnianie umów przez polskie sądy, niemal nie 

występują w innych krajach -o bardziej historycznie ugruntowanej gospodarce rynkowej i 

przestrzeganym prawie cywilnym i finansowym. Cytowana Dyrektywa wskazuje też, że uczciwy 

charakter klauzuli umownej jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów i 

usług, okoliczności związanych z transakcją oraz wszelkich innych warunków tej umowy – a nie 

z posthistoryczną interpretacją przepisów odnoszących się głównie do transakcji towarami i 

usługami komercyjnymi, a nie produktami oraz usługami finansowymi i tylko na skutek zmian 

rynkowych kursów walutowych. 

3. „Rewolucyjne” zmiany interpretacji prawa 

Warto krótko prześledzić jak zmieniały się w czasie poglądy dotyczące klauzul umownych 

rzekomo naruszających zbiorowe interesy konsumentów – szczególne w odniesieniu do kursów 

walutowych. Do chwili, kiedy kurs CHF/PLN po wielu latach nie umocnił się, nikt nie podnosił 

kwestii rzekomej abuzywności umów. Przeciwnie w 2008 ówczesny Prezes UOKiK wskazywał, 

że nie można ograniczać dostępu do kredytów walutowych dla polskich konsumentów. Należy 

tylko informować klientów o ryzyku walutowym, pozostawiając im wybór waluty kredytu, co 

polskie banki wykonały 73. O klauzulach umownych niedozwolonych w umowach banków w 

kontekście dyrektywy 93/13, czy o naruszaniu praw konsumentów nie sygnalizował do wtedy 

 

73Za: Biała księga kredytów frankowych w Polsce Związek Banków Polskich Warszawa, marzec 2015 r. s.4-5 : 4 lipca 2006 UOKiK Wypowiedź do Money.pl prezesa UOKiK-u 

Cezarego Banasińskiego „Każdy sam powinien decydować o wyborze kredytu” 10 Sierpień 2006 UOKiK Oficjalne pismo do ZBP Stanowisko UOKiK 
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nikt. W tamtym czasie umowy były zgodne z zasadami działania rynku. Banki były kontrolowane 

przez KNF, UOKiK inne organy, audytorów i nikt nie podnosił żadnych problemów, do 

momentu, kiedy na skutek umocnienia się kursu CHF nie zapanowała „rewolucyjna” 

nadinterpretacja prawa. 

We wcześniejszych latach do około 2015 roku polskie sądy orzekały prawidłowy charakter 

zobowiązania walutowego stron z umowy kredytu i nie było co do tego wątpliwości, ponieważ 

potwierdzał to wniosek kredytowy, oświadczenia stron przy wniosku, sama umowa etc. Podobnie 

w przypadku wyznaczania kursu nie może on powodować nieważności umowy, ponieważ w 

dalszym ciągu umowa zawiera ważne postanowienia o sposobie spłaty i odnosi się do konkretnej 

waluty, a nie złotego. Sądy po badaniu wskazywały, że banki zgodnie ze standardem 

obowiązującym w dacie zawarcia umowy kredytu należycie wypełniały obowiązki informacyjne 

na nich spoczywające, a także należycie poinformowały o ryzyku. Badane postanowienia umowy 

były wyrażone również w sposób jednoznaczny. 

W tamtym czasie sądy bardzo krytycznie odnosiły się do orzeczenia SN z 29 października 2019 

(IV CSK 309/18) stwierdzając, że jest nieracjonalne, że umowa będąca umową walutową 

(dozwoloną przez prawo obowiązujące w dacie zawarcia umowy) jest umową nie-walutową, co 

uznawano za zmienianie treści umowy, a nie odczytywanie woli stron w dacie zawarcia umowy. 

Dodatkowo wskazywano, że kredytobiorca dokonywał spłat z pominięciem „tabeli kursowej 

banku” już od 2011 r., a często miał taką możliwość od początku umowy, a więc de facto przez 

większość lub całość czasu spłaty kredytu. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 tzw. antyspreadowa z 

2011 r.74 wprowadziła do umów mechanizm spłacania kredytu niewymagający przewalutowania 

– spłatę bezpośrednio w walucie obcej. Czy to nie ma znaczenia, że każdy klient zyskał 

możliwość spłaty kredytu w inny sposób, niedotknięty żadną domniemywaną abuzywnością (tj. 

bezpośrednia spłata w walucie obcej)? Nikt też nie podjął się zbadać, czy kursy walut z tabel 

banków istotnie odbiegały od rynku i kursów średnich NBP. Mogłoby to okazać się dowodem na 

uczciwość banków w relacjach z klientami. Jak widać jeszcze 3-4 lata temu nikt w sądach nie 

kwestionował umów, prawa do ochrony własności, rynkowych kursów walut, potrzeby 

przeprowadzenia dowodu, ale propaganda polityczna i zafałszowane fakty przeniosły się do 

 

74 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 o zmianie ustawy – Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw Dz.U Nr 165, poz. 984. 
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sądów – czy prawda wygra z fałszem? Czy spełni się jeszcze arystotelesowska zasada – 

zgodności treści wyroków sądu z rzeczywistym stanem rzeczy? 

Kolejnym mitem jest stwierdzenie, że banki sugerowały, że kredytobiorców stać jedynie na 

kredyty walutowe. Podobnie jak klienci również banki nie znały przyszłości i oceniały zdolność 

kredytową pożyczkobiorców w oparciu o własne założenia i metody kalkulacji ryzyka 

kredytowego. Jeżeli wyłączy się fikcję twierdzenia, że banki znały wydarzenia z przyszłości na 

kilkadziesiąt lat wprzód, to jedyną rzeczywistą podstawą kalkulacji była informacja dostępna w 

aplikacji o kredyt – dochody, wydatki, stabilność źródeł spłaty, stan majątkowy, cel kredytu, 

zabezpieczenia, zmienność waluty w danym momencie.  Sugeruje się, wprowadzając opinie 

publiczną w błąd, że stopy procentowe na rynku kredytów w PLN były (nie wiadomo kto i jak?) 

zawyżane, aby wybór kredytu walutowego był bardziej oczywisty. Z punktu widzenia 

mechanizmu kształtowania wysokości stóp procentowych, jest to twierdzenie absurdalne, oparte 

na niewiedzy i niemoralne?. Ocena, czy było stać klienta na kredyt walutowy to nie był żaden 

efekt sugestii banków, lecz kalkulacja kończąca się akceptacją lub odrzuceniem wniosku o 

kredyt. Wiele banków wymagało znacznie wyższej zdolności kredytowej w przypadku, gdy 

klient chciał korzystać z kredytu walutowego, a elementem kalkulacji była wtedy znana 

zmienność kursu waluty. Zresztą przesądzającym dowodem na profesjonalność ocen ryzyka 

kredytowego jest fakt, że kredyty walutowe spłacały się do tej pory lepiej niż kredyty złotowe. 

Niewielki procent stanowią klienci, którzy faktycznie nie mogą obsłużyć kredytu walutowego 

(nie stać ich na raty) – o tym świadczy bardzo niewielkie wykorzystanie Funduszu Wsparcia 

Kredytobiorców stworzonego w celu udzielenia pomocy finansowej osobom jej potrzebującym w 

celu spłaty kredytu75. 

Czy brak wiedzy ekonomicznej o funkcjonowaniu rynków finansowych, instytucji bankowych, 

rynku walutowego lub zła intencja używania naciąganych argumentów - ma ułatwić działanie na 

rzecz lobbystycznych elit kosztem reszty społeczeństwa? Czy w takich okolicznościach może to 

prowadzić do etycznej argumentacji i sprawiedliwych wyroków? 

W kwestii przekazywanych informacji przez banki konsumentom też pojawia się wiele 

nadinterpretacji w celu podważania umów kredytowych. Uzasadnienie niektórych wyroków w 

 

75 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli  kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej  tekst jednolity Dz.U.2021 

r. poz.1516  
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Polsce daleko wychodzi poza wskazania dyrektywy 2014/1776, która na bank nie nakłada 

specyficznego zbioru informacji, a jedynie wskazuje, że w materiałach przedumownych - ze 

względu na charakter i możliwe dla konsumenta konsekwencje umowy o kredyt związanej z 

nieruchomością mieszkalną, materiały reklamowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb 

konsumenta informacje przedumowne powinny obejmować odpowiednie ostrzeżenia przed 

ryzykiem szczególnym, na przykład ostrzeżenia o potencjalnym wpływie, jaki wahania kursów 

wymiany walut mogą mieć na kwotę, którą konsument musi spłacić. Jak się manipuluje w Polsce 

prawem unijnym niech świadczy cytat z wyroku Sądu Najwyższego, który wyrwał z kontekstu 

fragment przepisu, który w zupełności nie odnosi się do banków, ale dotyczy działalności 

handlowej -  „banki przede wszystkim nie dopełniły obowiązku informacyjnego, a rzetelnie 

poinformowany kredytobiorca, nigdy nie zawarłby takiej umowy – konkluduje wyrok SN 29.10. 

201977. Część dalsza tego zdania brzmi „i obejmuje: a) każdy rodzaj wprowadzenia produktu na 

rynek, w tym reklamę porównawczą, który powoduje mylenie produktów, znaków towarowych, 

nazw handlowych lub innych znaków rozpoznawczych przedsiębiorcy i jego konkurenta;” 78. Nie 

ma wątpliwości, że w tym punkcie dyrektywa nie dotyczy wprost sektora bankowego, ale handlu 

i zapis odnoszący się do praktyk handlowych został rozciągnięty na instytucje udzielające 

kredytów, chociaż ta sama dyrektywa mówi jednoznacznie, że sektor usług finansowych 

powinien mieć specyficzne, szczegółowe wymogi – a nie wymogi dotyczące handlu79.  Dlatego 

orzeczenia, że banki nie dopełniły obowiązku informacyjnego budzą poważne wątpliwości 

formalne i etyczne. Nikt nie wskazał bowiem, jakie istotne informacje potrzebne przeciętnemu 

konsumentowi banki pomijały. Wiele lat później cytowana dyrektywa 2014/17 jako na 

podstawowy obowiązek wskazuje ostrzeżenie przed zmiennością kursów walut80, a to banki 

 

76 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/EU z dnia 4 lutego 2014 w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi i 

zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE nr 1093/2010 Dz. U.UE.L. 2014.60.34 

77 Sąd Najwyższy orzeczenie z dnia 29.10. 2019. IV CSK 309 /18 Baza orzeczeń 

78 Dyrektywa 2005/29/WE Art.6 pkt.2. Praktykę handlową uznaje się również za wprowadzającą w błąd, jeżeli w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy i 

okoliczności, powoduje ona lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął, i obejmuje: a) każdy rodzaj 

wprowadzenia produktu na rynek, w tym reklamę porównawczą, który powoduje mylenie produktów, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych znaków rozpoznawczych 

przedsiębiorcy i jego konkurenta; b) nieprzestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązków zawartych w kodeksach postępowania, do których przestrzegania się zobowiązał oraz 

artykuł 7. Zaniechania wprowadzające w błąd 1. Praktykę handlową uznaje się za wprowadzającą w błąd, jeżeli w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy i 

okoliczności oraz ograniczenia środka przekazu, pomija ona istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi, stosownie do okoliczności, do podjęcia świadomej decyzji 

dotyczącej transakcji i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął. 

79 Dyrektywa 2005/29/WE Art.9.W zakresie usług finansowych i nieruchomości, z uwagi na złożoność tych dziedzin i związanie z nimi poważne ryzyko, niezbędne jest 

ustanowienie szczegółowych wymogów, w tym nałożenie na przedsiębiorców pozytywnych obowiązków. 

80 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17 / UE z dnia 4 lutego 2014 r. W sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i 

zmieniająca dyrektywy 2008/48 / WE i 2013/36 / UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093 / 2010 pkt. f,j 
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wykonywały. TSUE wskazuje, że art. 69.2 Prawo bankowe określa, jakie informacje muszą się 

znaleźć w umowie i nie ma wątpliwości, że banki działały zgodnie z tym jedynym konkretnie 

sformułowany przepisem. Drugi konkret pojawił się w Prawie bankowym, w art. 69.2.4a wiele 

lat później w 2011 roku – umowa powinna zawierać „szczegółowe zasady określenia sposobów i 

terminów ustalania kursu wymiany (…) na podstawie, którego w szczególności wyliczana jest 

kwota kredytu, jego transz  i rat (…)” Oczywiście, że banki ten wymóg spełniały, ponieważ 

rynek określał kurs publikowany w tabeli [szczegółowo kupna i sprzedaży, do kilku miejsc po 

przecinku], a terminy ustalania kursu wymiany były precyzyjne i wynikały z harmonogramu 

spłat. Kurs przemnożony przez ratę w walucie lub odsetki w walucie całkowicie wypełniały ten 

wymóg prawa. 

Dyrektywa 2014/17/UE w art. 4.2.1 nieco uszczegóławia oczekiwania: standardowe informacje 

w jasny, zwięzły i widoczny sposób wskazują: w stosownych przypadkach, ostrzeżenie dotyczące 

faktu, że ewentualne wahania kursu wymiany walut mogą mieć wpływ na kwotę do zapłaty przez 

konsumenta – standardowo czyniły to banki. Dyrektywa wymaga jedynie podawania daty, w 

której obliczany jest stosowny kurs wymiany, oraz wartość kursu lub podstawę jego obliczania, a 

także częstotliwość ich dostosowywania – te zalecenia wynikają z harmonogramu spłaty kredytu. 

Również wiele lat później Rekomendacja KNF S(II) nr 5.1.5-6 wskazała, że bank powinien także 

przedstawić klientowi wszelkie dodatkowe informacje związane z ekspozycją kredytową 

zabezpieczoną hipotecznie, o jakie poprosi klient, o ile ich podanie nie jest sprzeczne z 

przepisami Prawa bankowego81. Warto podkreślić, że banki nie naruszyły tu prawa, ponieważ w 

chwili zawierania umów, czy nawet w kolejnych okresach, takich zapytań ze strony klientów 

praktycznie nie było. 

4. Mit niedozwolonych kredytów walutowych  

Nieprawdą jest, że kredyty indeksowane były zakazane w UE i w USA od co najmniej 1993 roku 

– to fałsz; sprzeczny z dyrektywami UE i polskim prawem. Jakoby przed kredytami walutowymi 

już w momencie zawierania umowy klientów chroniło prawo UE. Wprost przeciwnie - 

Dyrektywa 2014/17 uszczegółowiała poprzednie regulacje wprowadzając cały rozdział oraz 

 

81   KNF Rekomendacja S (II) dotycząca dobrych praktyka w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Warszawa, 2008  5.1.5-6 
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załącznik ESIS dotyczący kredytów denominowanych i indeksowanych w finansowaniu 

nieruchomości przez konsumentów82. 

Nieprawdą jest, że w jakikolwiek sposób przepis UE inkryminował kredyty indeksowane. 

Załącznik ESIS do dyrektywy wskazuje, że w przypadku, gdy waluta kredytu nie jest walutą 

krajową konsumenta lub w przypadku gdy kredyt jest indeksowany w stosunku do waluty innej 

niż waluta krajowa konsumenta, kredytodawca podaje liczbowe przykłady wyraźnie pokazujące, 

jak zmiany kursu walutowego mogą wpływać na wysokość rat. Tak więc nawet obecnie kredyty 

indeksowane i walutowe/denominowane są kredytami konsumenckimi w UE finansującymi 

nieruchomości83. Takie wmawianie Polakom, że kredyty walutowe były niedozwolone już w 

momencie udzielania pierwszych z nich jest nieetyczne i fałszywe. Gdyby tak było to w 

dyrektywach unijnych i polskim prawie nie byłoby tylu regulacji odnoszących się do kredytów 

walutowych – denominowanych i indeksowanych.84 

Dodatkowo Dyrektywa 2014/17 nie wskazuje nielegalności kredytów walutowych, ale formułuje 

często bardzo nieprecyzyjnie więcej postulatów, jakie informacje i analizy powinien otrzymywać 

konsument ale też wskazuje, że żaden z elementów umów kredytowych nie jest wyłączony, ani 

zawieszony w stosunku do konsumentów, o ile zaciągnęli takie kredyty w przeszłości, czyli 

wtedy gdy takich wymogów w ogóle nie formułowano. 

Cytowana Dyrektywa 2014/17 w żadnym razie nie wykluczyła kredytów walutowych w celu 

finansowania przez konsumentów inwestycji w nieruchomości, wprost przeciwnie 

doprecyzowała czym jest kredyt walutowy (tym samym co denominowany) w walucie innej niż 

ta, w której konsument otrzymuje dochód lub ma aktywa, denominowane w walucie krajów UE, 

lub innej walucie, gdzie klient jest rezydentem.85 Z pewnością takich ograniczeń nie było w 

pierwszej dekadzie XXI w., a obecnie banki, także zgodnie z dyrektywą i polskim prawem, 

 

82 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17 / UE z dnia 4 lutego 2014 r. W sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi 

art.23 oraz wzór załącznika ESIS pkt.5. 

83 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17 / UE z dnia 4 lutego 2014 r Arkusz ESIS 5) (W odpowiednich przypadkach) W przypadku gdy waluta kredytu nie jest 

walutą krajową konsumenta lub w przypadku gdy kredyt jest indeksowany w stosunku do waluty innej niż waluta krajowa konsumenta, kredytodawca podaje liczbowe przykłady 

wyraźnie pokazujące, jak zmiany odnośnego kursu walutowego mogą wpływać na wysokość rat. 

84 W Polsce Ustawa Prawo bankowe 29.08.1997 art.69. ust2 mówi o kredytach w walucie a nowelizacja uzupełniła o kredyt denominowany i indeksowany ust. 4a)  

85 Mortgage Credit Directive (MCD) > CHAPTER 1 > Article 4 (28) ‘Foreign currency loan’ means a credit agreement where the credit is:(a) denominated in a currency other than 

that in which the consumer receives the income or holds the assets from which the credit is to be repaid; or(b) denominated in a currency other than that of the Member State in 

which the consumer is resident - „kredyt w walucie obcej” oznacza umowę o kredyt, w której kredyt jest: a) denominowany w walucie innej niż ta, w której konsument otrzymuje 

dochód lub posiada aktywa, z których dany kredyt ma zostać spłacony; lub b) denominowany w walucie innej niż waluta państwa członkowskiego, w którym dany konsument jest 

rezydentem. 
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udzielają kredytów walutowych konsumentom na finansowanie nieruchomości.86 Nie ma też 

żadnego rozróżnienia między kredytem walutowym i określeniem denominowany ponieważ są to 

synonimy użyte w samej dyrektywie. Polscy lobbyści frankowi próbują wprowadzać jakąś 

dwoistość szukając rzekomej abuzywności w tym, że biorąc kredyt walutowy klient zlecał 

wymianę środków na złote w celu pokrycia przelewu do dewelopera. 

Aby wpłynąć na poglądy społeczeństwa z góry szamani prawa forsują tezę, że postanowienia 

umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określenia kursu 

waluty obcej stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą konsumenta… bo są 

nieuczciwe. To jest kolejny absurdalny wybieg – najpierw z góry się interpretuje, że kredyty 

indeksowane i denominowane mają w odniesieniu do kursu niedozwolone postanowienie 

umowne – są abuzywne (oczywisty absurd w gospodarce rynkowej i na rynku efektywnym) i 

konkluduje się bez dowodu i analizy rynkowego procesu kształtowania kursów walut, że to jest 

nieuczciwe. Dla każdego ekonomisty nie istnieją lepsze referencje co do ceny niż konkurencyjny 

i efektywny rynek – tu walutowy. 

To jest kolejna naciągana i w moim przekonaniu nieuczciwa interpretacja mająca jedno na celu – 

poprzez jakikolwiek prawny pretekst podważenie umowy po wielu latach, gdzie na skutek zmian 

rynkowych kurs się okazał niekorzystny w CHF dla klienta, ponieważ w innych walutach tak 

oczywiste to nie jest. 

5. Klauzule abuzywne czyli jakie? 

W ostetnim okresie szermuje się w polskich sądach słowem abuzywność. Zgadzam się, że 

istnienie klauzuli abuzywnej w umowie może prowadzić do określonych konsekwencji 

prawnych. Problemem jest jednak, że brak profesjonalizmu wielu sędziów, interesy polityczne 

oraz niewiedza jak funkcjonują instytucje finansowe i rynki walutowe prowadzi do fałszywych 

wniosków o rzekomej abuzywności klauzul umownych. Abuzywność w części polskich sądów 

jest orzekana bez dowodów i jakichkolwiek szacunków ich „domniemanej” wartości 

gospodarczej, bez szczegółowego uzasadnienia – w oderwaniu od rodzaju transakcji, 
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okoliczności historycznych i jej przedmiotu87. Sądy mechanicznie wydają wyroki unieważniające 

de facto na żądanie klientów. 

Praktycznie w  okresie przed osłabieniem  kursu CHF/PLN wszystkie przykładowe wykazy 

nieuczciwych warunków w umowach nie dotyczyły rynku finansowego w szczególności klauzul 

kursowych88. Z pewnością banki nie wyłączały z umów podstawowych praw kontrahenta. Takie 

twierdzenia raczej nie pojawiają się w twardym materiale dowodowym (pisma, maile etc.) reszta 

jest taktyką walki o unieważnienie umów iw konsekwencji,  o drastyczną redukcję spłacanego 

kredytu.  

Podobnie widać brak logiki i konsekwencji niektórych sędziów - twierdzących, że umowy o 

kredyt walutowy zawierają niedozwolone warunki umowne, ale gdy je zaciągano żaden ze 

znanych warunków niedozwolonych nie dotyczył kredytu walutowego [lista UOKiK]. Kurs 

walutowy pojawił się w wykazie (w mojej opinii na skutek niekompetencji UOKiK i zmiany 

polityki) wiele lat później niż rzeczone umowy, bo w 2017 roku89. Ten wątpliwy ekonomicznie i 

prawnie wyrok oraz zapis, który znalazł się w wykazie po 10 latach (kiedy złoty stracił wiele na 

wartości), jako narzędzie realizacji odmiennej polityki państwa - jest głównym pretekstem do 

podważania umów z bankami. Ignorowanie praw ekonomii przez niektóre gremia prawnicze 

stanowi poważne zagrożenie dla stabilności finansowej państwa. Dziś nawet sądy bez dowodu 

twierdzą, że banki „stosowały mechanizmy manipulacji, żerujące na potrzebach i emocjach”. Sąd 

okręgowy bez analiz i pewnie wiedzy ekonomicznej konkluduje wyrok – kredyty walutowe są 

nieetyczne. Czy takie fałszywe twierdzenie nie implikuje, że polskie i unijne prawo było i jest 

nieetyczne? Czy takie twierdzenia nie uzasadniają fałszywie, że zasady współżycia społecznego 

dopuszczają wywłaszczanie banków z majątku dla realizacji celów polityczno -publicznych bez 

ustawy i odszkodowania; omijając tylnymi drzwiami przepisy konstytucji?90 U podstaw stoi 

 

87 Dyrektywa 93/13 - Uczciwy charakter klauzuli umownej jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów i usług, okoliczności związanych z transakcją oraz wszelkich innych 

warunków tej umowy. 

88 Po raz pierwszy kwestia kursu pojawiła się w maju 2012 warunek ten został umieszczony w wykazie, ponieważ w październiku 2011 uprawomocnił się wyrok przeciwko 

jednemu z banków, w którym kwestie merytoryczne dotyczące tabeli kursowej nie zostały wprawdzie właściwie poruszone, za to poświęcono wiele miejsca zagadnieniom 

prawnym. Dość, że odwołanie do bankowej tabeli kursowej, w której – zdaniem sądu – kursy walut (mające wpływ na wysokość raty) ustalane są przez bank (jak by nie było rynku 

walutowego) w sposób dowolny uznane zostało za warunek niedozwolony.  Zagadnienia ekonomiczne i funkcjonowanie rynku nie były konsultowane przez sąd. Obecnie sądy 

często odwołują się do wykazu klauzul niedozwolonych UOKiK i to jest główny powód unieważnienia umowy. Podstawą została błędna interpretacja stanu faktycznego – przykład 

oceny Sądu Najwyższego Austrii – tabela kursowa banku nie może być abuzywna. 

89 Rejestr Klauzul Niedozwolonych prowadzonych przez UOKiK Wyrok 13.12.2017 Sądu Apelacyjnego w Warszawie o sygn.. VIIACa 1036/17 

90 Konstytucja RP Art. 21 Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele 

publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 
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fundamentalny dysonans między tym, co pojawia się w wyrokach sądów a rzeczywistością 

gospodarczą, w konsekwencji też nierówne traktowanie kredytobiorców frankowych i złotowych 

oraz nieuczciwą interpretację przepisów i dyrektyw przez wielu sędziów. 

Polskie sądy kierując się polityką pozbawiania banków majątku na rzecz swojego rodzaju elity 

finansowej nie wykonują orzecznictwa TSUE 91. Celem Dyrektywy 93/13 jest przywrócenie 

równowagi kontraktowej stron przy jednoczesnym utrzymaniu umowy w mocy, nie zaś 

wyeliminowanie z obrotu umów zawierających rzekomo klauzule abuzywne. O ile są naprawdę 

abuzywne. Sytuacja konsumenta, czy jego dążenie do unieważnienia umowy, nie może zostać 

uznane za decydujące kryterium rozstrzygające o dalszym losie umowy (suwerenność sądu 

ważącego uczciwie interesy stron). Testem uczciwości wyroku jest – nawet zakładając 

hipotetycznie abuzywność klauzuli przeliczeniowej – zastąpienie w umowie tabeli banku 

komercyjnego na nie podważaną w polskich sądach tabelę kursową NBP. Ale jak widać z 

nowych wyroków sądowych, celem nie jest eliminacja w umowach klauzul rzekomo 

abuzywnych, ale głęboka redukcja długu dla ściśle zdefiniowanej elity społecznej. Obecnie pod 

wpływem presji politycznej tej grupy interesu tylko nieliczne sądy stosują wyrażone w tym 

wyroku zasady. 

Szczególnie interesujący w tym względzie jest wyrok TSUE w sprawie stosowania kursów walut 

węgierskiego banku centralnego92 . TSUE potwierdził, że celem Dyrektywy 93/13 jest 

przywrócenie równowagi kontraktowej stron przy jednoczesnym utrzymaniu umowy w mocy, nie 

zaś wyeliminowanie z obrotu umów zawierających klauzule uznane za abuzywne. Wola 

konsumenta chcącego unieważnienia umowy, gdyż jest to dla niego korzystniejsze, nie jest 

wiążąca dla sądu i nie może być głównym kryterium rozstrzygnięcia sprzecznego z zasadą 

przywrócenia równowagi stron. TSUE wskazuje, że jeśli istnieją przepisy prawa krajowego, 

które pozwalają wypełnić lukę po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych sąd powinien je 

zastosować i utrzymać umowę w mocy -  takim przepisem w Polsce jest art. 358 § 2 KC i może 

być zastosowany, jeśli klauzula odnosząca się do tabel kursowych banków zostałaby uznana za 

abuzywną (chociaż z tym założeniem trudno się zgodzić znając rynkowe zasady ustalania 

 

91 Wyrok z dnia 29 kwietnia 2021r. BPH C-19/20 

92 Wyrok Trybunału z 2 września 2021r. w sprawie banku JZ OTP C-932/19 Dz.U.UE C 2021.431.25/1 25.10.2021 
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kursów93). Warto dodać, że przepisy o kursach banku centralnego na Węgrzech pojawiły się 

później niż zawarto umowy – a opinia TSUE jest jednoznaczna – gdyby kurs banku z jakichś 

powodów budził wątpliwości to można uzupełnić umowy kursami banków centralnych. Co jest 

wyraźnie odmiennym podejściem niż stosowane obecnie przez polskie sądy, naruszającym 

fundamentalne zasady rynkowe, w tym stosunków cywilno-prawnych i budzi poważne 

wątpliwości natury etycznej. W przypadku kredytu zaciągniętgo w walucie obcej i spłacanego w 

walucie obcej kurs waluty nie dotyczy smego kredytu a jedynie zakupu waluty na jego spłatę. 

6. Mity narracyjne w oskarżeniach kierowanych w stosunku do banków 

Ciekawe są pojawiające się argumenty często prominentnych prokunsumenckich prawników 

lobbujących na rzecz interesu dłużników w CHF, którzy zarzucają bankom domniemaną 

nieuczciwość. To ma usprawiedliwić wywłaszczenie ich z majątku na rzecz grupy 

zainteresowanych klientów tworzących lobby frankowe. Warto przeanalizować te argumenty i 

ich uczciwość. 

Pierwszy zarzut głosi, że banki udzielały kredytów w złej wierze – nie po to, aby sfinansować 

mieszkania i domy kredytobiorców, ale aby wciągnąć ich w pułapkę kursów walutowych, a 

udzielane kredyty były świadomie ryzykowne. Banki wiedziały lub mogły wiedzieć, jak będą się 

zmieniać kursy walut w okresie kredytowania. Wszystkie te tezy są kompletnie fałszywe, 

sprzeczne z rzeczywistością i logiką ekonomiczną - bo pomyślność banków jest wprost związana 

z pomyślnością ich klientów – inaczej banki nie odzyskałyby swoich kredytów – ponosiłby straty 

i na przychodach, i na kapitałach. Dodatkowo śmieszność takiego twierdzenia wynika z 

założenia, że banki mogły znać kursy na dziesiątki lat naprzód, co jest kompletnie fałszywą 

insynuacją – o czym nieco dalej. Tutaj lobby „frankowe,” ale i niektóre sądy stosują typowy 

mechanizm znany z historii społeczeństw opisany między innymi przez cytowanego Y.N. 

Harariego. Jeżeli chcesz pozbawić kogoś majątku przypisz mu najgorsze cechy np. czarownika, 

 

93 Art. 358. KC Spełnienie w walucie polskiej zobowiązania wyrażonego w walucie obcej; § 1.Jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące 

źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej. § 2.Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega inaczej. 
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zwołaj sąd, wydaj wyrok w majestacie prawa, spal go na stosie, a jego majątek przekaż 

oskarżycielom. Zbrodnia doskonała wykonana w majestacie prawa.  

W pewnym sensie niewiele zmieniło się od tego czasu. W Polsce buduje się nieuczciwą narrację 

najpierw twierdząc, że „…niemoralne jest stwarzanie iluzji, aby skłonić jakąś osobę do 

nieostrożnego zadysponowania swoim mieniem”, z czym się pewnie każdy zgodzi, ale dokonując 

tej manipulacji nie widzi się niczego złego i niemoralnego, że a priori przypisuje się tę cechę 

wszystkim bankom, które jakoby na wolnym i konkurencyjnym rynku tworzyły takie iluzje i 

tymi iluzjami kierowało się przy podejmowaniu decyzji prawie milion dorosłych, 

wykształconych, racjonalnych, w tym wielu doświadczonych klientów banków. Na wolnym i 

konkurencyjnym rynku gospodarujący inwestorzy, kredytobiorcy, kontrahenci etc. nie kierują się 

żadnymi iluzjami, ale funkcją użyteczności - swoimi oczekiwaniami co do rozwoju sytuacji 

gospodarczej, swoją oceną skali niepewności, własną skłonnością do podejmowania ryzyka.  Czy 

tak trudno zrozumieć, że tu działają prawa ekonomiczne rynku, że banki są tylko pośrednikami 

między gospodarstwami domowymi lokującymi u nich część swoich oszczędności na możliwy 

do uzyskania procent, a tymi, które również pożyczają te fundusze na określony procent? 

Sugerowanie, że konkurencyjny system finansowy dokonuje operacji finansowych na podstawie 

jakiegoś oszustwa lub triku, jest sprzeczne z tysiącami lat funkcjonowania rynków finansowych. 

Taka nieuczciwa argumentacja jest jeszcze wzmacniana sugestią, że banki masowo były 

nieuczciwe wobec frankowiczów przez wiele lat. Jak widać tak twierdzący nie mają podstawowej 

wiedzy ekonomicznej i to tylko bajkowe wyobrażenie jak funkcjonują rynki finansowe – bliskie 

rzeczywistości przedstawionej w sztuce „Kupiec wenecki”. Oczywiście takie falandyzowanie nie 

tylko prawa, ale i rzeczywistości ekonomicznej ma na celu jedno - pozbawienie godności i 

legalności działania w celu wywłaszczenia z majątku na rzecz określonej, relatywnie wąskiej, ale 

wpływowej grupy społecznej. Czy jest logiczne i prawdziwe, że banki na wolnym i 

konkurencyjnym rynku tworzyły iluzje? Rzekomo wyłącznie tymi iluzjami kierowało się przy 

podejmowaniu decyzji kredytowych ponad 800 tys. klientów - wykształconych, racjonalnych i 

doświadczonych osób (72% frankowiczów ma wyższe wykształcenie). Twierdzenie, że w Polsce 

miliony ludzi podejmują decyzje w oparciu o iluzje obraża wiedzę i inteligencję kredytobiorców. 

Czy ponad 800 tys. osób, które zaciągnęły kredyty walutowe (nie tylko we frankach) ekonomiści, 

prawnicy, sędziowie, parlamentarzyści, bankowcy, ubezpieczyciele, menadżerowie, dziennikarze 

i inni profesjonaliści kierowali się iluzją czy oczekiwaniami - w tamtym czasie zupełnie 
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racjonalnymi, związanymi z niskimi stopami oprocentowania walut oraz optymizmem co do 

umacniania się złotego i wejścia Polski do strefy euro? 

Dodać należy, że w szczegółowej kwestii walut konsumenci byli ostrzeżeni i podpisywali 

oświadczenia, że zdają sobie sprawę z ryzyka walutowego, zmienności rat i odsetek – chyba że 

świadomie składali je fałszywie.  

7. Czy konsument nie był właściwie poinformowany?  

Kolejny nieuczciwy i niemoralny argument mający wprowadzić polską opinię publiczną w błąd 

to teza, że banki „nie informowały kredytobiorcy (albo udawano, że się go poinformowało o 

ryzyku walutowym) jest zresztą nie tylko niemoralne, ale też niezgodne z prawem ze standardem 

konsumenckim prawa UE.” Mam wrażenie, że dyrektywy nie są czytane z należytym 

zrozumieniem. Tym razem nieuczciwość w argumentacji lub brak wiedzy co do funkcjonowania 

rynków walutowych sugerują społeczeństwu, że banki znały i mogły przewidzieć ryzyko i skalę 

zmiany kursów walutowych na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. Insynuacja, że 

banki posiadały kryształową kulę i miały wiedzę o rozwoju kursów jest tak samo fałszywa jak to, 

że budowały relacje z kredytobiorcami w oparciu o iluzję. Ma to sugerować w fałszywy sposób, 

że banki wiedziały, jak zmienią się kursy, ale ukryły tę wiedzę – czyli sugestia, że działały 

nieuczciwie. Skoro tak - to moralne jest je karać i pozbawiać majątku oraz uzasadniać 

rozwiązywanie umów przez kredytobiorców, ponieważ oczekiwane efekty ekonomiczne - 

niestety na skutek działania rynków, polityki pieniężnej Szwajcarii i Polski, kilku kryzysów 

gospodarczych, a nawet pandemii - nie spełniły oczekiwań kredytobiorców.  Według tej 

nieuczciwej argumentacji, niektórych sędziów, banki miały obowiązek przewidzieć przyszłe 

zdarzenia na kilkanaście/dziesiąt lat wcześniej, wycenić ryzyko i poinformować o tym 

kredytobiorców. Tylko, że ten wymóg jest od początku do końca niewykonalny – a więc 

intencjonalnie stanowi nieuczciwy pretekst do unieważnienia umów. 

Banki miały symetryczną z klientem wiedzę - jaką była zmienność kursów walutowych na dzień 

udzielenia kredytu, ale sugerowanie, że bank mógł znać informacje z przyszłości choćby, jakie 

kryzysy gospodarcze wybuchną w kolejnych latach – subprime, grecki, włoski, hiszpański, 

kryzysy na rynkach finansowych, surowcowych etc, spadek zaufania do USD, czy Euro, jak 

zmieni się polityka banku centralnego Szwajcarii (zgoda na aprecjację kursu CHF), czy polityka 
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NBP wspierająca systematycznie deprecjację PLN, pandemia. Kompletny absurd i fałsz 

ekonomiczny. Wystarczy wskazać, że zmiany korony czeskiej do CHF były znacząco mniejsze 

niż PLN/CHF – co implikowane było istotnie różną polityką pieniężną obu krajów w ciągu 

ostatnich dekad (zob. tabela 1). 

Tabela 1. Deprecjacja kursu złotego i korony czeskiej do franka szwajcarskiego w relacji 2021 do 

1997r. 

Rok 1997. 01.01 2021.01.01 Deprecjacja  

w % 

CHF/PLN 2.1396 4.1533 94 

CHF/CZK 20.4330 24.1975 18 

 Źródło: Bloomberg, obliczenie własne 

Jak widać deprecjacyjna polityka pieniężna w Polsce doprowadziła do  głębokiego osłabienia 

złotego – z niekorzystnymi skutkami dla niezadowolonych kredytobiorców walutowych. Tego 

problemu nie ma inny kraj naszego regionu – Czechy, gdzie osłabienie korony wyniosło tylko 

18%. Można? Można, ale trzeba prowadzić spójną i rzetelną politykę pieniężną. Jak widać 

problem w Polsce nie jest właściwie adresowany, a ciągłe wspomaganie eksporterów stworzyło 

problemy kredytobiorcom. 

Dalsze doprecyzowanie przepisów w Polsce i UE nie było ahistoryczne, lecz dokonywało się na 

bieżąco w kolejnych latach. Dyrektywa 2005/29 wyjaśniała94, czym są generalnie nieuczciwe 

praktyki handlowe np. w postaci nieuczciwej reklamy, które bezpośrednio wyrządzają szkodę 

interesom gospodarczym konsumentów, nie wydaje się, aby takie działania miały miejsce w 

Polsce. Zresztą w odniesieniu do banków dyrektywa wskazywała na rolę państwa w budowaniu 

precyzyjnych wymagań w stosunku do sektora bankowego, co znalazło wyraz w  zaleceniach 

nadzoru bankowego i w dostosowywaniu umów kredytowych w kolejnych okresach. 

 

94 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec 

konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenie 

(WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Dz.U.UE. L. 2005.149/22 
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Dyrektywa 2005/29 w punkcie 9. stwierdza, że „w zakresie usług finansowych i nieruchomości, z 

uwagi na złożoność tych dziedzin i związane z nimi poważne ryzyko, niezbędne jest 

ustanowienie szczegółowych wymogów, w tym nałożenie na przedsiębiorców pozytywnych 

obowiązków. Z tego też względu, w dziedzinie usług finansowych i nieruchomości, niniejsza 

dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla prawa Państw Członkowskich do wyjścia poza przepisy 

niniejszej dyrektywy w celu ochrony interesów gospodarczych konsumentów.” KNB/KNF 

zgodnie z tą dyrektywą wydała rekomendacje i banki działając w dobrej wierze wprowadzały je.  

Głównym punktem w 2006 roku była kwestia podwyższonej zdolności kredytowej klienta, przy 

kredycie walutowym – kapitał kredytu wyższy o 20%, świadomość ryzyka, koszt obsługi kredytu 

przy wzroście stopy procentowej o 400 bps. W 2008 roku dodatkowo wprowadzono 

informowanie o spreadzie, możliwość spłaty kredytu w walucie z dowolnego źródła etc. Umowy 

były w tamtym czasie zgodne ze standardem rynkowym, przepisami finansowymi i były przez 

banki respektowane.95 Trudno zarzucić bankom, że łamały jakiekolwiek prawo odnośnie do 

wykonywania swojej funkcji w ramach obowiązujących wtedy przepisów, standardów i praktyk 

bankowych, przy uwzględnieniu istotności skutków tych praktyk96.  Poza woluntarystycznymi 

interpretacjami banki ani nie przedstawiały nieprawdziwych informacji, ani nie działały 

agresywnie, jak definiuje to cytowana dyrektywa. Warto podkreślić, że dyrektywa odnosi się 

przede wszystkim do działalności handlowej, a nie kredytowej.  Kwestię nadinterpretacji 

wprowadzania w błąd klienta w procesie decyzji odnosi się nie do banków ale do podszywania 

się pod produkty konkurencji lub ich marki, a nie wymyślanych przez część prawników kwestii 

skali i treści informacji – często niedostępnych dla banków97. Trzeba też wskazać, że dyrektywa 

odnosząc się do procesu decyzyjnego konsumenta nie definiuje kryteriów i nie specyfikuje 

istotnych informacji, ani źródeł i dostępności takich informacji, co przy braku precyzji tworzy 

nieskończone rozbieżności interpretacyjne, często nieuczciwie wykorzystywane dla celów 

procesowych. Przedstawianie nieścisłych twierdzeń dotyczących rodzaju i stopnia ryzyka, na 

jakie będzie narażone bezpieczeństwo osobiste konsumenta lub jego rodziny w przypadku, gdy 

 

95 Dyrektywa 2005/29/WE Art.9 oraz Art.3.  2. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla przepisów prawa zobowiązań umownych, w szczególności dla postanowień 

dotyczących ważności, zawierania lub skutków umowy. KNB wydał w roku 2006 rekomendację S, w 2008 Rekomendację S(II), dalej w 2011, 2013, 2021.  

96 Art. 5. 2. Praktyka handlowa jest nieuczciwa, jeżeli: a) jest sprzeczna z wymogami staranności zawodowej; i b) w sposób istotny zniekształca lub może w sposób istotny 

zniekształcić zachowanie gospodarcze 

97Dyrektywa 2005/29/WE Art.6.2. Praktykę handlową uznaje się również za wprowadzającą w błąd, jeżeli w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy i 

okoliczności, powoduje ona lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, której inaczej by nie podjął, i obejmuje: a) każdy rodzaj 

wprowadzenia produktu na rynek, w tym reklamę porównawczą, który powoduje mylenie produktów, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych znaków rozpoznawczych 

przedsiębiorcy i jego konkurenta; 
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nie nabędzie produktu98. Zgodnie z Art. 5 dyrektywy praktyka handlowa jest nieuczciwa, jeżeli: 

a) jest sprzeczna z wymogami staranności zawodowej; i b) w sposób istotny zniekształca lub 

może w sposób istotny zniekształcić zachowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego 

konsumenta. Praktykę handlową uznaje się również za wprowadzającą w błąd, jeżeli w 

konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy i okoliczności, powoduje ona lub 

może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej transakcji, której 

inaczej by nie podjął, i obejmuje: a) każdy rodzaj wprowadzenia produktu na rynek, w tym 

reklamę porównawczą, który powoduje mylenie produktów, znaków towarowych, nazw 

handlowych lub innych znaków rozpoznawczych przedsiębiorcy i jego konkurenta. Polski Sąd 

Najwyższy skorzystał wybiórczo (poza kontekstem) tylko z pierwszej części tekstu, być może 

aby nie ujawniać, że przepis nie dotyczył instytucji finansowej. 

Kontynuując kwestię przewidywalności kursów, teoria rynków efektywnych, ale także i inne 

teorie, oraz doświadczenie empiryczne pokazują, że długoterminowe prognozy kursów 

walutowych najczęściej nie sprawdzają się. Dowolność interpretacji dyrektyw i niewiedza lub 

oderwanie części prawników od rzeczywistości ekonomicznej prowadzi do stawiania bankom 

wymogów niewykonalnych, aby naciągać interpretację prawną w sądach twierdząc, że „banki nie 

dopełniły obowiązku informacyjnego”, „a rzetelnie poinformowany kredytobiorca nigdy nie 

zawarłby takiej umowy. Kompletny absurd tak stawianego wymogu i nierzetelność 

interpretacyjna lobbysty jest oczywista, ponieważ informacje z przyszłości są symetrycznie 

nieznane w równym stopniu klientom, jak i bankom. Gdyby banki wiedziały jak zmieniać się 

będą kursy walutowe i że pod ich wpływem pojawiać się będą księżycowe oderwane od 

rzeczywistości gospodarczej interpretacje prawne - nieuzasadnionej „abuzywności” –  też „nigdy 

nie zawarłyby takich umów” w Polsce .  

Oczywiście trudno jest przy tym poziomie wiedzy oraz znajomości rynków finansowych i 

realności wykonania stawianych oczekiwań argumentować, że rynki walutowe są rynkami 

najbardziej efektywnymi, a zmiany kursów są najczęściej losowe i zależą od nowych 

napływających informacji – co implikuje, że ani bank, ani klient nie może wiele wiedzieć o 

przyszłych wartościach kursów walut. Niestety estymacje na wiele lat wcześniej nieznanego 

 

98 Dyrektywa 2005/29/WE Załącznik i praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach punkt 12. 
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rozkładu ryzyka kursu waluty w oparciu o posiadające różne wady metody analityczne, 

najczęściej nie sprawdzają się nawet w krótkich okresach. Twierdzi się, że „jasne było”, że 

odwrócenie kursu PLN CHF „musi nastąpić”. Skoro była taka pewność osoby to piszącej to 

jestem ciekawy czy osoba to twierdząca zmonetyzowała tę swoją pewność (brak ryzyka) i 

zarobiła co najmniej miliony na transakcjach walutowych i dlaczego globalny biznes nie zarobił 

bilionów na tej „pewności”.  To pokazuje poziom wiedzy niektórych prawników na temat 

problemów zarządzania ryzykiem i oceny skuteczności takich przewidywań dla dłuższego, ale 

nawet i krótkiego okresu. Z mojej wiedzy i praktyki wynika, że maksymalna zmienność (jako 

miara ryzyka) bardzo stabilnego w tamtym czasie kursu CHF do PLN była szacowana na nie 

więcej niż 20% i takiej dodatkowej zdolności kredytowej oczekiwano od kredytobiorcy 

walutowego wg. Rekomendacji S.  

 

UE nie stawia w dyrektywach niewykonalnych postulatów. Dyrektywa 2014/17 nawet podkreśla, 

że informacja ma być jasna i zwięzła oraz zawierać ostrzeżenie dotyczące faktu, że ewentualne 

wahania kursu wymiany walut mogą mieć wpływ na kwotę do zapłaty przez konsumenta i o 

konsekwencjach denominowania kredytu w walucie obcej, co polskie banki czyniły od samego 

początku. Sama dyrektywa wskazuje na zwięzłość, a nie na dziesiątki stron analiz, szacunków, 

prognoz, estymacji i informacji, oczywiście szamani prawa mogą wykorzystywać brak precyzji 

dyrektywy i tworzyć pole dla nieuczciwych, rozszerzających interpretacji99.  

Raport Komisji Europejskiej wręcz wskazuje, że konsumenci są przeładowani informacjami, 

których nie czytają, a nieprecyzyjne  przepisy implikują różne strategie informowania, w 

konsekwencji konsumenci mają ograniczony potencjał procesowania kompleksowej i 

ekstensywnej informacji. Jak widać brak jest standardów dotyczących konkretnej treści prowadzi 

do dowolności interpretacji, co stanowić powinno właściwą zawartość100. 

 

99Dyrektywa 2014/17 pkt 2-  Standardowe informacje w jasny, zwięzły i widoczny sposób wskazują: j) w stosownych przypadkach, ostrzeżenie dotyczące faktu, że ewentualne 

wahania kursu wymiany walut mogą mieć wpływ na kwotę do zapłaty przez konsumenta.….f) w przypadku gdy kredyty są dostępne w walucie obcej, wskazanie danej waluty, 

wraz z informacją o konsekwencjach denominowania kredytu w walucie obcej dla konsumenta; 

100 European Commission Report from the Commission to the European Parliament and the Counsil on review of the Directive 2014/17/EU, Brussels, 11.5.2021 s.5 i 8. 
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8. Bank powinien oszacować ryzyko kursowe  

Niektórzy prawnicy w celu podważenia umów kredytowych twierdzą, że bank powinien 

oszacować ryzyko zmiany kursu w okresie trwania kredytu lub, że bank miał przesłanki i taką 

wiedzę w stosunku do przyszłości. Jest to wymóg nierealny. Żaden podmiot gospodarczy, ani 

klient banku, na dzień zawierania umowy nie może wiedzieć, jak ukształtuje się przyszłość i to w 

okresie wieloletnim. Bank i konsument-inwestor mogli się tylko odnieść do historycznych zmian 

kursu danej waluty – jej trendu, historycznej wartości średniej oraz zmienności odnotowanej 

przed zawarciem transakcji. Zarzut, że bank „wiedział i nie powiedział” jest z gruntu fałszywy, 

ponieważ bank nie mając innych przesłanek te same założenia stosował w ocenie ryzyka 

kredytowego. To nie banki kształtują politykę kursów walutowych, ale banki centralne i rządy. 

Zarzuca się fałszywie bankom, że nie miały zdolności profetycznych, co więcej wiedziały ale tę 

wiedzę ukryły, wbrew podstawowym teoriom i praktykom prognozowania kursów walut 

dowodzącym, że jest to niemożliwe. Taki postulat jest jawnie niewykonalny (a więc fałszywy) i 

trudno określić, czy wynika on z niewiedzy, czy kolejnego pretekstu dla podtrzymania tezy o 

abuzywności kredytu w celu unieważnienia umowy i uzyskania korzyści przez określone lobby. 

Z tego punktu widzenia można odnieść się do licznych teorii rynków czy teorii kursów 

walutowych101. Nikt nie zna informacji z przyszłości, a to implikuje, że sytuacja banku i 

konsumenta jest symetryczna, bo w momencie zawarcia umowy znany jest bieżący kurs, nie zaś 

jego wartość przyszła.  

Niektórzy prawnicy nie odróżniają lub nie chcą odróżniać kwestii niepewności dotyczącej zmian 

kursowych, od estymowanego ryzyka szacowanego na podstawie ilościowych danych i 

informacji, przy zastosowaniu dostępnych metod i modeli ryzyka. Co więcej, pomijają fakt, że 

podstawowy cel kredytu został osiągnięty: kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości. 

Metody estymowania ryzyka zasadzają się na szacowaniu nieznanego rozkładu 

prawdopodobieństwa w oparciu o twarde, historyczne zmiany kursów z okresu poprzedzającego 

lub przyjmowanie różnych założeń a priori dla symulacji kursów lub modelowanie w oparciu o 

 

101 Richard Thaler H. Zachowania niepoprawne Tworzenie ekonomii behawioralnej . Media Rodzina , 2018 Poznań; Rowe D. M., An Insider’s Guide to Risk Management, 

Relearning the Lessons of the Global Finnancial Crisis, Outskirts press, ISBN 978-1-9772-0191-1, 2018; Taleb N. N. Fooled by Randomness, NY poprawiona 2016 ISBN 978-0-

399-59045-0; Kopczewski T. Okhrimenko I., Poznaj samego siebie; ryzyko i niepewność NBP, 2019; Ed.de Grauwe P., Exchange Rate Economics, Where do we stand? MIT 

PRESS, Cambridge Mass, 2005; Kochan K. Forex w praktyce, Vademecum inwestora walutowego, Helion, Gliwice, 2010;  Teoria rynków efektywnych, teoria chaosu, teoria 

rynków koherentnych, teorie behawioralne (których twórcy przyjmują, że 90% kursów walut jest zgodna z teorią losowości kroczącej), teorie kursów walutowych – strumieniowe 

(parytetu siły nabywczej, parytetu stóp procentowych) czy zasobowe (portfelowa, monetarna), z różnymi modyfikacjami. 
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przyjmowane założenia dotyczące rodzaju rozkładu prawdopodobieństwa i jego parametrów, czy 

na krótki okres zmienność implikowaną. Oceny zmian oczekiwanych z określonym 

prawdopodobieństwem kursów walut - obciążone są siłą przyjętych apriorycznie założeń i nawet 

w krótkim okresie odchylają się poważnie od rzeczywistości. Skala rozbieżności subiektywnych 

ocen ekspertów jest jeszcze większa. Generalnie wszystkie wysiłki modelowania przyszłości 

kursów walutowych zawodzą od lat nawet na okresy krótkie - o długich nawet nie wspominając. 

Oczekiwanie i stawianie wymogu, aby „bank był jasnowidzem” i prawidłowo przepowiedział 

przyszłość jest postulatem niewykonalnym i prawnym wybiegiem w celu unieważniania 

wstecznie umów.  

Nawet powstała w późniejszym czasie  dyrektywa 2014/17 nie wymaga od banków 

przedstawiania i rozwijania metod szacowania ryzyka oraz przewidywania kursów walutowych 

na dekady, jak interpretuje część naszych prawników, zarzucając w tym względzie fałszywie 

abuzywność, ale podkreśla, że banki mają tylko ostrzegać w informacjach przedumownych przed 

ryzykiem o potencjalnym wpływie, jakie wahania kursów wymiany walut mogą mieć na kwotę, 

którą konsument musi spłacić.102 

Zgodnie z tą dyrektywą, bank ma prezentować faktyczne informacje i ostrzegać przed zmianami 

zachodzącymi na rynkach walutowych. Interpretacje wielu polskich sądów wychodzą daleko 

poza to, co znajduje się w przepisach UE. W tym względzie również ezopowe treści wyroków 

TSUE nie są bez znaczenia. Wyrok TSUE z 18.11.2021 powtarza jak mantrę postulowaną 

„ochronę konsumentów”, „dobrą wiarę”, „równowagę stron”, „prosty i zrozumiały język”,  

„zasady współżycia społecznego”, „brak sprzeczności z dobrymi obyczajami”, „brak rażącego 

naruszenia interesów”, ale trudno doszukać się konkretnej interpretacji, co te pojęcia mają 

oznaczać w praktyce. Aby konsument mógł świadomie zmniejszyć ryzyko obserwując rynek 

banki mogą (nie muszą) ograniczać ryzyko dając możliwość przeliczenia waluty na złote w 

okresie kredytowania, wprowadzać górne limity lub tylko ostrzegać konsumentów. Jak widać 

wiele polskich banków spełniało już w przeszłości  ten postulat. Po pierwsze, przez ostrzeżenia 

lub po drugie, kierując do konsumentów oferty przewalutowania na warunkach rynkowych 

wskazywanych przez dyrektywę. Nie będę dodawał, że prawie nikt z tego nie skorzystał. 

 

102 Cyt. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17 / UE z dnia 4 lutego 2014 r pkt 4. I 22. 
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Kluczową kwestią jest sprawa przeliczenia walut. Dyrektywa nakłada obowiązek – „gdzie 

państwa członkowskie zapewnią, by kurs wymiany zastosowany do przeliczenia był kursem 

rynkowym mającym zastosowanie w dniu, w którym występuje się o przeliczenie”.103 Czyli 

dyrektywa wzywa państwa (pewnie i sądy), aby stały na straży rozstrzygnięć rynkowych, nie zaś 

stosowania przeliczenia po kursie historycznym – poza kursem rynkowym, który w sądach 

nieustannie się bezpodstawnie podważa. Wydaje się, że przeliczenia po kursie historycznym, a 

nie rynkowym są sprzeczne z dyrektywą unijną i racjonalnością ekonomiczną. 

Nową kwestią stał się wymóg ostrzegania, gdy całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 

pozostająca do spłacenia lub regularnie spłacane raty różnią się o więcej niż 20 % od kwot, które 

miałyby zastosowanie, gdyby stosowany był kurs wymiany waluty z umowy o kredyt i waluty 

państwa członkowskiego mającej zastosowanie w momencie zawierania umowy o kredyt. Taka 

kwestia nie była w przeszłości tematem żadnych regulacji ani wytycznych104. Nie oznacza to 

jednak, że gdy kurs wzrośnie ponad 20% konsument jest zwolniony z zobowiązania – w 

dokumencie ESIS jest nawet wyraźne wskazanie – „Oznacza to, że spłacisz [kwotę] za każdą 

pożyczoną [jednostkę waluty]”. 

Warto przy tym podkreślić, że regulowanie wsteczne kredytów walutowych jest explicite 

nielegalne – jak i sprzeczne z prawem UE są wsteczne interpretacje abuzywności105. Nakładanie 

przez sądy wymogów informacyjnych według standardów wprowadzonych po 2014 roku w celu 

podważania ważności umów sprzed dekady jest nieakceptowalne. 

Używanie argumentów o standardzie ochrony konsumentów bez konkretów i bez szczegółów - 

na czym on polega - tylko zaciemnia obraz sugerując, że bank odpowiada ex post za każdą 

decyzję, którą podjął konsument kilkanaście lat wcześniej. To nie jest prawdą. Brecht Bertold, i 

Goering-Eckardt: wskazywali, że „kto nie zna prawdy jest po prostu głupcem, ale kto zna prawdę 

i nazywa ją kłamstwem jest kryminalistą”106. 

 

103 Cyt. Dyrektywa 2014/17 / UE art. 23.3, państwa członkowskie zapewniają, by kurs wymiany zastosowany do przeliczenia był kursem rynkowym mającym zastosowanie w 

dniu, w którym występuje się o przeliczenie 

104 Cyt. Dyrektywa 2014/17 Wzór arkusza ESIS This means that you will pay back [amount] for every [unit of the currency] borrowed 

105 art. 23.  5. Państwa członkowskie mogą bardziej szczegółowo regulować kredyty w walucie obcej, pod warunkiem że takie przepisy nie są stosowane ze skutkiem 

retroaktywnym. 

106 https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/kto-nie-zna-prawdy-ten-jest-tylko-glupcem-ale-kto-ja-zna-i-nazywa-klamstwem-ten-jest-2680385/ 
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Całość naszej polityki i ekwilibrystyki prawnej opiera się na koncepcji Kalego, że jakoby 

konsument może podjąć dowolne zobowiązania, a gdy wynik rynkowy jest dla niego 

niekorzystny to jego straty ma pokryć bank lub reszta społeczeństwa. To jest niemoralna 

argumentacja i wykładnia prawa, a autorytety wspierające lobby frankowe tylko wprowadzają 

społeczeństwo w błąd, ponieważ kwestia abuzywności nigdy nie została głęboko rozpoznana. 

Kolejną fałszywą tezą jest twierdzenie, że TSUE wskazuje, iż klauzula dotycząca odwołania się 

do bankowych tabel kursów walut jest abuzywna. TSUE w kwestiach interpretacji abuzywności 

pozostawia rozstrzygnięcie w rękach sądów krajowych i to one prawdziwie lub fałszywie 

orzekają o abuzywności. TSUE wskazuje kierunek, ale nie mówi konkretnie, co jest, a co nie jest 

naruszeniem interesu konsumentów in concreto – dowolność interpretacji jest determinowana w 

zależności od kodu kulturowego wyrosłego mniej lub bardziej z gospodarki centralnie 

planowanej, lub rynkowej, bardziej lub mniej fundamentalnej aksjologii i poziomu etyki, a także 

od uprzedzeń do instytucji działających na rynku. 

Źródłami błędnych założeń jest niedostateczna szczegółowa wiedza o funkcjonowaniu rynków i 

sposobie kształtowania cen, o regulacjach sektorowych, o produktach finansowych i kontraktach, 

które je regulują, fałszywa interpretacja rzeczywistości gospodarczej, częste błędy ustawodawcze 

etc. co powoduje, że wyroki niektórych sądów budzą głębokie zastrzeżenia co do 

praworządności. 

Koronnym argumentem w uzasadnieniu abuzywności jest fakt, że bank ustalił w tabeli kurs 

walutowy. Pierwotnie kurs waluty ustala nie bank, ale wolny rynek w wyniku ścierania się sił 

podaży i popytu. Na podstawie informacji z rynku bank ustala swoją konkurencyjną tabelę 

bankową. Rynek forex funkcjonuje 24/5 i on jest podstawą ustalania kursu waluty. Kurs 

walutowy na rynku nie może być abuzywny, gdyż banki nie mają monopolu na wykonanie 

transakcji przewalutowania. Transakcje wymiany zawierane są przez wiele podmiotów z całego 

świata, miejsce ich zawierania nie istnieje fizycznie, a transakcje dokonywane są w każdej 

milisekundzie przez nieustannie zmieniający się zbiór podmiotów. Kurs walutowy jest ustalany 

przez efektywny rynek walutowy, a bank jest tylko biorcą ceny waluty zagranicznej z rynku. Nie 

istnieje żaden  jeden, zorganizowany dla całego rynku system ustalania kursu referencyjnego. 

Ustalenie kursu średniego przez bank wynika z kursu rynkowego w danym momencie – 

standardem jest procedura lub regulamin ale dlaczego czyni się zarzut, że bank niedostatecznie 
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„szczegółowo” i publicznie nie ujawniał procedur pracy dealerów w tym zakresie?  Nikt jednak 

nie odpowiada na pytanie jak po ponad dekadzie od udzielenia kredytu taka szczegółowa 

informacja miałaby wyglądać na płynnym i zmiennym rynku walutowym i jakie przepisy to 

regulowały? Oczywiście kursy walut w każdej chwili zmieniają się, ale  ze względu na arbitraż 

walutowy kursy średnie banków, czy brokerów walutowych,  są w danym momencie do siebie 

bardzo zbliżone. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że wartość średnia odchylenia kurs badanego banku do 

kursu NBP wynosiła 0,5 grosza w okresie 2008 - 2019, mediana 0,34 grosza, a wariancja 

wynosiła 0,3 grosza, rozkład był symetryczny, o wysokiej kurtozie107. Inaczej mówiąc te kursy 

średnie, które były podstawą dla banku do stworzenia tabeli tylko losowo różniły się od kursów 

NBP, których żaden sąd dotąd nie kwestionował. Brak znaczących różnic w kursach powoduje, 

że zarzut rażącego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest absurdalny – źle 

świadczy o kompetencjach wielu sędziów. Teza o dowolnym kształtowaniu kursów walut 

okazuje się w świetle faktów i mechanizmu gospodarczego kompletnie fałszywa. 

Czy zatem sądy mogą orzekać subiektywnie, bez szczegółowej wiedzy - wbrew prawom 

ekonomii lub wbrew zasadom codziennej praktyki rynków. Modyfikowanie prawa grawitacji, 

czy praw ekonomicznych prowadzić może tylko do kompromitacji kompetencji i bezstronności 

sądów oraz wywoływania kryzysów finansowych – patrz skutki sprzecznych z zasadami 

rynkowymi przepisów w gospodarce centralnie planowanej. Zasadniczym problemem jest to, nie 

jest precyzyjnym i szczegółowym przepisem prawa, a co mieści się w swobodnej, subiektywnej i 

ekonomicznie wątpliwej interpretacji sądu.  

9. Bank ustalał kurs arbitralnie - w dowolny sposób   

Podobnie bałamutna jest teza, że „postanowienia umów kredytów indeksowanych i 

denominowanych, zezwalają bankowi w istocie na dowolne określenie kursu waluty 

obowiązującego przy wypłacie i spłacie kredytu”. Wielu prawników nie dostrzega, że w 

gospodarce rynkowej nie istnieje „w istocie dowolne” kształtowanie transakcyjnego kursu czy 

ceny, ponieważ tabela kursowa jest skierowaną otwartą ofertą do publiczności w zakresie kupna i 

 

107 Kalicki K., Górska A. Rynek walutowy a oprocentowanie kredytów w walutach obcych, Bezpieczny bank 3/19 https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb.3.19.4-1.pdf 

https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb.3.19.4-1.pdf
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sprzedaży waluty i arbitrażowy mechanizm rynkowy przy błędnym lub jak się sugeruje 

nierynkowym kursie, działałby na szkodę banku – bo wtedy sprzedawałby waluty taniej niż je 

pozyskuje lub zbyt drogo aby klienci chcieli zawrzeć z nim transakcje. W każdym przypadku 

ponosiłby stratę - co było wykazane wyżej. Rynek jest niezwykle skuteczny w zakresie 

pozbawiania ceny dowolności – inaczej  niż to było w czasach centralnego planowania. Takie 

stanowisko potwierdza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (MAR) (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie możliwych nadużyć na rynku108.  W tej sprawie 

ESMA uważa, że MAR  tak jak definiuje Art. 2 nie włącza transakcji walutowych realizowanych 

przy zastosowaniu kursów spot109 . – ze względu na skalę rynku nie widzi się potrzeby, aby 

badać abuzywność rynku walut spot110. Nigdy do tej pory nie było intencji stosowania MAR do 

transakcji spot FX, a więc nie może na tym rynku istnieć jakakolwiek abuzywność. Transakcje 

spot są skutkiem innych transakcji handlowych, płatniczych czy finansowych, czyli nie są 

najczęściej samoistne, jakiekolwiek nowe regulacje kursów FX mogłyby zachwiać globalnymi 

rynkami. Podkreśla się też znaczenie globalnego arbitrażu eliminującego jakiekolwiek 

niedociągnięcia rynku FX, czyli żaden bank, ze względu na ten mechanizm, nie może dokonywać 

na tym rynku manipulacji kursowych. Publiczna wiedza o kursach walutowych eliminuje 

znaczenie informacji poufnych i manipulacje. Próby wprowadzania jakichkolwiek regulacji 

ESMA uważa za zbyt kosztowne i zbędne. Nie wiadomo na czym mogłoby polegać „abuse  risk” 

111. Jak widać część naszych prawników i politycznych regulatorów znajduje abuzywność tam, 

gdzie regulacyjne instytucje unijne - jak ESMA - go nie widzą. 

Słowo „ustalanie” w języku polskim nie oznacza nieuzasadnionej arbitralności, ale zgodnie ze 

Słownikiem Języka Polskiego może znaczyć - odczytywać, poznawać, wchodzić w szczegóły, 

odcyfrować, dokonywać analizy, obserwować, datować, normować. Ustalenia kursów do 

ogłaszanej dla rynku swojej tabeli – w całkowitej zgodzie z przepisami UE 112- jest 

konstytucyjnym prawem podmiotu działającego na wolnym rynku bank ma prawo ustalać kursy 

samodzielnie, nie jest to praktyka abuzywna bo bank działa zgodnie z prawami rynku, stosowany 

 

108 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie możliwych nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 

2003/124/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE EU 2014/596/oj 

109 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 - ESMA the scope of MAR as defined by its Article 2 does not include foreign exchange spot 

transactions. 

110 MAR Review report 23 September 2020 ESMA70-156-2391 Art.2 Zakres MAR s.14 

111 MAR Review report 23 September 2020 ESMA70-156-2391 Art.2 Zakres MAR s.17 

112 podobne orzeczenie Sądu Najwyższego Austrii 25.08.2020 8OB37/20D 
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spread też nie może być traktowany jako niezgodny z prawem. Nie może być kurs walutowy 

abuzywny, gdy banki nie mają monopolu na wykonanie transakcji przewalutowania. Argument 

„bank ustalił kurs” jest tylko pretekstem i wybiegiem prawnym do uzasadniania nieuczciwej 

praktyki w sądzie w celu wykazania rzekomej abuzywności działania banku. Trudno też dać 

wiarę kredytobiorcom, że nie mają pojęcia o podstawach wymiany walutowej – w kraju, gdzie 

historycznie za kilka dolarów można się było utrzymać przez miesiąc. Banki nie mają i nie miały 

monopolu na wykonanie transakcji przewalutowania w procesie spłaty kredytu, a od czasu 

wejścia w życie przepisów tzw. ustawy antyspreadowej kredytobiorca bez ponoszenia żadnych 

kosztów mógł dokonać wyboru sposobu dokonywania spłaty113. Jeszcze raz trzeba podkreślić, że 

gdyby kurs odbiegał od rynku to bank albo by tracił środki sprzedając walutę zbyt tanio, albo nie 

zarabiałby na transakcjach walutowych, gdyby kontrahenci nie chcieli zawierać transakcji po 

zbyt niekorzystnym kursie.  

Czy na co dzień pyta się, czy sprzedawca rzodkiewki właściwie ustalił cenę rzodkiewki i jakimi 

metodami,  pyta się o to sprzedawcę telewizorów lub deweloperów? Nie, cenę reguluje rynek, 

poziom popytu i podaży. Konsument wybiera na wolnym rynku to co uznaje dla siebie za 

korzystne – w tym kurs waluty spośród wszystkich dostępnych – oferowanych przez handlujące 

walutami instytucje. 

Tam, gdzie jest konkurencyjny, efektywny rynek, a konsument sam dokonuje wyboru 

kontrahenta spośród wielu, nie może istnieć abuzywność. Jednak sędzia w jednym z wyroków 

uznał, że niepotrzebne jest postępowanie dowodowe, bo kredytobiorcy są konsumentami, a w 

jego mniemaniu nie rynek, ale bank ustalał kurs walutowy [bez badania zgodności kursów tabel z 

rynkiem]. Taki poziom wiedzy, dociekliwości i głębokość analizy prezentuje obecnie bardzo 

wielu polskich sędziów. Sądy najczęściej nie weryfikują zarzutu abuzywności kursu, a wyrok 

zapada na podstawie subiektywnych poglądów sędziego - bez dowodu – w sposób sprzeczny z 

konstytucją i mechanizmami gospodarczymi. 

10. Uczciwość i równowaga stron 

 

113 Ustawa z dnia 29 lipca 2011 o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Art. 1. Dz.U. 2011 nr 165 poz. 984 
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Obecnie w interpretacji wielu polskich sądów tabele kursowe banków są „nieuczciwe” tylko w 

przypadku kredytów w CHF, natomiast  są uczciwe w przypadku zakupu i sprzedaży walut przez 

banki w transakcjach handlowych, usługowych, rozliczeniowych, rozliczeń kart kredytowych, 

transakcji płatniczych, transakcji rozliczeń obrotów z zagranicą, przeliczania wartości pozycji 

bilansowych i pozabilansowych, zobowiązań celnych, podatkowych itp. Jak widać wbrew 

twardym przepisom prawa finansowego w jednym przypadku precyzyjnie wskazuje się sposób 

wyliczania zobowiązań i wartości, w innym dokonując swobodnej interpretacji przepisów, łamiąc 

fundamentalne prawa ekonomiczne orzeka się coś wręcz zupełnie przeciwnego. A przecież tak 

samo rozliczane są transakcje wykonywane z przeliczenia wydatków z karty kredytowej 

konsumenta wykonane w walutach obcych np. w euro, ale które po przeliczeniu (indeksowaniu) 

kursem walutowym pokrywane są z konta w PLN. Tych transakcji nikt nie kwestionuje.  

Podobnie nikt nie podważa faktu, że przepisy ustawowe wymagają, aby konsument spłacając 

należności celne, czy podatkowe dla przeliczenia zobowiązań walutowych stosował kursy walut 

ustalane w tabeli NBP, nota bene tworzonej na podstawie informacji z rynku walutowego tak 

samo, jak czyni się to w bankach komercyjnych. Nie ma w prawie żadnego wskazania, że kurs 

walutowy ustalany przez banki, NBP, czy Skarb Państwa w jednych transakcjach finansowych 

konsumentów jest uczciwy, a wyjątkowo w odniesieniu do kredytów walutowych jest 

nieuczciwy, co jasno wskazuje, że taka interpretacja jest daleko idącym nadużyciem prawa, 

którego celem jest nie sprawiedliwa ocena faktów gospodarczych, ale znalezienie wybiegu do 

orzeczenia nieważności umowy, a później konsekwentnie uzyskanie redukcji w spłacie kredytu, 

w skali od kilkunastu do kilkudziesięciu procent lub nawet mieszkanie za darmo. 

W uzasadnieniach brak jest jakichkolwiek wyjaśnień, czy dowodów na czym polega naruszenie 

interesów konsumentów w odniesieniu do kursów walutowych, czy dowodów  złej wiary, że 

kursy walutowe banków byłyby określane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Jeśli sąd 

zastanawia się nad wartością kursu walutowego kwestionowanego przez klienta, wówczas 

najczęściej dochodzi do wniosku, że kurs był po prostu rynkowy i nie ma podstaw do 

unieważniania umowy. Ciekawe, że kurs walutowy średni NBP, który jest regulacyjnie 

stosowany do przeliczania wartości pozycji finansowych na dany dzień i stosowany powszechnie 

przez sądy w wielu sprawach gospodarczych akurat w kwestiach dyskutowanych uzupełnień 

umów jest tak aktywnie zwalczany. Abstrahując już od takiego faktu, że ekonomicznie nie różni 

się od kursów średnich banków z tabel kursowych i jego źródłem jest ten sam rynek walutowy. 
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To wskazuje na rzetelność banków w sprawach ustalania kursów i do chwili obecnej nie 

widziałem żadnego wyroku sądu, który by empirycznie podważył rzetelność któregokolwiek z 

banków.  

Rozporządzenie BMR obowiązujące od stycznia 2018 wskazuje, że pojedyncze ceny (kursy) lub 

wartości nie mogą być uważane za benchmarki w związku z BMR114. To implikuje, że banki 

mając swoje zasady wykorzystania kursów rynkowych do budowania tabel nie są związane 

żadnymi wymogami BMR publikowania metodyki i uzasadniania poziomów kursu walutowego 

w transakcjach  ze swoimi klientami (kursy walutowe banku nie są indeksami)115 

Rozporządzenie BMR mówi wprost, że ceny/kursy ustalane wewnętrznie stosowane w 

kontraktach z własnymi klientami są wyłączone z tej dyrektywy . Kursy walut, ani kredyty 

walutowe nie są instrumentami finansowymi pochodnymi w dyrektywie BMR stąd nie stanowią 

żadnych benchmarków. Sugerowanie, że banki mają wprowadzać do umowy z klientami 

algorytmy ustalania kursów, aby klient mógł weryfikować kurs banku z tabeli jest niezgodne z 

regulacją i nonsensem, ponieważ klienci nie mają dostępu do niezwykle drogich systemów i 

platform transakcyjnych, a poszczególne kursy brane pod uwagę zmieniają się w milisekundach. 

Ale oczywiście konkurencyjny rynek i arbitraż walutowy powodują, że rynkowe średnie kursy 

banków mogą się różnić tylko nieistotnie (różnice wynikają z czasu próbkowania).  

Kardynalny błąd można znaleźć też w wyroku TSUE z 18.11.2021   , gdzie sąd w konkluzji 

powtarza ezopowo, że orzeczenie abuzywności powinno nastąpić na podstawie jasnych i 

zrozumiałych kryteriów ale nie precyzuje jakich i aby konsument „miał możliwość w każdej 

chwili samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę” – co świadczy, że 

prawnicy TSUE albo też nie wiedzą jak funkcjonuje rynek walutowy i formułują postulaty 

niewykonalne, albo niejasny postulat oznacza coś zupełnie innego niż się interpretuje i znaczy to 

 

114 Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to 

measure the performance of investment funds amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 Document 32016R1011 EU ELI REG 

2016/1011/oj 

115 BMR (UE) 2016/1011/2016 

(18)  However, where a single price or value is used as a reference to a financial instrument, for example where the price of a single security is the reference price for an option or 

future, there is no calculation, input data or discretion. Therefore single price or single value reference prices should not be considered to be benchmarks for the purposes of this 

Regulation. 

 

(f) a natural or legal person that grants or promises to grant credit in the course of that person's trade, business or profession, only insofar as that person publishes or makes 

available to the public that person's own variable or fixed borrowing rates set by internal decisions and applicable only to financial contracts entered into by that person or by 

a company within the same group with their respective clients; 
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tylko swobodny i natychmiastowy dostęp do tabel banku. TSUE jednak, jak się wydaje, postuluje 

za polskim sądem rzecz niewykonalną, aby klauzula indeksacyjna umożliwiała konsumentowi 

„samodzielne” ustalenie tego kursu w danym momencie, chociaż sam stwierdza, że „taki poziom 

precyzji jest w praktyce niemożliwy do osiągnięcia. Konsumenci nie mają dostępu do 

transakcyjnych systemów banków, które są źródłem informacji o bieżących kursach na rynku. To 

o co  chodzi? Traktowanie bezsensownego postulatu weryfikowania przez konsumenta kursu 

banku na wolnym rynku w każdym momencie jest kompletnie absurdalne, niewykonalne i bez 

sensu ekonomicznego, bo interesem konsumenta jest czy kursy kupna i sprzedaży są 

konkurencyjne w stosunku do ofert innych podmiotów na rynku.”. I dalej znowu powtarza, że 

„informacje mają pozwolić samodzielnie ustalić kurs wymiany stosowany przez przedsiębiorcę”, 

który niczego nie ukrywa i podaje kurs w tabeli, a tę można bez trudności skonfrontować z 

rynkiem. 

Natomiast kursy tabelowe różnią się między instytucjami finansowymi spreadami, które 

wynikają z wielu czynników, kosztów własnych personelu, IT, kosztów regulacyjnych, kosztów 

finansowania zasobu walutowego oraz ryzyka kursu ustalanego na przykład na cały dzień 

roboczy, przy ciągłej zmienności rynku i aktywności konkurencji. W zakresie kursów kupna i 

sprzedaży działa podobny mechanizm arbitrażowy i konkurencja rynkowa. Każdy bank ma też 

swoje opisane działania lub regulacje dotyczące procesu budowania tabel bankowych, co przeczy 

rzekomym możliwościom manipulacji kursami walut na poziomie operacyjnym. 

Abstrahowanie od rynku - prowadzi to do obalenia umów kredytowych i zapewnienia 

konsumentowi wieloletniego finansowania bez konieczności ponoszenia przez niego 

adekwatnych kosztów, a banki doprowadza do ogromnych strat. 

11. Sztuczny zarzut: „Kredyty były udzielane w złotych, bo banki nie miały walut”  

Aby osiągnąć cel w postaci wywłaszczenia banków na rzecz frankowiczów, niektórzy prawnicy 

stosują „surealistyczne interpretacje” i sugerują sądom „prawidłową wykładnię”, np. że 

„zgodnym zamiarem stron było udzielenie finansowania kredytobiorcy w złotych”, a „waluta 

obca miała służyć jako przelicznik wartości”. Ten paralogizm ignoruje, że niepodważalnym 

celem było obniżenie kosztów finansowania poprzez zaciągnięcie zobowiązania po niższej stopie 

w walucie, przy akceptacji niepewności zmiany kursu, o czym explicite mowa w cytowanej 
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dyrektywie 2014/17: „Niektóre problemy dotyczyły kredytów denominowanych w walucie obcej, 

które konsumenci zaciągnęli w danej walucie, aby skorzystać z oferowanej stopy 

oprocentowania”116.  

Często sugeruje się, że „w rzeczywistości ryzyko walutowe w całości przerzucano na 

konsumenta”. To kolejny dowód, jak płytka jest wiedza ekonomiczna niektórych prawników. 

Zaciągnięcie kredytu walutowego i skorzystanie z niskiego oprocentowania w walucie było 

możliwe tylko przy podjęciu ryzyka zobowiązania w walucie o niskiej stopie procentowej. W 

przypadku poniesienia kosztów transakcji zabezpieczających przed ryzykiem walutowym cel 

obniżenia oprocentowania nie mógłby być zrealizowany, bo wysokie koszty takiego 

zabezpieczenia eliminowałyby korzyści z różnicy krajowej i zagranicznej stopy procentowej. 

Przy często blisko 3 razy wyższej stopie procentowej dla złotego w tamtym czasie 

zabezpieczenie było niedostępne na rynku dla okresu ponad 20 lat.  

Oczekiwane korzyści z dokonywanych decyzji w teorii i praktyce gospodarczej wiążą się z 

wielkością podejmowanego ryzyka117. W niczym kredytobiorcy nie byli naiwni, lecz brali pod 

uwagę aktualne wtedy informacje dotyczące rynków walutowych oraz swoje i rynku 

oczekiwania, co do kierunku i skali zmian kursów walutowych wynikające z jednej strony z 

umacniającego się kursu złotego do CHF, zapowiadanego wejścia Polski do strefy Euro, 

stabilnego kursu CHF do EUR, efektów wejścia Polski do UE oraz swojego rodzaju prosperity 

istniejącego w tym czasie w regionie. Społeczeństwo podzieliło się mniej więcej po połowie w 

zależności od skłonności do ryzyka, gdzie jedna część podejmowała ryzyko kursowe i korzystała 

z niskiego oprocentowania, a inna gotowa była ponosić kilka razy większe koszty 

oprocentowania kredytów złotowych. Nie było tu żadnej naiwności, lecz różnice w 

oczekiwaniach i skłonności do ryzyka. 

Dlatego kredytobiorcy mając wybór ubiegali się o finansowanie w walucie, a nie w złotych, ale 

taka kolejna manipulacja rzeczywistością gospodarczą ma dalej konsekwentnie prowadzić do 

budowania pseudo argumentacji dążącej do anulowania umowy sprzed kilkunastu lat. 

Rekomendowałbym pogłębienie wiedzy na temat teorii wiążących oczekiwane korzyści z 

dokonywanych decyzji z wielkością podejmowanego ryzyka. 

 

116 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17 / UE z dnia 4 lutego 2014 r (4) 

117 Teorie Portfelowa, Capital Assets Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory etc. 
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Szamani prawa twierdzą wręcz, że banki udzielając kredytów w walutach nigdy tych walut nie 

miały i nie było zobowiązań walutowych w bankach, co ma uzasadnić odwalutowanie 

zobowiązań. Ten jawny fałsz można łatwo zweryfikować analizując bilanse banków i pozycje 

pozabilansowe po stronie pasywnej – gdzie każdy uważny czytelnik łatwo doszuka się źródeł 

finansowania w postaci zaciągniętych przez banki kredytów walutowych, czy wyemitowanych w 

walucie obligacji. J. Hicks wskazywał, że najbardziej obiektywnym źródłem informacji o 

przedsiębiorstwach są jego bilanse. Czas, aby sądy w Polsce do nich się odniosły. Jak można 

ignorować stan faktyczny skoro w Polsce obowiązują międzynarodowe standardy 

rachunkowości, dyrektywy unijne i polska ustawa o rachunkowości, bankowy plan kont oraz 

badania ksiąg banków sporządzane co roku przez audytorów.118 

Permanentnie sędziowie mylą transakcję udzielenia kredytu w walucie z transakcją wymiany 

walutowej na złote w celu dokonania płatności deweloperowi. Często w powództwach przeciw 

bankom podnosi się, iż kapitał z kredytu w walucie wypłacany był w złotych, a rata kredytu 

wpłacana w złotych na zakup waluty na spłatę zobowiązania, a nie we frankach, co ma jakoby 

dowodzić, iż kredyt ten był w istocie swojej kredytem złotowym, a banki udzielając tych 

kredytów nie dysponowały finansowaniem we frankach. Warto idąc za J. Hicksem zapoznać się z 

księgami banków, z których jednoznacznie wynika, że np. w przypadku kredytów walutowych 

(denominowanych), najpierw księgowano wartość udzielonego kredytu w walucie, a później 

następowała transakcja wymiany na złote w celu przelania środków deweloperowi.  

Prawnicy/sędziowie nie rozumieją, dlaczego niektóre banki dokonały konwersji zobowiązań 

złotowych na walutowe (transakcje swapowe). W umowie kredytowej klient i bank, aby móc 

 

118 1/ Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz.591.;Art.3.1. ilekroć w ustawie mowa jest o (2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na 

podstawie przepisów Prawa bankowego; 11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone 

ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.; 12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby 

majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych; 20) 

zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, 5) oznaczenie kont, których dotyczy. 

Art.23.3. Zapisów dotyczących operacji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się w sposób umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej. 4. Zapisy w 

dzienniku i na kontach księgi głównej powinny być powiązane ze sobą w sposób umożliwiający ich sprawdzenie. Według MSR 21 Waluta obca jest walutą inną niż waluta 

funkcjonalna jednostki. Waluta funkcjonalna jest walutą podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa jednostka (w Polsce zł). I dalej Art. 20 Transakcja w walucie 

obcej jest transakcją, która jest wyrażona lub wymaga uregulowania w walucie obcej; dotyczy to między innymi transakcji mających miejsce wówczas, gdy jednostka: a) nabywa 

lub sprzedaje towary lub usługi, których cena została wyrażona w walucie obcej; b) zaciąga lub udziela pożyczek, które są płatne lub należne w walucie obcej; lub c) w inny sposób 

nabywa lub zbywa aktywa, lub też zaciąga, lub reguluje zobowiązania wyrażone w walucie obcej.  

2/ Bankowy plan kont – wprowadzony przez zarządzenie prezesa NBP, zgodny z normami europejskimi . 

3/ Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy 

rachunkowości zgodne z rozporządzeniem (WU) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 

C/2016/7445 dokument 32016R2067 
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skorzystać z korzystniejszego dla klienta oprocentowania kredytu związanego z walutą obcą 

musiały powiązać przepływy finansowe z kursem danej waluty do złotego, co tworzy tzw. 

pozycję walutową119. Fakt ten obligował bank do jej zamknięcia (np. używając transakcji typu 

swap) . Chyba nie wiedzą oni, że w swapie, który bank zawierał wyłącznie w związku z 

zawieranymi umowami kredytowymi, w zamian za udzielenie innemu bankowi depozytu w 

złotych zaciąga się zobowiązanie w walucie, aby zgodnie z przepisami prawa bankowego nie 

doprowadzać do nadmiernego niedopasowania aktywów i pasywów wyrażonych w 

poszczególnych walutach  – są to wymogi ostrożnego zarządzania bankiem – dla bankowców 

oczywiste, dla oceniających te sprawy sędziów – kompletnie niezbadane. Bezpodstawnie lobby 

frankowiczów insynuuje, że transakcje swap, które były wykorzystywane przez banki nie 

dostarczały finansowania w walucie i służyły jedynie spekulacji, ewentualnie wyprowadzaniem 

środków za granicę. Chociaż było wprost przeciwnie – pozyskiwano kapitał w walucie i 

ograniczano ryzyko walutowe banków, a tym samym całego systemu finansowego w Polsce 

(gdyby tego banki nie zrobiły, polski system finansowy mógłby się załamać i musiałoby 

interweniować państwo – czyli podatnicy). Rozróżnienie w stosunkach kontraktowych waluty 

kontraktu i waluty płatności ma podstawowe znaczenie – w księgach banków można bez 

wątpliwości ustalić moment udzielenia kredytu i ewentualną konwersję środków z kredytu na 

złote120. Argument, że przelew w złotych do dewelopera jest dowodem, że nie było zobowiązania 

walutowego, jest całkowicie fałszywy, sprzeczny z ustawą i treścią zawieranych umów. Waluta 

PLN dla przelewu do dewelopera pochodziła z wymiany środków z kredytu walutowego lub np. 

z własnych depozytów walutowych konsumenta. Bez udzielenia kredytu w walucie nie może być 

transakcji wymiany tego zobowiązania na płatność w złotych. W obu przypadkach kapitał 

pierwotny był ustalony w walucie lub indeksowany do tej waluty – twierdzenie że był w złotych 

jest wynikiem kompletnego niezrozumienia takiej transakcji gospodarczej przez niektóre sądy. 

W przypadku kredytów indeksowanych, czy denominowanych zobowiązanie główne jest 

wyrażone w walucie obcej lub równowartości waluty. Kredyt denominowany w walucie lub 

indeksowany jest ekonomicznie zupełnie inną transakcją niż transakcja wymiany środków z 

kredytu na złote przekazywane deweloperowi, tudzież spłata jest dokonywana przez 

 

119 Mielus P. Wpływ sanacji kredytów frankowych na rynek swapów walutowych w PLN, Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska, Sectio H, Vol. LI, 5/2017 

120 Cyt. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości  2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia 

Art.30.1 2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia etc. 
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kredytobiorcę czy to walucie obcej czy to złotym. Po wejściu Polski do UE obowiązywał banki 

MSR 21 – czyli odwołanie się do transakcji wyrażonej w walucie i uregulowania jej w walucie 

nawet przy jej pozyskaniu poprzez zakup za złote.    

Polskie banki do rozliczeń kredytów mieszkaniowych stosowały albo kursy natychmiastowe lub 

kursy spot i działały zgodnie z prawem europejskim. W wielu bankach wartość raty czy odsetek 

była i jest wyliczana przez banki zgodnie ze znanym obu stronom harmonogramem spłat - w 

oparciu o kurs spot. Konsument, wedle swojego wyboru, ma zatem możliwość spłaty raty w 

wybranej walucie (PLN lub walucie obcej), może i ma również czas, aby skonfrontować 

zaproponowany przez bank kurs z kursami obowiązującymi w innych instytucjach. Klient miał 

tym samym możliwość przyjęcia oferty przedstawionej przez własny bank i spłaty kredytu w 

walucie przy wykorzystaniu swoich zasobów w złotych lub wykorzystania szerokiego rynku 

instytucjonalnego i zawarcia transakcji wymiany złoty/CHF po kursie dla klienta najbardziej 

dogodnym spomiędzy dostępnych i spłaty zobowiązania do banku bezpośrednio w walucie. Tak 

więc i sposób, i termin ustalania kursu był w umowach zgodnie z prawem bankowym z 2011 

roku precyzyjnie ustalony. Obecnie klienci w 72% spłacają kredyt walutowy bezpośrednio w 

walucie korzystając z innych ofert kursowych na rynku walutowym. 

Niestety również TSUE powtarza nielogicznie za polskim sądem nieuczciwą treść, np. że kredyt 

wynosił 460 tys. złotych, chociaż faktycznie kredyt był w walucie, a nie w złotych. Natomiast w 

następnym zdaniu stwierdza, że kredytobiorcy zrezygnowali z kredytu złotowego, a raty były 

wyrażone w walucie, ale mogły być spłacane w złotych [po kursie bieżącym]. Użycie określenia 

raty były w walucie ale „podlegały zwrotowi” w złotych sugeruje, że może kredyt był spłacany w 

złotych – co jest jawnym fałszem. 

Na koniec TSUE i tak dystansuje się od problemu, bo przypomina, że to sąd krajowy orzeka o 

abuzywności kierując się aktualnymi kompetencjami, badaniem dobrej wiary i znaczącej 

nierównowagi. Takich uzasadnień nie dostrzega się w konkretnych polskich wyrokach. Na 

koniec konkluzja w wyroku jest taka, że to sąd krajowy bardziej lub mniej kompetentnie 

motywowany politycznie lub społecznie nazywa klauzulę abuzywną – bez jasności kryteriów i 

nie odnosząc się konkretnie do „dobrej wiary”, „nierównowagi stron”, „prostoty i zrozumiałości 

języka”,  „zasad współżycia społecznego”, „sprzeczności z dobrymi obyczajami”, „rażącego 
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naruszenia interesów”. Najczęściej sprawę zamyka się ogólnikami z przepisów o ochronie 

konsumenta. 

12. Bezumowny kapitał wykorzystywany przez lata bez kosztu  

Kolejne nieetyczne interpretacje prawników dotyczą - po rozwiązaniu wstecznie kontraktu 

kredytowego - bezumownego korzystania z kapitału. Jak już wskazywano kredytów udzielano 

wykorzystując walutowe źródła zobowiązań banków. Walutą kontraktów był pieniądz 

zagraniczny. Sądy w Polsce całkowicie bezpodstawnie mylą kapitał kredytu w walucie z 

przelewem złotych pochodzących z wymiany kapitału z kredytu. Na tym buduje się fałszywą 

tezę, że przy anulowaniu umów kapitał ma wartość w złotych wpłaconych do dewelopera, a nie 

rzeczywistego kapitału  postawionego do sfinansowania udzielonego kredytu w walucie. Ten 

nieuczciwy wybieg prawny ma prowadzić do wyroków, gdzie bezumownie wykorzystywany 

kapitał miał wartość w historycznych złotych, a nie w realnej walucie, z której po konwersji na 

złote zapłacono deweloperowi. Trzeba dodać, że udzielając kredytów w walucie banki korzystały 

z kapitału z zaciągniętych zobowiązań walutowych, które zgodnie z prawem finansowym oraz 

MSR były i są odzwierciedlone w księgach banków jako wyrażone lub indeksowane do waluty 

obcej. Zastosowanie kursu historycznego PLN/CHF powoduje de facto wywłaszczenie banku z 

należnych prawnie wierzytelności. Nie ma to nic wspólnego z etyką rozwiązywania kontraktów 

gospodarczych i stanowi istotne niesprawiedliwe nadużycie sądowe stanowiące de facto 

wywłaszczenie banku. Twierdzenia niektórych obrońców konsumentów, że kredyt powinien być 

darmowy, są absolutnie nie do przyjęcia. Pytaniem jest, w jakiej walucie wykorzystano kapitał 

banków i jak należy wyliczyć to, co się uczciwie należy bankom? 

Czy bezumowne korzystanie z kapitału, na zakup nieruchomości z tego kredytu w walucie, 

których wartość wzrosła w PLN niekiedy ponad dwa razy, nie prowadzi do wzbogacenia się 

jednej strony i zachowuje równowagę stron?  

Tymczasem przepisy unijne mówią o przeliczeniach po kursie rynkowym z danego dnia 

cytowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE,  w art. 23.3: „konsument 

ma prawo do przeliczenia umowy o kredyt na inną walutę zgodnie z ust. 1 lit. A, państwa 

członkowskie zapewniają, by kurs wymiany zastosowany do przeliczenia był kursem rynkowym 
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mającym zastosowanie w dniu, w którym występuje się o przeliczenie”, a nie decyzja dziś z 

zastosowaniem kursu sprzed ponad dekady. 

 13. Konsumenci nie mogli negocjować umów   

Próbuje się też podważać zdolność konsumenta do negocjowania umów, co stanowić ma kolejny 

wybieg w kierunku orzekania abuzywności. Tymczasem nie ma wątpliwości, że nie było jednej 

sztancowej umowy, ale było ich wiele – w zależności od konkurujących banków, a główne 

postanowienia były przedmiotem intensywnych negocjacji w konkurencyjnym środowisku. 

Banki nie były monopolistami – było wiele ofert na rynku i klient nie był przymuszony do 

zawarcia umowy, co więcej miał prawo się nad nią zastanowić, porównać oferty etc121. Umowy 

różniły się walutami, marżami, terminami spłat, mechanizmami obsługi kredytów, 

szczegółowymi warunkami umownymi. Klienci dokonywali wyboru między nimi, rozstrzygając, 

które warunki i rozwiązania ekonomiczne oraz zapisy prawne bardziej im odpowiadają. Wielu 

konsumentów korzystało z funkcjonujących na rynku doradców i pośredników prezentujących 

konkurencyjne oferty banków.  

Zgodnie z dyrektywą UE w tej kwestii warunki, które nie były indywidualnie negocjowane, 

mogą ale nie muszą być uznane za nieuczciwe. Skala interpretacji, co kto uważa za 

indywidualnie negocjowanie jest także szeroka, a klienci porównywali oferty wielu 

konkurujących banków i wybierali te umowy, które im odpowiadały oraz najważniejsze dla nich 

warunki indywidualnie negocjowali. Oceniam, że obie strony negocjowały w dobrej wierze 

zachowując równowagę wynikającą z umowy, o czym świadczy to, że przez wiele lat nie były 

one kwestionowane – aż do momentu silnej aprecjacji CHF. Trudno też założyć, że język umowy 

kredytowej nie jest równie prosty i zrozumiały jak język umów z deweloperami, umów 

dotyczących nieruchomości, czy choćby umów telekomunikacyjnych, na dostawy prądu, gazu 

etc. Faktem jest, że w walce sądowej o wielkie pieniądze nawet dealerzy bankowi twierdzą, że 

nie wiedzą co to jest kurs walutowy – chcąc przed sądem doprowadzić do unieważnienia umowy. 

Umowy bankowe nie dają możliwości jednostronnej zmiany warunków bez uzasadnionego 

 

121Dodatkowo dyrektywa 2014/17/UE wprowadzała rozwiązanie, że  Bank przedstawia ofertę wiążącą w ciągu 7 dni, formularz oferty jest wiążący przez 14 dni, a przyjęcie oferty 

w ciągu 14 dni lub wcześniej na pisemny wniosek (czyli 21 dni na zawarcie skutecznej umowy). 
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powodu wymienionego w umowie – np. zmiany rynkowego kursu walutowego lub stopy 

procentowej122. Ani nad rynkowymi kursami walutowymi, ani nad rynkowymi stopami 

procentowymi żaden bank nie ma kontroli123.  

To co było dla konsumenta istotne było negocjowane indywidualnie, czy sądy zatem uważają, że 

konsument nie będący prawnikiem miał negocjować każde słowo? Takie rozwiązanie przy 

masowym produkcie jest niewykonalne ani dla konsumentów, ani dla banków (tak działają 

wszystkie branże sprzedające towary masowe). Ale każdy zarzut - nawet nierealny postulat - jest 

jednak dobry, aby podważyć w sądzie umowę i uwolnić się od długu, ale czy to jest etyczne, 

praworządne i sprawiedliwe?  

Umowy i towarzyszące im informacje były jasne i zrozumiałe dla konsumenta, w tym zwłaszcza 

co do oceny skutków ekonomicznych, a banki zgodnie z wymogami informowały, że skutki 

ekonomiczne będą wynikać ze zmian kursów walutowych i wpływać zarówno na raty 

kapitałowe, jak i odsetki, a informacje dotyczące analizy zmienności kursu wskazywały, że 

zmienność kursu walutowego odnotowywana na ten czas przez rynki walutowe szacowano na 

około 20%. Twierdzenia klientów walczących przed sądami o unieważnienie ich umów – jako 

złych z dzisiejszej perspektywy wskutek pierwotnych decyzji, (argumenty, że nie wiedzą co to 

jest kurs walutowy lub że nie słyszeli o zmianach kursów, lub że nie rozumieją jak to wpływa na 

raty i odsetki są kolejnym, nieetycznym wybiegiem, ponieważ jak już wspomniano, ponad 70% 

kredytobiorców walutowych ma wyższe wykształcenie, a w Polsce od dekad doświadczamy 

zmienności kursów walutowych, łącznie z codzienną, publiczną informacją o ich zmianach. 

14. Konsumenci nie rozumieli języka umowy  

Kolejnym pretekstem do unieważniania umów jest wymóg transparentności warunków 

umownych. W przypadku umów, w których wszystkie lub niektóre z przedstawianych 

konsumentowi warunków wyrażone są na piśmie, warunki te muszą zawsze być opisane prostym 

 

122 Art.3. b) Stosowanie lit. j) nie narusza warunków, zgodnie z którymi dostawca usług finansowych zastrzega sobie prawo do zmiany stopy procentowej płaconej przez 

konsumenta lub jemu należnej albo zmiany wysokości opłat za inne usługi finansowe bez wcześniejszego powiadomienia, o ile istnieje uzasadniona przyczyna takiego 

postępowania, pod warunkiem że dostawca usług będzie zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym drugiej strony umowy, która uzyska prawo do niezwłocznego 

rozwiązania umowy. Banki biorąc pod uwagę zmiany stóp i kursów walutowych zgodnie z umowami powiadamiały klientów o skali zmian wartości rat kapitałowych i/lub odsetek. 

123 Art. 3.3. c) Nie stosuje się lit. g), j) i l) do: — transakcji w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi lub innymi produktami lub usługami, których cena 

związana jest ze zmianami notowań giełdowych indeksu lub stopy rynku finansowego, nad którymi sprzedawca czy też dostawca nie ma żadnej kontroli; — umowy kupna lub 

sprzedaży walut obcych. Por. Strategie stóp procentowych w bankach, red. Masiukiewicz P., Wydawnictwo ZBP, Warszawa, 2017 
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i zrozumiałym językiem. I tu powstaje kolejna możliwość nieetycznych manipulacji - co jest 

prostym i zrozumiałym językiem. Umowy kredytu akurat nie należą do skomplikowanych – w 

stosunku do języka innych ww. umów konsumentów.  

Jak to się dzieje, że ci sami klienci kilkanaście lat temu nie mieli żadnych wątpliwości co do 

treści i transparentności umów, a po niekorzystnych dla nich zmianach rynkowych kursów 

walutowych kwestionują ich jasność. Pytanie, jakie są granice absurdu w kwestii wątpliwości co 

do umów kredytowych w CHF, gdy tysiące innych umów pisane są też przez prawników tym 

samym językiem i nikt nie poddaje ich w wątpliwość. To nie umowa jest niejasna ex post, tylko 

na skutek niemożliwych wcześniej do przewidzenia zmian rynkowych, klienci dążą do 

unieważnienia dawniej korzystnych, ale dziś nie, umów kredytowych, chcąc przerzucić 

negatywne skutki podjętych decyzji na banki i resztę społeczeństwa.  

Czasami spotyka się też zarzut jakoby kredyty walutowe są instrumentami pochodnymi. Warto 

przyjrzeć się szczegółom takiego twierdzenia i ich zgodności z prawem. Zgodnie z dyrektywą 

MIFID 2004/39/WE124 i jej załącznikami- ani kursy walutowe, ani kredyty walutowe nie są 

instrumentami finansowymi pochodnymi. Taki zarzut podnoszą niektórzy nie zaznajomieni z 

tematem prawnicy, próbując interpretować kredyt walutowy jako niezgodny z prawem UE. 

Zgodnie z tą dyrektywą do przedsiębiorstw inwestycyjnych nie zalicza się instytucji 

kredytowych. Istnieją jasne orzeczenia TSUE wskazujące, że kredyty walutowe i kursy walutowe 

nie są żadnymi instrumentami pochodnymi. 

15. Sądy a procent 

Stawianie tezy, że różne interpretacje dotyczące relacji konsument – przedsiębiorca wyłączają 

prawo cywilne stanowiące fundament działalności gospodarczej i rynku jest destruktywne dla 

działalności gospodarczej i rozwoju społecznego. Implikacją tego są takie absurdy jak naliczanie 

odsetek libor od kapitału w złotych (procent gruszek naliczany od jabłek), twierdzenia, że bank a 

nie rynek ustala kursy, że spread może być za wysoki lub za niski bez refleksji na temat rynku, 

kosztów i ryzyka kursowego, przy wystawianiu oferty wiążącej bank np. na cały dzień, brak 

wyceny pieniądza w czasie, kosztów ponoszonych na jego pozyskanie etc. etc. Według jednego z 

 

124 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014 /65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 

2011/61/UE ;  EU/Eli/Dir/2014/65/oj dokument32014L0065 
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prawników „żaden przepis nie ogranicza możliwości stosowania różnych podstaw zmiennej 

stopy procentowej przez odwołanie się do parametrów dla innej waluty”. Żaden przepis nie 

ogranicza też nazywania gruszek jabłkami. Procent musi mieć w liczniku i mianowniku to samo 

miano, ponieważ inaczej nie jest procentem – 10 pln od 100 pln jest procentem, ale 10 CHF od 

100 PLN procentem nie jest, ale czy tego nie powinni wiedzieć sędziowie? 

16. Bank powinien dokonywać wymiany walut po kursie średnim  

Kolejną jest fałszywa teza, że bank powinien skupować i sprzedawać walutę po tym samym  

kursie. Są w wyrokach przypadki zdziwienia sądu, że bank kupował CHF z kredytu po kursie 

kupna, a spłacane CHF po kursie sprzedaży. Powszechnie wiadomo, że logika ekonomiczna od 

setek, a nawet tysięcy lat, zasadza się na tym, że transakcje rynkowe nie są wykonywane po 

kursach średnich, lecz po kursach kupna i sprzedaży. Spread czyli marża na transakcji wynika z 

wielu czynników takich jak koszty IT, infrastruktury, płace pracowników, koszty regulacyjne, 

koszty finansowania zasobu dewizowego i ryzyka.  

Jeżeli sędziowie chcieliby zagłębić się w wiedzę o rynkach walutowych, to mogliby zauważyć, 

że spready nawet dla takich par walut jak EURO do USD zmieniały się w różnych latach od 6% 

do 30%, przy AUD do USD do 40% a przy rublu do dolara nawet do 80%. W różnych latach dla 

różnych walut spready fluktuowały w zależności od tego, jaka waluta przeżywała hossę albo 

osłabiała się, jak zmieniały się koszty i ryzyko operacji wymiany. Klient ma swobodę zakupu lub 

sprzedaży waluty w warunkach szerokiej konkurencji ofert. Konkurencja na rynku zmusza 

uczestników do takiego ustalania kursów kupna i sprzedaży walut, aby nie wypaść z rynku. 

Klient zainteresowany dokonaniem transakcji walutowej nie śledzi spreadu. On jest 

zainteresowany konkretnym kursem kupna albo konkretnym kursem sprzedaży. Jest oczywiste, 

że wysokie kursy sprzedaży walut albo zbyt niskie kursy ich zakupu pozbawiają banki 

przychodów z transakcji dewizowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych. 

W kolejnych latach cytowana Rekomendacja S nr 5.1.10. z 2008 roku  w celu zapewnienia 

porównywalności stosowanych przez banki polityk dotyczących wyznaczania spreadów 

walutowych wskazywała, że bank powinien zapewnić możliwość nieodpłatnego dostępu 

klientów do informacji o kursach walutowych stosowanych przez bank, w szczególności w 

postaci zestawienia informacji w zakresie: a. Stosowanych przez bank kursów kupna i sprzedaży 
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waluty obcej (informacja powinna dotyczyć wszystkich publikowanych przez bank tabel kursów 

walut obcych z okresów spłaty czynnych kredytów). b. Odrębnego zestawienia stosowanych 

przez bank spreadów walutowych (informacja powinna odnosić się do wszystkich 

publikowanych przez bank tabel kursów walut obcych z okresów spłaty czynnych kredytów). I 

polskie banki to zalecenie wypełniają, co wykazują również kontrole nadzorcze. 

Aby ostatecznie pognębić banki pozywający ich klienci używają ostatecznego (niesprawdzonego) 

argumentu, że banki najlepiej zarabiają na kredytach walutowych. Warto sprawdzić, że marże 

banków od kredytów walutowych są niższe niż od złotowych, koszty kapitału i buforów znacznie 

wyższe, wysokie są też koszty regulacyjne – nie wspominając już o rosnącym ryzyku prawnym w 

Polsce. Zapomniano już, że banki udzielały kredytów w walutach, ponieważ podaż oszczędności 

złotowych długoterminowych była ograniczona, przy bardzo wysokim popycie na mieszkania. 

Dlatego sięgnięto do oszczędności podmiotów zagranicznych w ich walutach – finalnie w 

większości do oszczędności zagranicznych konsumentów.  

Pytanie, jakie skutki mogą wywołać wątpliwe orzeczenia o abuzywności i unieważnienie umów z 

punktu widzenia stabilności finansowej? W relacjach cywilnych bank może dochodzić swoich 

praw zgodnie z zasadami przedawnienia. Ale i tu powstaje zagrożenie, ponieważ zderzają się 

różnice poglądów czy przedawnienie powinno się liczyć od tego momentu, w którym 

bank/przedsiębiorca dowiedział się, że konsument/kredytobiorca kwestionuje ważność umowy, 

czy od dnia orzeczenia o unieważnieniu umów, czy od momentu jej zawarcia. Oczywiście każda 

z interpretacji może oznaczać inną skalę wywłaszczenia banku z majątku. Rzymska zasada lex 

retro non augit nie może być łamana w oparciu o błędne argumenty. Manipulowanie momentami 

nieważności umów i okresami przedawnienia, nominałem kapitału jest kolejną prawną 

ekwilibrystyką mającą na celu spowodowanie nierówności stron w rozliczeniu i wywłaszczenie 

banku z wartości majątku. Umowa funkcjonująca przez kilkanaście lat bez jakichkolwiek 

wątpliwości nagle przy niekorzystnym kursie walutowym dla jednej strony ma stać się - przy 

sprzecznej z zasadami ekonomicznymi interpretacji prawnej – od początku nieważna. Czy gdyby 

kurs zmienił się na korzyść konsumenta umowa stałaby się ponownie ważna? Czy prawo unijne 

rzeczywiście wspiera wywłaszczanie banków z ich majątku bez odszkodowania wątpię – taka 

myśl prawna może chyba tylko funkcjonować w Polsce, gdzie dowolna i niespójna z 

mechanizmami rynkowymi interpretacja prawa i rzeczywistości gospodarczej ma posłużyć 



81 

 

transferowi wartości do szukających odwrócenia skutków swoich decyzji „lobby frankowemu”, 

kosztem reszty społeczeństwa. Zapętlenie argumentacji prawnej lobby frankowego między 

istniejącymi i podpisanymi realnymi umowami o kredyt zabezpieczony hipotecznie, a 

bezumownym korzystaniem z kapitału, zakupem realnych nieruchomości z tego kredytu, których 

wartość wzrosła niekiedy ponad dwa razy, nie prowadzi do wzbogacenia się jednej strony i 

zachowuje równowagę stron?  

Poważnym problemem jest rzetelna odpowiedź na pytanie ile są warte środki wchodzące do 

rozliczenia w różnych czasowo momentach na przestrzeni kilkunastu lat, jako że z 

ekonomicznego punktu widzenia wartość pieniądza w czasie ulega istotnym zmianom w 

zależności od rynkowego poziomu stóp procentowych oraz kursów walut dla kredytów 

denominowanych i indeksowanych. 

16. Konflikt interesu 

Last but not least wątpliwości budzi fakt, że obok prawników, ekonomistów, pracowników 

banków, dilerów walutowych, pracowników sektora ubezpieczeniowego, dziennikarzy posłów, 

senatorów, kadry rządowej , kredytobiorcami są również sędziowie i ich rodziny. Konflikt 

interesów dotyczy sytuacji, gdzie w wypełnianiu swojej funkcji konkurują sprzeczne cele 

wykluczające obiektywizm. Pojawia się na przykład pytanie o konflikt interesu w orzekaniu w 

sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych, gdzie umowy sformułowane zostały już 

dawno temu (nierzadko przez samych pełnomocników procesowych i strony tych postępowań) a 

są oceniane ze świadomością własnych lub rodzinnych zaangażowań kredytowych. Problem ten 

jest podnoszony przez niezależne media i opinię publiczną.  Raport Laboratorium Prawa i 

Gospodarki dotyczący konfliktów interesów wśród sędziów, w tym sędziów frankowiczów 

podkreśla, że wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że większość respondentów intuicyjnie 

„wyczuwa” niewłaściwość  sytuacji sędziowania sprawy frankowej przez sędziego frankowicza 

będącego w potencjalnym konflikcie interesów125 Z punktu widzenia komunikacji społecznej nie 

mniej problematyczne są wypowiedzi osób, które same są uwikłane w zobowiązania walutowych 

 

125 Koźmiński K. Konflikt interesów w sądowych procesach frankowych, co o tym sądzą Polacy? AleBank. Pl 8.09.2021  
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kredytów mieszkaniowych, a prezentują „obiektywne” poglądy w mediach. Zarządzanie 

konfliktem interesów nie jest w Polsce transparentne.  

17. Długie milczenie regulatorów i nauki 

Szkoda, że wielu regulatorów ale i ośrodków naukowych nie zareagowało na natężoną 

antybankową kampanię propagandową. Wtedy nie podjęto dyskusji nad absurdalnością 

stosowanych zarzutów przeciw bankom. Dopiero obecnie w obliczu zagrożenia kryzysem 

dostrzega się refleksję : 

• KNF – „Zmiana kursowa miała charakter zmiany czynnika rynkowego, niezależnej od 

stron umowy kredytu. Banki nie czerpały korzyści finansowych ze zmiany kursu 

walutowego” 

• KNF – „klienci nadużywają interpretacji klauzul, frustracja ze względu na niespełnienie 

się ekstremalnych oczekiwań” 

• NBP – „Znaczny wzrost złotowej wartości kredytu [walutowego] nastąpiłby niezależnie 

od sposobu ustalania kursu walutowego w tzw. klauzuli przeliczeniowej” 

• NBP - „wzrost obciążeń klientów z powodu aprecjacji franka szwajcarskiego nie miał 

istotnego wpływu na dochody banków, gdyż (…) miały one domkniętą pozycję 

walutową” 

• NBP – „nie powinno się używać terminu abuzywny instrumentalnie, aby unikać 

konsekwencji ekonomicznych decyzji”. 

Takie stwierdzenia pojawiły się dopiero na zapytanie Sądu Najwyższego. Obie instytucje 

przedstawiły ostrożne, ale generalnie merytorycznie poprawne interpretacje rzeczywistości 

gospodarczej. Wydaje się jednak, że obie instytucje niechętnie podejmują polemikę z lobby 

frankowym, co prowadzi do poważnej asymetrii ocen i głębokiego poczucia niezrozumienia praw 

i mechanizmów finansowych. W konsekwencji grozi poważnym kryzysem finansowym.  

Gdzie są granice absurdu tworzonych wykładni (a nie istniejącego prawa), co jeszcze można 

wymyśleć i sfalandyzować, aby uzasadnić ekonomiczny rabunek majątku banków dla 

stosunkowo wąskiej grupy interesu?  



83 

 

Podsumowanie 

W Polsce w przeciwieństwie do UE w grę wmieszały się interesy grupowe i polityczne w celu 

znalezienia jakiegokolwiek pretekstu „abuzywności”, aby uciec od odpowiedzialności od 

podjętych decyzji w przeszłości dotyczących zaciągnięcia kredytów walutowych. Czy gdyby dziś 

kurs CHF do PLN wynosił 2 złote to czy ci sami prawnicy stawaliby po stronie banków, aby 

kredytobiorcy zrekompensowali straty bankom i deponentom w CHF? Wydaje się, że 

interpretacja prawa UE przez część sfer prawniczych w zakresie ochrony konsumenta przybrała 

niekiedy kuriozalną postać i przekracza często granice praw ekonomicznych, praw i zasad 

działania sektora bankowego, racjonalności gospodarczej. Nawet papież Franciszek wskazuje, że 

umowy i zobowiązania kredytowe powinny być respektowane. Wydaje się, iż w Polsce 

przekroczone są racjonalne granice ochrony konsumenta na skutek niewłaściwej interpretacji 

dyrektyw UE, manipulowania fałszywą oceną rzeczywistości gospodarczej i praw 

ekonomicznych - pod wpływem obietnic politycznych dla wybranej grupy społecznej. Zbyt 

często sądy orzekają subiektywnie, bez szczegółowej wiedzy - wbrew prawom ekonomii lub 

wbrew zasadom codziennej praktyki rynków. Efektem są poważne wątpliwości co do  

praworządności wielu wyroków w sprawach kredytów walutowych. Wiele orzeczeń w sprawach 

frankowych formuuje oczekiwania w stosunku do banków, które są technicznie lub metodycznie 

niewykonalne, a na celu mają przypisanie rzekomej abuzywności umów.  Nie uważam, aby w 

sprawach frankowiczów zwyciężała praworządność. Niezależność sądów tak - ale nie od wiedzy 

i etyki. Prawnicy niekiedy twierdzą, że nieznajomość prawa szkodzi, ale nieznajomość ekonomii, 

procesów gospodarczych przez niektórych sędziów, przy rozstrzygnięciach spraw kredytów 

walutowych, szkodzi znacznie bardziej. 

 

Abstract: The article joins the further course of the discussion on foreign currency loans, 

pointing out that in the legal discussion, EU regulations and Polish law are over-

interpreted asymmetrically in favor of borrowers, which leads to excessive protection of 

the consumer's position, implying unjustified transfers of value from banks and their 

stakeholders to foreign currency borrowers. Lawyers ignore or have no knowledge of the 

functioning of financial markets, which leads to false assessments of the correct operation 

of banks and unjustified allegations that clauses in loan agreements are abusive. Some of 

the requirements formulated by the courts are unworkable, which raises doubts as to the 

way of interpreting the law, the intention of judgments, and the ethics of such actions.  

Ignoring the logic and laws of the market, failing to assess the truth of economic processes 

causes unfair - actual expropriation of banks from assets, growing losses of the banking 



84 

 

sector and may lead to a financial crisis or at least to a serious reduction in financing 

economic development. 

 

Key words: abusive, currency loans, indexed loans, currency markets, exchange rates, spreads, 

exchange rates tables, currency financing, regulations and legal interpretations 
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O zagrożeniach, ryzyku i ich implikacjach 

Dr inż. Grażyna Ożarek 

Społeczna Akademia Nauk 

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza przyczyn braku pozytywnego postrzegania 

przez pracowników sektora finansów publicznych działań związanych z zarządzaniem 

ryzykiem. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną tego stanu może być m.in. 

niedopasowana do percepcji odbiorców terminologia, mało skuteczne działania 

uświadamiające a także niewystarczające demonstrowanie przez zarządzających wagi  i 

korzyści płynących z rozumienia i potrzeby oraz celowości zarządzania ryzykiem. 

Słowa kluczowe: zagrożenie, podatność, luka w systemie, ryzyko, zarządzanie 

Wstęp 

Inspiracją do podjęcia tematu związanego z ryzykiem, towarzyszącemu różnym działaniom 

podejmowanym w instytucjach, były badania empiryczne dotyczące percepcji zarządzania 

ryzykiem przez pracowników administracji publicznej i pracowników sektora prywatnego126. 

Wynika z nich, że pracownicy sektora finansów publicznych uważają iż „(…) zarządzanie 

ryzykiem nie jest przydatnym systemem, a jedynie kolejnym wymogiem biurokratycznym”. W 

konkluzji do badania stwierdzono, że: „Zmiana sposobu prezentowania zarządzania ryzykiem, 

[…] może istotnie zwiększyć szanse na skuteczne zastosowanie tego systemu w praktyce.”127  

Z pewnością jest to trafne spostrzeżenie. Jednak należałoby jeszcze odpowiedzieć na pytanie: co 

w dotychczasowym sposobie prezentowania jest niezrozumiałe dla odbiorców? i co należałoby 

udoskonalić? Bowiem, mimo że od przywołanego badania minęło już wiele lat, to postrzeganie 

 

126
Klimczak K.M., Pikos M.A. (2010), Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze 

publicznym, „Przegląd Organizacji”, nr 12/2010, s. 5-6. 

https://www.academia.edu/1882457/Percepcja_ryzyka_a_kontrola_zarz%C4%85dcza_w_sektorze_publicznym  
127 tamże 

https://www.academia.edu/1882457/Percepcja_ryzyka_a_kontrola_zarz%C4%85dcza_w_sektorze_publicznym
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tego problemu wśród pracowników jednostek sektora publicznego, nie uległo zmianie.  

W dalszym ciągu pokutuje myślenie w kategoriach „biurokratycznego wymogu”. Pracownicy nie 

dostrzegają celowości zarządzania ryzykiem. Nie widzą korzyści, z poświęconego na ten cel 

czasu, zarówno dla instytucji jak i dla siebie jako ogniwa w procesie pracy. Mają problemy z 

identyfikacją zagrożeń.  

Dlaczego tak się dzieje. Problem ten prawdopodobnie tkwi m.in. w: 

• Specyficznej i nieintuicyjnej terminologii używanej w oficjalnych dokumentach, 

formularzach.  

• W swoistym, abstrakcyjnym prezentowaniu ryzyka – bez głębszej refleksji na temat jego 

pochodzenia.  

• Angażowania do tych zadań pracowników niższego szczebla. 

• Braku podkreślania wagi zarządzania ryzykiem przez najwyższe kierownictwo. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że zrozumienia nie ułatwiają także liczne opracowania 

zarówno teoretyczne, jak i te przeznaczone do praktycznego wykorzystania. Zazwyczaj również 

w nich pomijane są sprawy dotyczące pochodzenia (źródła) ryzyka jako takiego.  

Zatem wydaje się, że wypracowanie przez pracowników sektora publicznego explicite 

praprzyczyn ryzyka, czy zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na wykonanie zadań w ich 

specyficznej jednostce, jest wstępem do wszelkiego namysłu o ryzyku, a w następstwie 

zarządzania tym ryzykiem. Należy bowiem podkreślić, że jest to zagadnienie w najwyższym 

stopniu praktyczne. 

Aby zrealizować cel artykułu – analizę przyczyn braku pozytywnego postrzegania przez 

pracowników sektora finansów publicznych działań związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz. 

podejmując próbę odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie, wykorzystano: przegląd 

literatury przedmiotu, dostępne wyniki badań empirycznych, ale także własne doświadczenie 

(wieloletnią obserwację uczestniczącą) płynące z pracy zawodowej w sektorze publicznym128, w 

tym akademickiej.  

 

128 Autorka przez wiele lat pełniła różnego rodzaju funkcje zarządcze w jednostkach finansów publicznych, w tym 

opracowała procedury zarządzania ryzykiem podczas projektowania systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacyjnym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, któremu PCBC przyznało certyfikat bezpieczeństwa 

informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001. 
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1. Obraz zarządzania ryzykiem wynikający z badań  

Zarządzanie ryzykiem, w pierwszym kroku, wymaga opisu zagrożeń związanych z realizacją 

jakiegoś zadania lub celu, i odpowiada na pytanie: co lub kto może nam w tym przeszkodzić i 

dlaczego? W drugim, następuje ustalenie: na ile prawdopodobne jest ziszczenie się tych 

zagrożeń? W trzecim - szacowane są skutki (koszty) zrealizowania się najbardziej 

prawdopodobnych zagrożeń. W czwartym – ustala się ranking skutków zmaterializowania się 

tych zagrożeń. W ostatnim – następuje dobór zabezpieczeń mający na celu niedopuszczenie do 

wykorzystania istniejących luk w systemie. Na końcu wyznacza się osobę odpowiedzialną za ten 

proces.  

Z uwagi na fakt, że mimo zastosowania wielu zabezpieczeń, zagrożeń nie da się pełni z różnych 

przyczyn wyeliminować, zaczynamy zastanawiać się nad podjęciem ryzyka i odtąd stosujemy 

pojęcie „ryzyko”. Mamy dwa podejścia do ryzyka:  

1. Pierwszy – maksymalnie zabezpieczyć się, osiągnąć akceptowany poziom i w ten sposób 

obniżyć poziom zagrożenia, a co za tym idzie znacząco zwiększyć poczucie 

bezpieczeństwa.  

2. Drugi – nie stosować żadnych zabezpieczeń; podjąć ryzyko (zaryzykować), może luka w 

naszym systemie nie zostanie wykorzystana (bowiem luka w systemie może, ale nie musi 

być spożytkowana). 

Te dwie postawy wydają się być jasne i zrozumiałe – bazują na intuicyjnym rozumieniu 

zagrożenia i zabezpieczenia się przed nim.  

Jednakże w niektórych oficjalnych dokumentach129 zamiast powszechnie rozumianych pojęć 

pojawiają się sfomułowania niezrozumiałe, wymagające dodatkowego wyjaśniania, a tym samym 

trudne dla pracownika, który okazjonalnie styka się z tym zagadnieniem. 

Na przykład: używany dość abstrakcyjny termin „kategoria ryzyka”, mógłby być zastąpiony 

bardziej zrozumianym pojęciem „rodzaj zagrożenia”. Zamiast „prawdopodobieństwo wystąpienia 

nieprawidłowości”, warto byłoby zastosować frazę „prawdopodobieństwo wystąpienia 

zagrożenia”, bowiem zagrożenie jest skutkiem pewnych nieprawidłowości, niedociągnięć, 

 

129 Tabela zarządzania ryzykiem nieprawidłowości [w]: Zarządzenie ministra finansów z dnia 2 czerwca 2020 r. w 

sprawie Zasad dotyczących zarządzania ryzykiem nieprawidłowości w Ministerstwie Finansów 
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występujących luk, błędów, wad, słabych punktów. Bardziej przystępne byłoby także użycie 

frazy „metody obniżenia ryzyka lub zabezpieczenie przed ryzykiem” albo używając terminu 

„nieprawidłowości” „zabezpieczenie się przed nieprawidłowościami”, zamiast abstrakcyjnej - 

„postępowanie z ryzykiem”. Bez dodatkowego wyjaśnienia trudno zrozumieć zwrot „istniejące 

mechanizmy kontrolne” co można przetłumaczyć jako: „istniejące dotychczas zabezpieczenia”.  

Sprawy nie ułatwiają także te dokumenty130, w których o podatnościach na zagrożenie i o samym 

zagrożeniu wspomina się rzadko lub wcale, za to ryzyko odmieniane jest przez wszystkie 

przypadki. Podobnie ma się rzecz w naukowych opracowaniach. Przykładowo jeden z badaczy131 

używa w swoim referacie tylko 5 razy terminu „zagrożenie”, a „ryzyko” występuje aż 111 razy. 

Podobne proporcje występują w innych, dziesięciu analizowanych przez autorkę referatach132.  

Warto w tym miejscu przywołać jedną z zasad prakseologii – upraszczanie. Bo nie zawsze 

„skomplikowane słownictwo, koncepcje, procesy i struktury są lepsze niż ich proste 

odpowiedniki.”133. A efektem tego jest brak „przekonania co do sensu realizacji obszaru (…) 

związanego z zarządzaniem ryzykiem”134. Potwierdzają to kontrolerzy Najwyżej Izby Kontroli 

badający efektywność audytu wewnętrznego. Przeprowadzone przez nich badanie w jednostkach 

samorządu terytorialnego w latach 2016–2019 (trzy kwartały), wykazało że w co trzeciej badanej 

jednostce prowadzącej audyt (37%), nie sformułowano żadnych wniosków wynikających z 

procesu identyfikacji i analizy ryzyka, a które mogłyby przyczynić się do poprawy działania 

jednostki. Stwierdzono także, aż „w 41% urzędów niewłaściwie opracowano lub 

 

130 Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów 

publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF poz. 56). W dokumencie tym termin 
„zagrożenie” występuje zaledwie 11 razy a „ryzyko” w różnych konfiguracjach aż... 528 razy. A w komunikacie nr 

23 MF w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów termin „zagrożenie” nie występuje ani razu, 

natomiast „ryzyko” przywoływane jest 19 razy. Termin „podatność”  na zagrożenie nie występuje w żadnym z tych 

dokumentów. 
131 Martyniuk O.: Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce – 

wyniki badań empirycznych. 

www.researchgate.net/publication/278726746_Ocena_zarzadzania_ryzykiem_w_jednostkach_sektora_finansow_pu

blicznych_w_Polsce_-_wyniki_badan_empirycznych (dostęp:4.02.2021) 
132 np. Niedziółka M. (2015), Tworek P. (2017), Miciuła I. (2013) i inni 
133

 Łaśiński G.: Prakseologia-wykłady 

(https://awf.wroc.pl/files_mce/WYDZIAL%20WF/Katedra%20Komunikacji%20i%20Zarzadzania%20w%20Sporci

e/materialy%20do%20pobrania/prakseologia_wyklady.pdf) 
134 Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu 

wybranych zagadnień kontroli zarządczej, Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora 

Finansów Publicznych, Warszawa, 2012 

http://www.mf.gov.pl/_files_/audyt_wewn_i_kontrola_zarzadcza_w_sektorze_publicznym/metodyka_i_dobre_prakt

yki/opracowania_nt._kz/2012 0525_analiza_ankiet_jst.pdf (dostęp 30.01.2021), s. 9 

http://www.researchgate.net/publication/278726746_Ocena_zarzadzania_ryzykiem_w_jednostkach_sektora_finansow_publicznych_w_Polsce_-_wyniki_badan_empirycznych
http://www.researchgate.net/publication/278726746_Ocena_zarzadzania_ryzykiem_w_jednostkach_sektora_finansow_publicznych_w_Polsce_-_wyniki_badan_empirycznych
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udokumentowano analizę ryzyka wykonaną na potrzeby przygotowania planu audytu”135. W 

badanych jednostkach „(…) na etapie planowania (…) nie sporządzono żadnych dokumentów, 

które potwierdzałyby fakt uwzględnienia następujących elementów: cele badanej działalności i 

środki, za pomocą których kontroluje się wyniki tej działalności, istotne ryzyka dotyczące 

działalności, jej celów, zasobów i operacji oraz środki, za pomocą których potencjalny wpływ 

ryzyka jest utrzymywany na akceptowanym poziomie, adekwatność i skuteczność procesów 

zarządzania ryzykiem i kontroli działalności w porównaniu z odpowiednimi koncepcjami 

ramowymi i modelami, możliwość wprowadzenia istotnych usprawnień procesów zarządzania 

ryzykiem i kontroli działalności”136. Innymi słowy nie zadano sobie jednego z najbardziej 

fundamentalnych pytań: co może zagrażać realizacji założonych celów i jaki tego będzie skutek?  

Ankietowani z mniejszych jednostek samorządu terytorialnego często przyznają, że „cele i 

zarządzanie ryzykiem”137 to ich największy problem, i że dobrze by było mieć jednoznaczne 

regulacje oraz szczegółowe wytyczne. Podobne sygnały otrzymano także w innych badaniach138. 

Czy „szczegółowe wytyczne” byłyby pomocne?, jeśli zachowany byłby dotychczasowy sposób 

narracji.  Niekoniecznie, bo trudno skonstruować takie uszczegółowienie, które zadowoliłoby 

wszystkich zainteresowanych. W tego typu uniwersalnych opracowaniach nie ma gotowych 

rozwiązań - musi zostać zachowany pewien stopień ogólności i elastyczności, taki aby każda 

jednostka mogła zawarte w niej treści swobodnie adoptować do własnej specyfiki. Bowiem jest 

już truizmem twierdzenie, że każda jednostka, realizująca nawet te same zadania, jest inna. A to 

choćby z tego powodu, że każda działa w innym środowisku, każda wypracowała inną kulturę 

organizacyjną, dysponuje innymi zasobami, realizuje inną misję i stawia sobie inne cele. Zatem 

 

135 Zgodnie z art. 283 ust. 1-3 uofp audyt wewnętrzny z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, przeprowadza się na 

podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, który powinien zostać przygotowany do końca roku 

poprzedzającego na podstawie analizy ryzyka. 
136 Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego (akceptacja Prezesa NIK 2020), 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/074/ (dostęp: 2.02.2021) 
137 Tamże, 
138 W czerwcu 2016 r. Ministerstwo Finansów skierowało do kierowników 2 808 jednostek samorządu terytorialnego  

ankietę dotyczącą funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach. Na 

ankietę odpowiedziały 1 423 jednostki (co stanowi 50,6%). Ostatecznie ocena została przygotowana w oparciu o 

informacje uzyskane z 1 255 jednostek (44,7%), ponieważ część ankiet nie podlegała analizie ze względu na braki w 

danych uniemożliwiające ich wykorzystanie. Wypełnienie ankiety było dobrowolne. Badanie to m.in. wykazało, że 

problemy i ograniczenia w obszarze celów i zarządzania ryzykiem wskazało 33% ankietowanych, które 

spowodowane były wspomnianym we wcześniejszych badaniach brakiem jednoznacznych regulacji i metodologii, 

ale także brakiem „wytycznych w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności dla małych jednostek”, 

 https://www.gov.pl/web/finanse/badania-ankietowe , wyniki opublikowano (pierwsza publikacja: 13.07.2020)  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/074/
https://www.gov.pl/web/finanse/badania-ankietowe
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nie jest możliwe przygotowanie takich wytycznych, które byłyby dopasowane do specyfiki 

każdej, nawet realizującej te same zadania, organizacji.  

Tak więc wydaje się, że jedynym remedium jest intuicyjny prosty przekaz zarówno podczas  

działań uświadamiających, jak i w oficjalnych dokumentach czy naukowych opracowaniach. 

Warto wskazać także na korzyści płynące z zarządzania ryzykiem. Przykładowo, pracownicy 

pewnej instytucji wskazali, że istnieje zagrożenie wyrzucenia do kosza niewykorzystanych w 

procesie przygotowywania kolejnych wersji projektów pism, które np. zawierają wrażliwe dane 

typu dane osobowe. Kartki te, z uwagi na brak niszczarek do papieru, są tylko kilka razy 

przedzierane. Ustalono, że zagrożenie jest wysokie. Istnieje ryzyko odtworzenia treści pisma i 

danych osobowych. Zaproponowano obniżenie poziomu tego ryzyka poprzez wstawienie do 

pomieszczeń biurowych niszczarek do papieru.  Po przekazaniu dokumentów z analizy i 

szacowania ryzyka pracownicy otrzymali niszczarki (których wcześniej nie mogli się doprosić). 

Tym samym mocno obniżono poziom ryzyka z tego obszaru, a co za tym idzie odpowiedzialność 

pracowników.   

Reasumując: prosta, intuicyjna terminologia, odświeżające wiedzę działania uświadamiające, 

ukazywanie korzyści z dobrze działającego i ciągle doskonalonego systemu zarządzania 

ryzykiem, w oparciu o „(…) swoje doświadczenia”139, mogą znacząco zmienić postrzeganie 

zarządzania ryzykiem.  

2. Pożytek z analizy ryzyka 

Ta pozytywna zmiana w postrzeganiu zakładowego systemu zarządzania ryzykiem powinna 

przynieść wymierne korzyści zarówno całej organizacji jaki i pojedynczemu pracownikowi. A 

oto niektóre korzyści z dobrze funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem: 

• Zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celu (ogranicza niepewność) - każda 

jednostka w danym przedziale czasu planuje realizację pewnych zadań i celów. Zakłada, 

że zadania te zostaną wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem, a cele będą 

osiągnięte. W praktyce jednak nie wszystko odbywa się zgodnie z planem:     

 

139 Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej. KBF-

4101-002-00/2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8392,vp,10458.pdf (dostęp: 15.02.2021) 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,8392,vp,10458.pdf
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przekraczane są terminy, koszty, obniżona jest jakość. Aby tak się nie stało proces 

planowania i monitorowania realizacji celów i zadań powinien być ściśle powiązany z 

zarządzaniem ryzykiem. Niestety nie jest to jeszcze powszechna reguła. Wyniki kontrolne 

NIK wykazały, że w wielu przypadkach brak jest „ścisłego powiązania zarządzania 

ryzykiem z procesami planowania i monitorowania realizacji celów i zadań” 140. 

• Zwiększa zaufanie i pewność wśród zainteresowanych podmiotów. Podejmowanie 

decyzji, podczas których rozpatrywane są różne warianty realizacji danego zadania  - 

mając na uwadze zarówno sprzyjające okoliczności jak i przeciwności (przeszkody, 

trudności, zagrożenia), które  mogą wystąpić podczas działania - pozwala w porę na 

przeciwdziałanie szkodom lub wykorzystanie korzystnej koniunktury. Tym samym 

zdecydowanie zwiększa się wiarygodność osiągnięcia celu, a w konsekwencji buduje 

zaufanie interesariuszy.  

• Zapobiega stratom lub minimalizuje straty. Okazuje się, że jeśli brakuje skutecznego 

systemu zarządzania ryzykiem wtedy nawet, tzw. raporty o zagrożeniach nie są 

ostrzeżeniem. A rezultat? Przykładem niech będzie przypadek pewnej inwestycji, której 

oddanie zostało o rok opóźnione „(…). Skutkowało to poniesieniem dodatkowych 

wydatków, m.in. na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 

opóźnieniem przekazania do użytku priorytetowego (…) zadania inwestycyjnego”141. 

• Chroni wartość. Warto w tym miejscu przypomnieć, że im dane zasoby stanowią 

większą wartość czy to z powodu rzadkości występowania, czy z powodu wysokich 

kosztów nabycia zawsze są obiektem zwiększającym prawdopodobieństwo utraty czy to 

poprzez kradzież, czy nawet zniszczenie.  

• Zapobiega lub umożliwia szybką reakcję na zakłócenia w procesie pracy, 

powstawaniu nieprzewidzianych przerw w pracy – zapewnia ciągłość działania. Nawet 

jeśli zdarzyłby się nieprzewidziany przypadek związany z przerwaniem ciągłości 

działania w jakimś obszarze, to w skutek wykonanej analizy ryzyka są opracowane 

sposoby postępowania, które umożliwiają szybkie przywrócenie normalnego działania. 

 

140 Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie wdrażania kontroli zarządczej – na podstawie raportów Najwyższej 

Izby Kontroli. 

https://benchmarking.silesia.org.pl/pub/pliki/file/Artyku%C5%82y%20Agnieszka%20Mazurek/raport%20z%20kont

roli%20NIk%20-%20artyku%C5%82%20nr%205.pdf (dostęp: 15.02.2021) 
141 Tamże, Adekwatność i efektywność… 

https://benchmarking.silesia.org.pl/pub/pliki/file/Artyku%C5%82y%20Agnieszka%20Mazurek/raport%20z%20kontroli%20NIk%20-%20artyku%C5%82%20nr%205.pdf
https://benchmarking.silesia.org.pl/pub/pliki/file/Artyku%C5%82y%20Agnieszka%20Mazurek/raport%20z%20kontroli%20NIk%20-%20artyku%C5%82%20nr%205.pdf
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• Przeciwdziała naruszaniu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. 

Społeczeństwo informacyjne narażone jest na utratę lub nieuprawnioną modyfikację 

jednego z najcenniejszych aktywów jakimi są dane i informacje. Analiza, a następnie 

zarządzanie ryzykiem, którego początkiem jest inwentaryzacja zasobów informacyjnych 

oraz identyfikacja zagrożeń, ma ogromne znaczenie w zapewnienie oczekiwanych 

atrybutów danych i informacji, m.in.  integralności oraz poufności. 

• Zapobiega naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Wielu przedsiębiorców 

ubiega się o środki publiczne aby realizować własne pomysły, które powinny przynieść 

korzyść zarówno przedsiębiorcy jak i społeczeństwu. Niejednokrotnie z powodu braku 

refleksji dotyczących zagrożeń, które mogą przeszkadzać w realizacji celów projektu 

(zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie), traci zarówno przedsiębiorca (zwrot 

otrzymanych kwot wraz z odsetkami jak za opóźnienia podatkowe) oraz społeczeństwo, 

bo ktoś inny bardziej świadomy wykorzystałby te środki z pożytkiem dla wszystkich. 

• Zapobiega nieadekwatnemu do postawionych zadań doboru pracowników oraz 

organizacji pracy. Analiza ryzyka powinna także dotyczyć ludzi w procesie pracy. 

Niewłaściwy dobór osób do realizacji projektu, bądź to z uwagi na brak kompetencji, 

motywacji czy przyczyn losowych może przyczynić się do problemów na etapie realizacji 

określonych zadań. 

Reasumując, zarządzanie ryzykiem zwiększa świadomość istnienia zagrożeń i jego wpływ na 

proces osiągania celów, postrzegania (reputacji) organizacji i jego sprawności przez 

interesariuszy. Pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze, ale także minimalizuje stres towarzyszący 

wielu aktywnościom. 

3. O zasobach - źródle ryzyka  

Ryzyko w swej naturze zawiera zarówno zagrożenia jak i korzyści. Przyjęło się, że 

przedsiębiorcy na ryzyko częściej patrzą przez pryzmat korzyści142. W administracji publicznej 

 

142 Okazuje się, że wśród  prowadzących działalność gospodarczą (małe i średnie przedsiębiorstwa) w powiecie 

poznańskim (badania przeprowadzono w 2017 roku wśród 124 osób) 61% badanych respondentów jest 

zwolennikami nurtu negatywnej koncepcji ryzyka, 17% respondentów postrzega ewentualne skutki ryzyka ze stratą 

lub zyskiem, a jedynie 7% wyłącznie z możliwością osiągnięcia zysku. Według ankietowanych w prowadzonej 

działalności gospodarczej najbardziej należy obawiać się ryzyka finansowego (6,6) oraz ryzyka wynikającego ze 
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ryzyko w największym stopniu postrzegane jest poprzez zagrożenia, tj. potencjalnie negatywne 

zdarzenia, które zakłócą osiąganie celów i zadań.  Zatem mając na uwadze plan działania (tj. cele 

określone miernikami, które należy osiągnąć w założonym czasie) warto zastanowić się jakie 

warunki powinno się zapewnić aby zrealizować cel lub jak postępować aby w danych warunkach 

osiągać założone cele. Co, kto, gdzie i dlaczego może nam przeszkodzić w realizacji tych celów? 

Jak przeciwdziałać tym zagrożeniom lub zakłóceniom? Jakie będą skutki jeżeli potencjalne 

zagrożenie się zmaterializuje? Co się zdarzy gdy nie zapobiegnie się zagrożeniu, a co gdy 

podejmie się działania zapobiegawcze.  

Każde „działanie cechuje (…) zależność od zasobów”.143 Przypomnę, że terminem „zasoby” 

określa się wszystko to, co jest w posiadaniu organizacji i co może być wykorzystane w trakcie 

jej działania, tj. wszystkie aktywa, atrybuty i informację kontrolowaną przez organizację. Innymi 

słowy, zasoby są tym, co organizacja ma lub kontroluje. Warto w tym miejscu przypomnieć 

rozumienie terminu „aktywa”. Najkrócej - wszystko to, co ma wartość dla organizacji144 lub 

inaczej to zasoby majątkowe organizacji145. Często te dwa terminy, tj. zasoby i aktywa stosuje się 

zamiennie146.  

Jak wspomniano aby możliwy był proces pracy niezbędne w każdej organizacji są cztery 

podstawowe zasoby funkcjonujące w różnej konfiguracji, i są to: rzeczy, pieniądze, informacje i 

kadry.147  

Zatem w posiadaniu organizacji występują wartościowe zasoby zarówno materialne jak i 

niematerialne oraz umiejętności. Cechy charakteryzujące wartościowy zasób148 to m.in.: 

 

zmiany czynników zewnętrznych (6,1). Więcej: Śmiglak-Krajewska M.: Risk perception among small and medium 

entrepreneurs [w] Ekonomiczne Problemy Usług nr 3/2018 (132)  

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15307/ (dostęp:9.02.2021) 

Natomiast z badań przedstawionych przez M. Małkowską-Borowczyk [2012] wynika, że polscy menedżerowie w 

86% kojarzą ryzyko wieloznacznie jako szansę i zagrożenie. 8% badanych menedżerów jako wyłącznie z zagrożenie 

(możliwość poniesienia szkody), a 6% jako szansę (ponadprzeciętna wygrana). Reasumując autorka stwierdza, że 

„menedżerowie inaczej postrzegają ryzyko jako koncepcję ogólną, a inaczej odnoszą się do ryzyka wyraźnie 

osadzonego w kontekście biznesowym”.  
143 Zawiła-Niedźwiedzki J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Edu-Libri Kraków-Warszawa 2013,s.96 
144 ISO/IEC 13335-1:2004 
145 Ksiegowość –Słownik https://www.jak-ksiegowac.pl/ksiegowosc-slownik.php?co=Aktywa&id=39, zgodnie z 

Ustawą o rachunkowości art. 3 pkt. 1 ust. 12 (z dnia 24 września 1994 z póź. zm.) są to: „kontrolowane przez 

jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które 

spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”. (dostęp:20.02-2021) 
146 Często te dwa terminy, tj. zasoby i aktywa stosuje się zamiennie. W opinii autorki termin „zasoby” jest pojęciem 

szerszym, w którym m.in. zawiera się termin „aktywa”. 
147 Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002, s.37 

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15307/
https://www.jak-ksiegowac.pl/ksiegowosc-slownik.php?co=Aktywa&id=39
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unikatowość – czyli coś rzadko spotykane, niezastępowalność – czyli trudny do zastąpienia (nie 

dający się niczym i nikim zastąpić149), relewantność150 – tj. ważny dla organizacji oraz pożądany 

przez innych.  

W celu m.in. zapewnienia ciągłości działania w organizacji, jak już wspomniano, cenne zasoby 

muszą być przez nią chronione przed „szerokim spektrum zagrożeń”151. Zagrożenie jest często 

definiowane jako „potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, który może wywołać szkodę 

w systemie lub organizacji”.152 Z zagrożeniem związany jest termin podatność, który oznacza 

„słaby punkt” albo inaczej „słabość aktywu lub grupy aktywów, która może być wykorzystana 

przez co najmniej jedno zagrożenie”153.  

Przerwanie ciągłości działania  może się zdarzyć poprzez, np. awarię sieci komputerowej, awarię 

maszyny, awarię sieci ciepłowniczej, kradzież komputera, naruszenie integralności danych. A 

skutek? Jednym z nich będą opóźnienia (przesunięcia terminów), np. oddania zamówionych prac. 

Zatem należy stwierdzić, że „pojęciem pierwotnym poznawczo względem pojęcia ryzyka jest 

pojęcie zagrożenia”.154 A pojęciem pierwotnym w stosunku do zagrożenia jest termin podatność. 

W tym miejscu warto przywołać przedstawione zależności związane z zasobami o dużej wartości 

(rysunek  1).  

 

148 Zasób bardzo ważny z jakichś względów, czyli strategiczny, zgodnie z literaturą przedmiotu, musi posiadać 

łącznie wszystkie cechy określane skrótem VRIO - Value (wartość), Rareness (rzadkość), Imitability 

(nieimitowalność), Optimal Exploitation (optymalne wykorzystanie). Więcej: http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf  

Materska K.: Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji. (dostęp 1.02.2021)  
149 Słownik jężyka polskiego https://sjp.pwn.pl/slowniki/niezast%C4%85piony.html 
150 Relewantny, ważny dla czegoś lub z jakiegoś punktu widzenia, • relewantność  

Słownik Języka Polskiego  https://sjp.pwn.pl/slowniki/relewantny.html (dostęp 4.02.2021) 
151 Tamże, s. 9 
152 ISO/IEC 13335-1:2004 
153 Tamże 
154Michalak J.: Reflekscje nad pojęciem ryzyka. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 

rok LXVI – zeszyt 1 - 2004 _ 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6682/1/09_Jozef_Michalak_Refleksje%20nad%20poj_ciem%20ry

zyka_119-131.pdf (dostęp: 5.02.2021) 

http://bbc.uw.edu.pl/Content/20/15.pdf
https://sjp.pwn.pl/slowniki/niezast%C4%85piony.html
https://sjp.pwn.pl/slowniki/relewantny.html
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6682/1/09_Jozef_Michalak_Refleksje%20nad%20poj_ciem%20ryzyka_119-131.pdf
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6682/1/09_Jozef_Michalak_Refleksje%20nad%20poj_ciem%20ryzyka_119-131.pdf
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Rys. 1 Wartościowe zasoby jako źródło ryzyka. Związek przyczynowo-skutkowy 

 Źródło: opr. wł. na podst. PN-I-13335-1  

Z zależności przedstawionych na rysunku 1 wynika, że potrzeba bezpieczeństwa pojawia się gdy 

mamy zasoby o dużej wartości. Zasoby te wymagają zabezpieczeń, bo zabezpieczenia odpierają 

zagrożenia, które są skutkiem istniejących podatności w systemach. Podatności stwarzają ryzyko.   

4. O podatnościach i zagrożeniach 

Podatność, wg słownika języka polskiego, to łatwe uleganie czemuś.155 To także pewnego 

rodzaju słabość albo luka, którą może wykorzystać zagrożenie. Termin „podatność” dotyczy 

zarówno ludzi, jak i systemów. Podatność może być wykorzystana przez zagrożenie, ale nie 

niekoniecznie tak być musi. 

Wybrane przykłady szczegółowych podatności występujących w każdej organizacji, i 

ewentualnych wynikających z nich zagrożeń, przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 Przykłady podatności i zagrożeń  

Obszar Przykład podatności Przykład zagrożenia 

Kadra Praca personelu zewnętrznego bez 

nadzoru (np. sprzątającego) 

Nałogi 

Zemsta 

Przypadkowe zniszczenie 

dokumentów (np. wyrzucenie do śmieci); 

rozmyślna kradzież danych 

Możliwość korupcji 

Organizacja Brak formalnych zasad dotyczących 

czystego biurka i czystego ekranu 

Podgląd danych 

Siedziba Brak fizycznej ochrony budynku, 

drzwi i okien; Lokalizacja na 

terenach zalewowych 

Kradzieże 

Zniszczenie aktywów wskutek zalania 

Sprzęt Niezabezpieczone urządzenia do 

przechowywania i powielania danych 

Niekontrolowane kopiowanie danych, 

dokumentów 

 

155 Wielki słownik języka polskiego: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=4470 (dostęp: 11-12-2021) 
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Brak staranności przy utylizacji 

nośników danych 

Ujawnienie danych 

Sieć Niezabezpieczone przesyłanie 

informacji i danych 

Ujawnienie danych,  

Oprogramowanie Nieprzetestowane lub nowe 

oprogramowanie 

Błędne funkcjonowanie, utrata 

wprowadzonych danych 

Karta 

elektroniczna 

podpisu 

elektronicznego 

Luka w aplikacji podpisującej i 

środowisku 

programowym, w którym działa ta 

aplikacja 

Utrata ważności  

Zagubienie 

Nieuprawniona ingerencja - użytkownik 

podpisuje inny dokument, niż zamierzał, 

albo zamiast jednego podpisu, wykonał 

kilka: jeden pod właściwym dokumentem, 

resztę pod dokumentami fałszywymi, 

przygotowanymi przez fałszywą 

aplikację.156, 

Utrudnienia organizacyjne 

Bezwartościowy, nieważny podpis 
Źródło: opr. wł. 

Z uwagi na fakt, że w sektorze publicznym w procesie pracy wykorzystuje się przede wszystkim 

systemy informatyczne, przykłady podatności i zagrożeń skupione zostały na systemach 

informacyjnych. 

Analizując zagrożenia warto mieć na uwadze podstawowe ich typy, tj. umyślne (U), 

przypadkowe (P) i naturalne (N). Skutkiem tych zagrożeń może być m.in. uszkodzenie a tym 

samym utrata podstawowych usług (tabela2).  

Tabela 2 Rodzaj, zagrożenie i typ zagrożeń  

Rodzaj  Zagrożenie Typ zagrożeń 

Zniszczenia fizyczne Pożar  

Zalanie  

Poważny wypadek  

Uszkodzenie urządzeń lub nośników  

 
 

P, U, N 
 

Zniszczenia klimatyczne Burza  

Opady śniegu  

Powódź  
 

N 

Utrata podstawowych usług Awaria systemu ogrzewania lub dostaw 

wody 

 

Przerwa w dostawie prądu  

Awaria urządzenia telekomunikacyjnego  
 

P, U, N  

P, U, N  

 

156 Pokraśniewicz J.: Problemy z bezpiecznym podpisem https://www.computerworld.pl/news/Problemy-z-

bezpiecznym-e-podpisem,300156,3.html (dostęp:18.02.2021) 

https://www.computerworld.pl/news/Problemy-z-bezpiecznym-e-podpisem,300156,3.html
https://www.computerworld.pl/news/Problemy-z-bezpiecznym-e-podpisem,300156,3.html
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P, U 

Naruszenie 

bezpieczeństwa 

informacyjnego 
 

Kradzież nośników lub dokumentów  

Kradzież urządzenia  

Odtworzenie  danych z powtórnie 

wykorzystanych lub wyrzuconych 

nośników  

 

Ujawnienie chronionych informacji i danych 
 

U 

Awarie techniczne Awaria urządzenia   

Przeciążenie systemu informacyjnego  

Niewłaściwe funkcjonowanie 

oprogramowania 

 

  
 

P  

P, U  

P 

Celowe działania Zniekształcenie danych 

Usuwanie, niszczenie danych 

 

Nielegalne przetwarzanie danych   
 

U 
 

Źródło: opr. wł. na podst. PN-ISO_IEC 27005:2014_01P 

Należy także zwrócić uwagę na źródło zagrożeń, które znajduje się zarówno po stronie strony 

kadr danej organizacji jak i osób z zewnątrz - zainteresowanych działalnością jednostki. 

Motywacją może być szantaż, korupcja, rozgłos medialny, ale także korzyść finansowa poprzez, 

np. nielegalne ujawnienie, zniszczenie informacji lub sfałszowanie danych. Źródłem zagrożeń 

mogą być także działania niezamierzone – wszelkiego rodzaju błędy i pomyłki wynikające z 

nieuwagi lub braku świadomości, albo użycia metod inżynierii społecznej.  

Reasumując należy podkreślić, że: zagrożenie, to antonim bezpieczeństwa. Jest terminem 

intuicyjnie rozumianym, jako stwarzanie stanu niebezpieczeństwa - wystąpienie negatywnego, 

niekorzystnego zjawiska. Zagrożenie wywołuje stan niepewności i obaw – narusza stan 

komfortu. Luka w systemie może być nieuświadomiona lub znana. Nie jest pewne, że zostanie 

wykorzystana przez zagrożenie. Zidentyfikowane zagrożenie może zostać zredukowane za 

pomocą narzędzi bezpieczeństwa – zabezpieczeń.  

 Podsumowanie 

Przedstawiona analiza skłania do konkluzji, że brak pozytywnego postrzegania zarządzania 

ryzykiem przez niektórych pracowników jednostek finansów publicznych może wynikać z: 

• nieprzyjaznej terminologii zawartej w dokumentacji oraz wielu opracowaniach;  

• nieefektywnych działań uświadamiających; 
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• braku namysłu na korzyściami, które przynosi system dla pracownika i organizacji;  

• braku ukazywania relacji między podatnościami, zagrożeniami, zabezpieczeniami  

a ryzykiem; 

• wskazywania źródła ryzyka, czyli wartościowych zasobów i zagrożeń utraty lub ich 

zniszczenia.  

Inne przyczyny, to:  

• brak podkreślania wagi tego procesu przez najwyższe kierownictwo;  

• brak omawiania tych zagadnień na naradach kierownictwa;  

• powierzanie koordynowania systemem zarządzania ryzykiem pracownikom, których 

zadaniem jest tylko dopilnowanie wypełnienia wymogów prawnych. 

Na zakończenie raz jeszcze warto wspomnieć, że: zagrożenie identyfikujemy, a ryzyko 

szacujemy. Zagrożenie jest tym co może spowodować szkodę. A ryzyko uwzględnia zarówno 

wielkość szkody jak i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Ryzyko możemy redukować przez 

wprowadzenie zabezpieczenia przed zagrożeniem, a istotą zagrożeń jest ich zmienność. 

Zarysowany temat oraz wypływające stąd wnioski niewątpliwie wymagają dalszych badań, które 

przyczynią się do wzrostu rozumienia problemu, a tym samym wzrostu rangi zarządzania 

ryzykiem w organizacjach publicznych. 

Bibliografia 

1. Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach 

administracji rządowej. KBF-4101-002-00/2014, 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,8392,vp,10458.pdf (dostęp: 15.02.2021) 

2. Czajkowska M.: Niepewność - ryzyko - zaufanie, trójkąt budowania status quo 

współczesnych organizacji http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_3_5.pdf (dostęp: 14-07-2021) 

3. Klimczak K.M., Pikos M.A. Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze 

publicznym, „Przegląd Organizacji”, nr 12/2010, 

https://www.academia.edu/1882457/Percepcja_ryzyka_a_kontrola_zarz%C4%85dcza_w_s

ektorze_publicznym (dostęp: 20-07-2021) 

4. Komunikat nr 23 ministra finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Załącznik do komunikatu Nr 23 

Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., poz. 84 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,8392,vp,10458.pdf
http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_3_5.pdf
https://www.academia.edu/1882457/Percepcja_ryzyka_a_kontrola_zarz%C4%85dcza_w_sektorze_publicznym
https://www.academia.edu/1882457/Percepcja_ryzyka_a_kontrola_zarz%C4%85dcza_w_sektorze_publicznym


101 

 

5. Komunikat nr 6 ministra finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania 

ryzykiem. Dz. U. MF z dnia 6 grudnia 2012 r., poz. 56 

6. Lubiewski P., Dróżdż A.: Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii. Zeszyty naukowe 

PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 34  (1)/2020 

7. Łasiński G.: Prakseologia - wykłady 

https://awf.wroc.pl/files_mce/WYDZIAL%20WF/Katedra%20Komunikacji%20i%20Zarza

dzania%20w%20Sporcie/materialy%20do%20pobrania/prakseologia_wyklady.pdf (dostęp: 

20-07-2021) 

8. Martyniuk O.: Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w 

Polsce – wyniki badań empirycznych. 

www.researchgate.net/publication/278726746_Ocena_zarzadzania_ryzykiem_w_jednostka

ch_sektora_finansow_publicznych_w_Polsce_-_wyniki_badan_empirycznych (dostęp:17-

07-2021) 

9. Michalak J.: Reflekscje nad pojęciem ryzyka. Ruch prawniczy, ekonomiczny i 

socjologiczny rok LXVI – zeszyt 1 - 2004 _ 

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6682/1/09_Jozef_Michalak_Refleksje%2

0nad%20poj_ciem%20ryzyka_119-131.pdf (dostęp: 5.02.2021)  

10. Miciuła I.: Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych. Studia i 

prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 34/2013, Uniwersytet Szczeciński  

11. Niedziółka M.: Ryzyko w sektorze publicznym. Zeszyty Naukowe uniwersytetu 

przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie Nr 

107/2015   

12. Ożarek G.: Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego. Materiały z sympozjum 

naukowego Polskiego Forum ISO 9000 w Dymaczewie k/ Poznania, wrzesień 2010. 

Warszawa.  2010 

13. PN-I-13335-1:1999 Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem 

systemów informatycznych  

14. Szczegółowe wytyczne dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania  

i zarządzania ryzykiem https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/szczegolowe-

wytyczne-dla-sektora-finansow-publicznych-w-zakresie-34712595 (dostęp:20-07-2021) 

15. Śmiglak-Krajewska M.: Risk perception among small and medium entrepreneurs [w] 

Ekonomiczne Problemy Usług nr 3/2018 (132)  

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15307/ (dostęp: 9.02.2021) 

16. Tworek P.: Ryzyko w zarządzaniu publicznym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 316/2017 

17. Wróblewski D. [red.]: Zarzadzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydawnictwo 

CNBOP-PIB, Józefów 2015 

18. Zawiła-Niedźwiedzki J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Edu-Libri Kraków-Warszawa 

2013 

https://awf.wroc.pl/files_mce/WYDZIAL%20WF/Katedra%20Komunikacji%20i%20Zarzadzania%20w%20Sporcie/materialy%20do%20pobrania/prakseologia_wyklady.pdf
https://awf.wroc.pl/files_mce/WYDZIAL%20WF/Katedra%20Komunikacji%20i%20Zarzadzania%20w%20Sporcie/materialy%20do%20pobrania/prakseologia_wyklady.pdf
http://www.researchgate.net/publication/278726746_Ocena_zarzadzania_ryzykiem_w_jednostkach_sektora_finansow_publicznych_w_Polsce_-_wyniki_badan_empirycznych
http://www.researchgate.net/publication/278726746_Ocena_zarzadzania_ryzykiem_w_jednostkach_sektora_finansow_publicznych_w_Polsce_-_wyniki_badan_empirycznych
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/szczegolowe-wytyczne-dla-sektora-finansow-publicznych-w-zakresie-34712595
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/szczegolowe-wytyczne-dla-sektora-finansow-publicznych-w-zakresie-34712595
https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/939/article/15307/


102 

 

 

 

About threats, risks and their implications 

Abstract: The puropse of the article is to analyze the reasons why public finance sector 

employees do not perceive risk management activities positively. The conducted research 

shows that the cause of this condition may be, among others, terminology not adjusted to 

the perception of recipients, ineffective awareness-raising activities as well as insufficient 

demonstration by managers of the importance and benefits of understanding and the need 

and purposefulness of risk management.  

Keywords: threat, vulnerability, system vulnerability, risk, management 
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Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena implementacji 

Dyrektywy (UE) 2019/1023, wprowadzającej nowe rozwiązania w zakresie harmonizacji 

europejskiego prawa restrukturyzacyjnego w kontekście pozycji wierzycieli 

zapewniających finansowanie przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu 

niewypłacalnością. Artykuł zawiera analizę założeń tego aktu już implementowanych do 

polskiego prawa, jak i wskazuje założenia, które wymagają implementacji lub już 

funkcjonują w polskim prawie, ale wymagają dostosowania do wymogów prawa 

unijnego. Pozycja wierzycieli finansowych ulega dalszemu osłabieniu na rzecz nowych 

narzędzi przysługujących dłużnikom. Jednocześnie w dłuższej perspektywie wdrożenie 

skutecznej restrukturyzacji pozwoli na wczesne zapobieganie niewypłacalności i 

upadłości, co powinno mieć pozytywny wpływ na wspólny rynek UE.  

Słowa kluczowe: Dyrektywa (UE) 2019/1023, wierzyciel finansowy, restrukturyzacja, 

nowe finansowanie, test rentowności, wierzyciel zabezpieczony 

Wstęp 

W dniu 20 czerwca 2019 r. została przyjęta Dyrektywa (UE) 2019/1023157, która weszła w życie 

16 lipca 2019 r. (dalej jako „Dyrektywa”). Na jej mocy państwa członkowskie są zobowiązane do 

harmonizacji przepisów krajowych. Dyrektywa reguluje szereg obszarów  

z dziedziny restrukturyzacji, skierowanej do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

i przewiduje rozwiązania, wpływające na położenie ich wierzycieli. Niniejsza praca koncentruje 

się na pozycji wierzycieli finansowych jako uczestników postępowań restrukturyzacyjnych w 

świetle założeń Dyrektywy, a także implementacji jej zasad do polskiego prawa. 

Celami ww. regulacji są przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego oraz wyeliminowanie przeszkód w korzystaniu z podstawowych swobód, takich 

 

157 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, 

umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność 

postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę 

(UE) 2017/1132. 

mailto:annarosowska150@gmail.com
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jak swoboda przepływu kapitału i swoboda przedsiębiorczości, które wynikają z różnic między 

krajowymi przepisami i postępowaniami dotyczącymi restrukturyzacji zapobiegawczej, 

niewypłacalności, umorzenia długów i zakazu prowadzenia działalności. 

Jednym z głównych założeń cytowanej Dyrektywy jest usprawnienie i zwiększenie efektywności 

postępowań restrukturyzacyjnych i ten cel wiąże się z problemami, które napotykają obecnie 

podmioty zmagające się z problemem niewypłacalności bądź nią zagrożone. Odnosząc się do 

podstawowych celów polskiej Ustawy Prawo restrukturyzacyjne158 należy wskazać, że jej 

głównym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Tymczasem w przypadku polskich 

podmiotów gospodarczych najczęstszą przyczyną ogłaszania upadłości lub też wcześniej – 

ustalenia stanu niewypłacalności, było zbyt późne podjęcie działań zapobiegawczych, wobec 

trudnej i niepewnej sytuacji finansowej. W artykule dokonano analizy komparatywnej obu ww. 

aktów. 

Implementacja Dyrektywy do polskiego porządku prawnego następuje w kilku etapach i jeszcze 

nie została zakończona. Wdrożenie wszystkich założeń tego dokumentu powinno nastąpić do 17 

lipca 2022 r., zgodnie z art. 34 ust. 2 tego aktu. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez 

Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej istnieje w polskim prawie od kilku lat. Można 

zatem uznać, że w znacznej mierze polskie prawo restrukturyzacyjne jest zharmonizowane z 

prawem Unii Europejskiej, czym wpisuje się w europejski trend budowania przyjaznego 

środowiska dla działań restrukturyzacyjnych159. 

Grupa wierzycieli finansowych zasługuje na specjalną uwagę w toku postępowań 

restrukturyzacyjnych z kilku powodów. Po pierwsze podmioty z tej grupy posiadają na ogół 

największą sumę wierzytelności, a specyfika udzielania finansowania działalności gospodarczej 

wymaga ustanowienia zabezpieczeń dla tych transakcji, co z kolei powoduje, że w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym pojawią się wierzytelności uprzywilejowane, względem których stosuje się 

odmienne zasady restrukturyzacji.160 Po drugie praktyka pokazuje, że istotna dla przebiegu i 

powodzenia restrukturyzacji jest postawa wierzyciela – instytucji finansowej (najczęściej banku), 

 

158 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588). 
159 J. Kruczalak-Jankowska, Jak budować w Polsce kulturę restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia dyrektywy 

2019/1023, Doradca Restrukturyzacyjny, 2021, nr 25. 
160

 P. Filipiak, P. Kempiński, M. Stradomski, P. Grobelny, H. Zieliński, Pozycja wierzyciela rzeczowego w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym z uwzględnieniem postanowień Dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji 

zapobiegawczej, Doradca Restrukturyzacyjny 2021, nr 23.  
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ponieważ niejednokrotnie jego sprzeciw lub poparcie będzie determinować sukces lub porażkę 

próby podjęcia działań restrukturyzacyjnych przez dłużnika. Mniejsi wierzyciele mają tendencję 

do kierowania się oceną banku, jako wierzyciela często posiadającego zabezpieczenie rzeczowe 

na majątku dłużnika i dysponującego większą wiedzą na temat stanu finansowego i majątkowego 

restrukturyzowanego przedsiębiorcy oraz jako zdolnego do przeprowadzenia rzetelnej analizy 

finansowej i analizy ryzyka przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, co powoduje, że podmioty te 

jawią się jako bardziej wiarygodne niż obietnice samego dłużnika. Z powyższych powodów 

również banki wykazują się aktywną postawą w toku restrukturyzacji, dlatego też ich rzeczywisty 

wpływ na sukces restrukturyzacji będzie dużo większy niż wartość nominalna uznanej 

wierzytelności.161 

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena sytuacji wierzyciele w świetle cytowanej 

Dyrektywy. Analiza koncentruje się na podmiotach będących wierzycielami finansowymi. 

Metody naukowe zastosowane w artykule to analiza prawna, analiza komparatywna, analiza 

literatury krajowej.  

1. Założenia Dyrektywy wpływające na pozycję wierzycieli finansowych 

implementowane do polskiego prawa 

Po dniu wejścia w życie Dyrektywy do polskiej Ustawy Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono 

zmiany częściowo wdrażające jej założenia w drodze dwóch aktów prawnych. Pierwszy z nich 

uchwalono w ramach działań doraźnych w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 i jej 

negatywnych skutków ekonomicznych. Ustawa o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Ustawa COVID-19)162 wprowadziła nowe 

postępowanie tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne realizowało jeden z podstawowych postulatów 

Dyrektywy – wskutek wyeliminowania udziału sądu w podjęciu decyzji o jego otwarciu, mogło 

rozpocząć się znacznie szybciej niż pozostałe rodzaje postępowań funkcjonujących dotychczas w 

 

161 Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, Restrukturyzacje w Polsce. Raport kwartalny z 24 kwietnia 2018 r. 

(dostęp: 25.09.2021r.) http://zimmermanfilipiak.pl/Raport%20restrukturyzacje%20pierwszy%20kwartal_raport.pdf 
162 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu  

w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1072) z uzasadnieniem do projektu ustawy. 
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ramach Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Początkowo miało ono obowiązywać w okresie 

epidemii, a możliwość złożenia wniosku o jego otwarcie była ograniczona w czasie majpierw do 

30 czerwca 2021 r., a następnie do 30 listopada 2021 r. W związku z tym jednak, że ta nowa 

forma restrukturyzacji spełniła oczekiwania rynku, a także z uwagi na to, że regulacja spełnia 

częściowo założenia Dyrektywy, ustawodawca podjął decyzję o wprowadzeniu jej na stałe do 

polskiego prawa z niewielkimi modyfikacjami. Obecnie nie jest już możliwe złożenie wniosku o 

otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, niemniej takie postępowania nadal 

są w toku. 

W odniesieniu zaś do założeń Dyrektywy można przyjąć, że ten typ postępowania wpisuje się w 

obowiązek wdrożenia ram restrukturyzacji zapobiegawczej tj. dostępnej dla przedsiębiorców 

jeszcze zanim staną się niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością, co zostało również 

wskazane w uzasadnieniu do projektu Ustawy COVID-19.163 

Na sytuację wierzycieli finansujących, z uwagi na posiadanie przez te podmioty zabezpieczeń 

rzeczowych na majątku dłużnika w restrukturyzacji, wpływały zasadniczo dwa rozwiązania 

wprowadzone wraz z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Zgodnie z art. 16 ust. 

3 Ustawy COVID-19 wprowadzono daleko idące ograniczenia dla wierzycieli w zakresie 

prowadzenia egzekucji, co stanowi realizację założenia Dyrektywy, wedle którego dłużnik wciąż 

wypłacalny, ale co do którego istnieje prawdopodobieństwo popadnięcia w niewypłacalność, 

powinien mieć możliwość skorzystania z ram postępowania restrukturyzacyjnego, mającego 

charakter zapobiegawczy. Dotychczas polskie prawo uniemożliwiało wierzycielowi rzeczowemu 

prowadzenie egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia wyłącznie w postępowaniu sanacyjnym. 

Najpopularniejsze postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone postępowanie układowe – 

nie zapewniało takiej ochrony przed egzekucją ze strony zabezpieczonych na majątku 

wierzycieli. Zrozumiała jest w wielu przypadkach decyzja dłużnika o rezygnacji ze starania się o 

otwarcie postępowania sanacyjnego, które taką ochronę zapewnia, na rzecz przyspieszonego 

postępowania układowego, które co prawda przewiduje zawieszenie egzekucji i umożliwia 

uchylenie zajęć egzekucyjnych, ale tylko w odniesieniu do wierzytelności objętych układem z 

 

163 Uzasadnienie projektu Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=382 
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mocy prawa.164 Wyłączona wprost jest możliwość ograniczenia uprawnienia wierzyciela 

rzeczowego do prowadzenia egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia, z wyjątkiem uwzględnienia 

wniosku dłużnika lub nadzorcy sądowego o zawieszenie egzekucji na okres maksylamnie 3 

miesięcy.165 Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w zakresie postępowań 

egzekucyjnych zawierało zasady bardzo zbliżone do przepisów o przyspieszonym postępowaniu 

układowym. W tym postępowaniu egzekucje z dniem otwarcia postępowania ulegają 

zawieszeniu, a po dniu otwarcia ich wszczęcie jest niedopuszczalne (analogicznie w 

postępowaniach zabezpieczających). Postępowanie o zatwierdzenie układu nie nakładało na 

wierzycieli tego typu ograniczeń, a postępowanie przyspieszone układowe w tym zakresie nie 

oddziaływało na wierzytelności niewchodzące do układu z mocy prawa, a więc m.in. 

wierzytelności zabezpieczone rzeczowo. Zmianę sytuacji wierzycieli rzeczowych spowodowało 

wprowadzenie art. 17 Ustawy COVID-19. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli propozycje układowe 

przewidywały pełne zaspokojenie wierzytelności, o której mowa w art. 260 ust. 1 Prawa 

restrukturyzacyjnego [wierzytelność zabezpieczona na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, 

zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską], w terminie określonym w 

układzie, wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą 

ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, 

albo jej zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku 

dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia - do 

objęcia tej wierzytelności układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela. Tym sposobem 

wierzytelność wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo jest objęta układem z mocy prawa i stosują 

się do niej ograniczenia we wszczęciu i prowadzeniu egzekucji co najmniej przez okres 4 

miesięcy166. 

Transpozycja niektórych zasad Dyrektywy (ograniczenie udziału sądu, przyspieszenie i 

odformalizowanie otwarcia postępowania, wstrzymanie indywidualnych działań egzekucyjnych 

na etapie restrukturyzacji zapobiegawczej), w przypadku omawianej ustawy spowodowała, że nie 

zostaną zrealizowane inne postulaty, w szczególności dążenie do zwiększenia wpływu 

 

164 Art. 259 ust. 1-2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 
165 Art. 260 ust. 1-2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 
166 Art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 
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wierzycieli na treść planu restrukturyzacyjnego i możliwość prowadzenia negocjacji w 

przedmiocie propozycji układowych. Cytowana Dyrektywa wskazuje na potrzebę wdrożenia 

narzędzi wspomagających konsensualne przygotowanie planu restrukturyzacji oraz propozycji 

układowych w drodze współpracy dłużnika z wierzycielami. Tymczasem uproszczone 

postępowanie restrukturyzacyjne w znacznej mierze ograniczyło aktywny udział wierzycieli w 

postępowaniu, który sprowadza się do korespondencyjnego głosu za układem lub przeciwko 

układowi. Nie wyklucza się co prawda zwołania zgromadzenia wierzycieli, ale praktyka 

pokazuje, że w większości postępowań stosuje się zbieranie głosów drogą pisemną. 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było rozwiązaniem tymczasowym i w związku z 

tym na mocy Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych167 – dalej Ustawa KRZ  - zostało 

uchylone. W dniu 1 grudnia 2021 r. weszła natomiast w życie nowelizacja dotychczas mało 

popularnego postępowania o zatwierdzenie układu, regulowanego cytowaną Ustawą Prawo 

restrukturyzacyjne, mająca na celu de facto wprowadzenie uproszczonego postępowania 

restrukturyzacyjnego z pewnymi zmianami na stałe do polskiego porządku prawnego.168 

W punktu widzenia wierzycieli finansowych w świetle cytowanej Dyrektywy istotne są 

następujące zagadnienia. Do art. 151 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne dodano ustęp 2a, zgodnie 

z którym: „Jeżeli dłużnik przedstawił wierzycielowi, którego wierzytelność jest zabezpieczona 

hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, 

propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie, w terminie określonym w układzie, jego 

wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej 

podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana 

albo wygasła, albo przewidujące zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie niższym od tego, 

jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami 

ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia, do objęcia wierzytelności z mocy prawa układem nie 

jest konieczna zgoda takiego wierzyciela”. Tym samym podtrzymano obowiązującą już w 

uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym zasadę, że propozycja układowa dla 

wierzyciela posiadającego zabezpieczenie rzeczowe, przewidująca całkowitą spłatę 

wierzytelności lub spłatę wierzytelności w stopniu nie niższym niż spodziewany odzysk z 

 

167 Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080). 
168 Art. 210-231 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 
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upłynnienia przedmiotów zabezpieczenia, powoduje, że wierzytelność taka wchodzi do układu z 

mocy prawa. Wskutek wprowadzenia tej zasady wierzyciel zabezpieczony zostaje pozbawiony 

możliwości prowadzenia egzekucji także z przedmiotu zabezpieczenia. Przepis ten dotychczas 

obowiązywał tylko w postępowaniu sanacyjnym i wprowadzał zakaz prowadzenia egzekucji z 

przedmiotów wchodzących w skład masy sanacyjnej, w tym z przedmiotów obciążonych 

zabezpieczeniami rzeczowymi. Nowa regulacja rozstrzyga konflikt interesów dłużnika w 

restrukturyzacji, który jest zainteresowany podtrzymaniem istnienia przedsiębiorstwa oraz 

wierzyciela rzeczowego, który posiadał dotychczas uprzywilejowaną pozycję z uwagi na 

możliwość skorzystania swoich uprawnień i dochodzenia należności z przedmiotu 

zabezpieczenia. Rozstrzygnięcie konfliktu jest zdecydowanie na korzyść dłużnika, wierzyciel 

bowiem jest zmuszony do zaniechania windykacji z przedmiotów obciążonych ograniczonymi 

prawami rzeczowymi i oczekiwania na rezultat postępowania restrukturyzacyjnego. Tym samym 

ochrona celów postępowania restrukturyzacyjnego jest jednoznacznie faworyzowana przez 

Ustawodawcę. Pozycja wierzyciela ulega sukcesywnemu osłabieniu i jest on traktowany niemal 

na równi z innymi wierzycielami, którzy nie posiadają zabezpieczeń na składnikach 

majątkowych przedsiębiorstwa. Zmianę tę można ocenić z jednej strony jako konsekwentne 

dążenie do umożliwienia skutecznego przeprowadzenia i zakończenia restrukturyzacji w drodze 

zawarcia układu przez kreowanie spójnej ochrony dla dłużnika. Z drugiej jednak należy zadać 

pytanie czy pozbawienie wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo niemal wszystkich 

dotychczasowych przywilejów, w tym dających im wpływ na przebieg postępowania, treść 

propozycji układowych (w drodze indywidualnych negocjacji) oraz finalną treść układu, nie 

stanowi naruszenia równowagi stron w obrocie gospodarczym. Należy mieć na uwadze, że 

Dyrektywa przewiduje aktywny udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie tylko dłużnika i 

organu restrukturyzacyjnego w osobie nadzorcy sądowego lub zarządcy, ale również wierzycieli, 

a tym w szczególności tej grupy, która ze względu na posiadane zabezpieczenia i znaczne kwoty 

wierzytelności, może realnie wpływać na decyzje podejmowane przez wierzycieli 

nieuprzywilejowanych. 

Ustawa KRZ wprowadza art. 161 ust. 1a w Ustawie Prawo restrukturyzacyjne, który stanowi: 

„Jeżeli propozycje układowe obejmują wierzycieli zabezpieczonych, to podział na grupy jest 

obligatoryjny”. Jest to spełnienie wymogu z art. 9 ust. 4 Dyrektywy. 



110 

 

Powyższa ustawa realizuje także postulat wymieniony w art. 14 cytowanej Dyrektywy, który 

stanowi, że: „Organ sądowy lub administracyjny podejmuje decyzję w sprawie wyceny 

przedsiębiorstwa dłużnika tylko wtedy, gdy plan restrukturyzacji został zakwestionowany przez 

wyrażającego sprzeciw zainteresowanego uczestnika (…)” poprzez treść art. 164 ust. 3a Ustawy 

Prawo restrukturyzacyjne w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń sąd może 

zobowiązać nadzorcę albo zarządcę do przedłożenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa.” 

Za istotną nowość w Ustawie Prawo restrukturyzacyjne, która obowiązuje od 1 grudnia 2021 r., 

będącą jednocześnie implementacją art. 7 ust. 4 cytowanej Dyrektywy, należy uznać nowe 

brzmienie art. 256 ust. 2 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Na jego podstawie dłużnik zyskał 

ochronę w zakresie umów wzajemnych o kluczowym charakterze z punktu widzenia 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Katalog umów, które nie mogą zostać 

rozwiązane w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego został rozszerzony, a ponadto 

stabilizacja istotnych dla dłużnika stosunków prawnych będzie dotyczyła także niewymienionych 

w przepisie wprost. Ustawodawca dopuścił bowiem możliwość sporządzenia przez nadzorcę 

sądowego listy umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika.169 

Powyższy przepis może zwiększyć istniejącą niepewność prawną wierzycieli, w tym wierzycieli 

finansujących z uwagi na duże prawdopodobieństwo uznania umów o finansowanie za 

podstawowe umowy wzajemne. Jednakowoż inna treść implementacji zdaje się być niemożliwa i 

mogłaby mierzyć się z zarzutem, że nie spełnia wymogów Dyrektywy.170 

1. Założenia Dyrektywy wpływające na pozycję wierzycieli finansowych 

wymagające implementacji lub modyfikacji w polskim prawie 

Dotychczasowa etapowa implementacja Dyrektywy nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, o 

których stanowi ta regulacja. Z perspektywy wierzyciela finansującego pozostały do wdrożenia 

trzy zasadnicze regulacje dotyczące: 

 

169 Art. 256 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 
170 P. Filipiak, M. Stradomski, P. Grobelny, P. Kempiński, H. Zieliński, Raport dotyczący badania w zakresie 

wdrożenia przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 

sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w 

sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i 

umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w kontekście realizacji interesu banków. 

Związek Banków Polskich, Poznań 2020. 
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1) testu rentowności, czyli badania propozycji dłużnika w zakresie działań 

restrukturyzacyjnych i propozycji układowych z uwzględnieniem kryterium ochrony 

najlepszych interesów wierzycieli;  

2) ochrony nowego finansowania i finansowania przejściowego oraz 

3) zasad udziału wierzycieli w procesie tworzenia planu restrukturyzacyjnego, ustalania 

propozycji układowych oraz inicjatywy we wszczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego. 

Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia testu rentowności i udostępnienia uczestnikom 

postępowania jego wyników może być jedną z regulacji w oparciu o Dyrektywę, które 

pozytywnie wpłyną na położenie wierzycieli finansowych w postępowaniach 

restrukturyzacyjnych. Informacje posiadane przez wierzycieli finansujących, ich postawa wobec 

deklaracji dłużnika oraz finalna decyzja o wsparciu bądź zwalczaniu postępowania 

restrukturyzacyjnego, często determinują postawy pozostałych wierzycieli, a konsekwencji mają 

wpływ na jego ostateczny kierunek i powodzenie. Zapewnienie profesjonalnego narzędzia 

umożliwiającego ocenę perspektyw dłużnika na poprawę sytuacji finansowej, mogłoby mieć 

kluczowe znaczenie dla toku postępowania i współpracy między jego uczestnikami. Uznać zatem 

należy, że test rentowności może mieć potencjalny wpływ zarówno na wiarygodność dłużnika 

(niejednokrotnie deklaracje dłużnika o możliwości przywrócenia wypłacalności lub oddalenia 

zagrożenia niewypłacalnością nie są poparte żadnymi danymi finansowymi, przez co trudno 

przekonać wierzycieli, zwłaszcza banki, do poparcia działań restrukturyzacyjnych, których 

powodzenie jest niepewne), jak i na wolę aktywnego udziału wierzycieli w postępowaniu, a w 

końcu do poparcia działań naprawczych i propozycji układowych. 

Eliminowanie z rynku podmiotów nierentownych, bez szans na odzyskanie wypłacalności, ma na 

celu chronić podmioty kontraktujące z nimi oraz aktualnych wierzycieli, którzy na wczesnym 

etapie problemów finansowych mają większą szansę na odzyskanie należności. Test rentowności 

umożliwiłby również wierzycielom ocenę poziomu zaspokojenia należności i stanowiłby cenną 
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informację dla podmiotów mogących zaoferować nowe finansowanie lub finansowanie 

przejściowe.171 

Podobne cele, ale już na etapie głosowania nad planem restrukturyzacyjnym (którego dotychczas 

nie wdrożono w polskim prawie, ale przewiduje go Dyrektywa), głosowania nad układem i jego 

zatwierdzenia, spełniałby test zaspokojenia. Mechanizm ten pozwalałby uczestnikom 

postępowania ocenić czy działania naprawcze oraz zaproponowany im układ są scenariuszem, 

który lepiej chroni ich interesy niż scenariusz upadłościowy, a w szczególności czy zapewnia 

spłatę wierzytelności na wyższym poziomie. Rynek restrukturyzacji ma pewną wprawę w 

tworzeniu scenariuszy alternatywnych dla postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli 

publicznych w formie testu prywatnego wierzyciela (inwestora). Należy stwierdzić, że 

wprowadzenie tego rozwiązania dla wszystkich wierzycieli, w tym szczególnie dla wierzycieli 

finansowych, od których nieraz zależy powodzenie restrukturyzacji, miałoby dobry wpływ na 

transparentność działań dłużnika we współpracy z nadzorcą sądowym, jego wiarygodność oraz 

zapewniałoby minimum rzetelnej analizy finansowej planowanych przedsięwzięć. Test 

zaspokojenia ma potencjał bycia podstawowym narzędziem służącym przekonaniu wierzycieli do 

poparcia propozycji układowych. Postulat zatem należy uznać za słuszny także dlatego, że 

uczestnicy postępowania zyskają rzetelny w założeniu materiał, który będzie mógł być 

przedmiotem merytorycznej dyskusji o kierunkach restrukturyzacji i możliwej treści układu.172 

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje kilka sposobów ochrony nowego finansowania w 

restrukturyzacji. Ustawodawca, rozumiejąc potrzebę pozyskania środków na prowadzenie 

restrukturyzacji i wykonanie układu, przewidział możliwość złożenia podmiotowi finansującemu 

preferencyjnych propozycji układowych czyniąc wyjątek od zasady, że warunki restrukturyzacji 

zobowiązań dłużnika są jednakowe dla wszystkich wierzycieli, a jeżeli głosowanie nad układem 

 

171 J. Kruczalak-Jankowska, Jak budować w Polsce kulturę restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia dyrektywy 

2019/1023, Doradca Restrukturyzacyjny, 2021, nr 25. 

172 P. Filipiak, M. Stradomski, P. Grobelny, P. Kempiński, H. Zieliński, Raport dotyczący badania w zakresie 

wdrożenia przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 

sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w 

sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i 

umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w kontekście realizacji interesu banków. 

Związek Banków Polskich, Poznań 2020. 
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przeprowadza się w grupach wierzycieli, jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej 

grupy.173 

Dyrektywa wymaga zapewnienia, że nowe finansowanie i finansowanie przejściowe nie zostaną 

uznane za bezskuteczne, nieważne lub niepodlegające wykonaniu, a podmioty zapewniające takie 

finansowanie nie poniosą odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej ani karnej z tego 

powodu, że finansowanie takie wiąże się ze szkodą dla ogółu wierzycieli, z zastrzeżeniem 

wyjątków. Można uznać, że pierwszą część tego wymogu spełnia art. 129 ust. 4 Ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne, zgodnie z którym zaciągnięcie kredytu lub pożyczki za zgodą rady 

wierzycieli (w przypadku niepowołania rady wierzycieli – za zgodą sędziego-komisarza) i 

obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami, które mogą wszak 

wiązać się z udzieleniem finansowania, nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do 

masy upadłości. Brak przy tym regulacji wyłączającej odpowiedzialność cywilną, 

administracyjną i karną podmiotów, które zapewniły takie finansowanie. 

Art. 342 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo upadłościowe z kolei umieszcza w pierwszej kategorii 

zaspokojenia ze środków masy upadłości należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, 

gwarancji, akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, 

jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie 

później niż 3 miesiące po prawomocnym uchyleniu układu. Pod pewnymi warunkami zatem 

finansowanie udzielone w restrukturyzacji jest chronione także w postępowaniu upadłościowym. 

Korzystniejsze warunki spłaty dla wierzyciela, który udzielił lub ma udzielić finansowania w 

postaci kredytu, obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu 

finansowego, niezbędnego do wykonania układu, mają zachęcić instytucje kredytowe do 

udzielania kredytów dłużnikom w restrukturyzacji.174 Należy zwrócić uwagę, że polska regulacja 

wymaga uzupełnienia w zakresie ochrony finansowania przejściowego oraz ochrony transakcji 

związanych z restrukturyzacją.  

 

173 Art. 162 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 
174 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do art. 162, teza 2. Wyd. 6, C.H. 

Beck Legalis, Warszawa 2020. 
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Z punktu widzenia efektywności procesu naprawczego, pożądana jest aktywna rola banku w tym 

procesie. Dla przedsiębiorstwa udział banku w procesie naprawczym oznacza, że:175 

1) bank pełni rolę stabilizatora zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie 

2) proces naprawczy jest uwiarygodniony przez bank wobec innych interesariuszy 

przedsiębiorstwa, 

3) bank zapewnia dźwignię finansową dla realizacji programu naprawczego, 

4) bank kontroluje realizację programu naprawczego. 

Bank ma do dyspozycji szereg instrumentów wsparcia procesu naprawczego (tabl. 1), tj.: 

podjęcie restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia (konwersja długu, konsolidacja, 

umorzenie części odsetek, ponowne rozłożenie na raty, sekurytyzacja i inne), dokredytowanie i 

inne. 

Tabl. 1. Instrumenty finansowe sanacji przedsiębiorstwa przez bank  

Lp.  Instrumenty wierzytelnościowe Lp. Instrumenty kapitałowe 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

Zawieszenie spłat kredytu 

Konwersja długu – kapitalizacja 

odsetek i ponowne rozłożenie na raty 

Konsolidacja zadłużenia i ponowne 

rozłożenie na raty 

Umorzenie zaległych odsetek 

Dokredytowanie, w tym zabezpieczone 

papierami wartościowymi przedsiębior-

stwa lub wekslami udziałowców 

Kredyt płynnościowy w oparciu o 

gwarancje de minimis BGK 

Finansowanie factoringu/forfaitingu 

należności przedsiębiorstwa  

Leasing zwrotny 

Inne  

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

Joint venture bank-przedsiębiorstwo  

Udział w finansowaniu wg modelu 

mezzanine 

Usługa underwirittingu akcji lub 

obligacji 

Konwersja długu – sekurytyzacja 

Wykup akcji/udziałów uprzywilejo- 

wanych z gwarancją wyjścia z 

inwestycji 

Zakup krótkoterminowych papierów 

wartościowych typu KWIT 

Inne 

 

 

175 P. Masiukiewicz, Wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorstw przez banki i fundusze poręczeniowe, Kwartalnik 

Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3/2018. 
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Na polskim rynku usług finansowych nie upowszechniły się wymienione powyżej produkty 

finansowe i metody restrukturyzacji kierowane do podmiotów w restrukturyzacji. Nie 

funkcjonują również na szeroką skalę źródła komercyjnego finansowania podmiotów 

niewypłacalnych albo zagrożonych niewypłacalnością (ang. distressed assets fund)176. Zasadny 

jest zatem wniosek, że oferowana przez polskie prawo ochrona finansowania związanego z 

restrukturyzacją nie stanowi zachęty dla banków (niestety muszą one tworzyć wysokie rezerwy 

na kredyty restrukturyzacyjne) i podobnych instytucji do udzielenia kredytów lub pożyczek na 

ten cel. Wpływu na sytuację na rynku restrukturyzacji nie ma także art. 70 Ustawy Prawo 

bankowe, zgodnie z którym udzielenie kredytu jest możliwe tylko (choć z nielicznymi 

wyjątkami) w przypadku posiadania zdolności kredytowej lub ustanowienia szczególnych 

zabezpieczeń. Układ zawarty w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie zwalnia z obowiązku 

ustanowienia zabezpieczeń na majątku podmiotów w restrukturyzacji,  

a posiadanie przez nie wartościowych składników majątkowych, na których jeszcze nie 

ustanowiono zabezpieczeń, jest sytuacją nieczęstą. 

Istniejąca w polskim porządku prawnym ochrona nowego finansowania, finansowania 

przejściowego i transakcji związanych z restrukturyzacją jest niepełna i nie oddaje w całości 

złożeń Dyrektywy. Jest to nieuzasadnione zarówno z ekonomicznego jak i etycznego punktu 

widzenia. Ponadto te rozwiązania negatywnie wpływają na wolę wierzycieli i podmiotów 

trzecich, w szczególności funkcjonujących na rynku nadzorowanym przez organy nadzoru 

finansowego, na wolę udzielenia kredytów, pożyczek lub innych form finansowania. 

Finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego i realizacji układu wciąż jest obarczone zbyt 

dużym ryzykiem nieodzyskania zainwestowanych środków oraz potencjalną odpowiedzialnością 

cywilną i karną osób działających w imieniu podmiotów mogących zapewnić finansowanie 

takich przedsięwzięć jak restrukturyzacja przedsiębiorców. 

Dyrektywa proponuje kilka rozwiązań mających na celu doprowadzenie do zaktywizowania 

uczestników postępowania restrukturyzacyjnego i wspólnego kształtowania przez te podmioty 

jego kierunków. Wprowadzenie zatem ułatwień dla dłużnika, polegających na przykład na 

 

176 R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek (red.), Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa 

międzynarodowa i polska, wyd. 1, C.H. Beck Legalis, Warszawa 2021, Rozdział IX §9 pkt VIII. 
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ochronie przed egzekucją i zachowaniu przez niego zarządu własnego, nie ma wyłącznie służyć 

interesom dłużnika, ale temu nadrzędnemu celowi, jakim są negocjacje wszystkich stron 

zainteresowanych restrukturyzacją. Prawidłowa implementacja Dyrektywy powinna zakładać 

uprawnienie wierzycieli do zakwestionowania planu restrukturyzacyjnego w postaci pewnej 

formy głosowania nad tym dokumentem177. 

Wierzyciele, zgodnie z założeniami Dyrektywy powinni mieć także możliwość złożenia 

propozycji układowych. Należy zadać pytanie czy aktualne uprawnienie rady wierzycieli lub 

grupy wierzycieli posiadających ponad 30% sumy wierzytelności do złożenia propozycji 

układowych spełnia powyższy wymóg. Odpowiedź wydaje się pozytywna.  

Na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzyciele nie są 

uprawnieni do wszczęcia restrukturyzacji zapobiegawczej, ponieważ mają jedynie prawo 

złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i tylko w przypadku, gdy spełniona jest 

przesłanka niewypłacalności. Nie jest zatem możliwe zainicjowanie przez wierzyciela 

restrukturyzacji na etapie zagrożenia niewypłacalnością. 

Podsumowanie 

Dyrektywa wpisuje się w trend stwarzania przyjaznego otoczenia prawnego w celu promowania 

działań naprawczych w przedsiębiorstwach na stosunkowo wczesnym etapie  

tj. zanim staną się niewypłacalne. Kierunek należy uznać za słuszny, ponieważ z punktu widzenia 

polskiej praktyki, w wyniku uchwalenia Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, można zaobserwować 

tendencję do ubiegania się o ochronę restrukturyzacyjną na coraz wcześniejszych etapach. 

Umożliwienie dłużnikowi podjęcia próby zapobiegnięcia niewypłacalności należy uznać za 

prawidłowy kierunek, jednak wiele rozwiązań rekomendowanych przez prawodawcę unijnego 

odbywa się kosztem wierzycieli. 

Najważniejszą zmianą prawa restrukturyzacyjnego proponowaną w Dyrektywie wpływającą 

zdecydowanie negatywnie na pozycję wierzycieli finansujących, ze szczególnym wskazaniem na 

banki jako podmioty zwykle najsilniejsze w postępowaniu i uprzywilejowane z uwagi na 

posiadane zabezpieczenia rzeczowe, jest wstrzymanie indywidualnych egzekucji  

 

177 Art. 2 ust. 1 pkt 6 Dyrektywy (UE) 2019/1023, op. cit. 
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z przedmiotów zabezpieczeń. Na aprobatę zasługuje pomysł wprowadzenia testu rentowności dla 

dłużnika starającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Podobnie należy ocenić 

wyodrębnienie kryterium ochrony najlepszych interesów wierzycieli, w postaci testu 

zaspokojenia, o ile narzędzia pozwalające na jego przeprowadzenie będą rzetelne, oparte na 

wiedzy ekonomicznej i odporne na manipulację danymi. Powyższe rozwiązania mają potencjał 

ograniczenia restrukturyzacji tylko do podmiotów, co do których zachodzi prawdopodobieństwo 

wyjścia z kryzysu. Narzędzia mogą także wpłynąć na kulturę prowadzenia restrukturyzacji178, tj. 

w oparciu o wiedzę ekonomiczną i analizę finansową dłużników, którzy nierzadko posługują się 

ogólnymi założeniami restrukturyzacji oraz korzystają z szablonowych projektów planów 

restrukturyzacyjnych, przez co nie budują swojej wiarygodności w oczach wierzycieli i 

kontrahentów. 

Wydaje się konieczne wprowadzenie przez krajowego ustawodawcę przepisów zapewniających 

realną ochronę dla podmiotów finansujących restrukturyzację zarówno w drodze nowego 

finansowania, jak i finansowania przejściowego. Aktualnie zjawisko zewnętrznego finansowania 

takich procesów właściwie nie istnieje. Dłużnicy mogą liczyć w zasadzie na finansowanie przez 

dotychczasowych wierzycieli w niewielkim stopniu i w celu ochrony istniejących wierzytelności. 

Potrzebna jest promocja i szkolenia na rzecz szerszego korzystania z takich instrumentów 

finansowych jak faktoring i leasing zwrotny, a także niezbędne jest zwolnienie banków 

kredytujących restrukturyzowane przedsiębiorstwa z tworzenia rezerw celowych na takie 

kredyty. 

Dotychczasowe etapy implementacji należy uznać za niewystarczające i niemal w całości 

pomijające interesy wierzycieli oraz sukcesywnie pogarszające sytuację wierzycieli 

zabezpieczonych rzeczowo. W szczególności zauważalne jest pominięcie dążenia do 

wzmocnienia pozycji wierzycieli poprzez możliwość negocjacji planu restrukturyzacyjnego i 

propozycji układowych, które rekomenduje cytowana Dyrektywa  

Należy oczekiwać, że wprowadzenie ram restrukturyzacji zapobiegawczej wpłynie pozytywnie 

na rozwój kultury restrukturyzacji. Być może w przyszłości polscy przedsiębiorcy uznają za 

potrzebne stosowanie mechanizmów mających na celu uchronienie ich przed kryzysem poprzez 

 

178 Pojęcie „kultura restrukturyzacji” zaczerpnięte od J. Kruczalak-Jankowska, Jak budować w Polsce kulturę 

restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia dyrektywy 2019/1023, Doradca Restrukturyzacyjny, 2021, nr 25. 
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tworzenie alternatywnych scenariuszy rozwoju prowadzonej przez nich działalności na wypadek 

np. pogorszenia koniunktury, niepowodzenia inwestycji itp. Nie należy wykluczyć, że usługi 

doradców restrukturyzacyjnych zyskają na popularności na znacznie wcześniejszych etapach niż 

zagrożenie niewypłacalnością i pomogą przeciwdziałać skutkom negatywnych zdarzeń 

gospodarczych poprzez ich przewidywanie i przygotowywanie scenariuszy wyjścia z 

potencjalnego kryzysu. 

Wczesne reagowanie na nadchodzący kryzys może mieć pozytywny wpływ na dostęp do 

finansowania restrukturyzacji. Testy rentowności w przedsiębiorstwach, zwiększenie wiedzy 

ekonomicznej zarządzających, wsparcie profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych oraz 

skuteczna analiza potencjalnych zdarzeń ryzyka, powinny budować zaufanie między dłużnikiem 

a jego otoczeniem gospodarczym, a w konsekwencji prowadzić do odpowiednio wczesnej i 

skutecznej restrukturyzacji. 
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The impact of Directive (EU) 2019/1023 on the position of financial creditors in 

restructuring proceedings 

Summary: The aim of this study is to present and evaluate the implementation of 

Directive (EU) 2019/1023, introducing new solutions for the harmonization of European 

restructuring law in the context of the position of creditors providing financing to an 

insolvent or threatened insolvency entrepreneur. The work contains an analysis of the 

assumptions of this act already implemented into Polish law, and indicates assumptions 

that require implementation or already exist in Polish law, but require adaptation to the 

requirements of EU law. The position of financial creditors continues to weaken in favor 

of the new tools available to debtors. At the same time, in the longer term, the 

consolidation of effective restructuring will allow an early prevention of insolvency and 

bankruptcy, which should have a positive impact on the common market. 

Keywords: Directive (EU) 2019/1023, financial creditor, restructuring, new financing, 

profitability test, secured creditor 
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Abstract: This paper analyses Islamic finance in terms of the concept of corporate social 

responsibility (CSR), which has been gaining recognition among economists, consumers 

and entrepreneurs for several decades. After the subprime crisis, clients have become 

distrustful of financial institutions, paying more attention to ethical, social and 

environmental issues, which have eventually gained as much importance as economic 

factors. This shift in people's attitude and pressure from outside has forced companies to 

implement to a wider extent the concept of corporate social responsibility as part of 

company strategies and operations. Ethical issues have been present in Islamic economics 

(sharia law) for a much longer time compared to the concept of CSR. The purpose of this 

paper is to present Islamic finance as a socially responsible approach, promoting 

sustainable development around the world.  

Keywords: Islamic finance, sharia law, sustainable development 

Introduction 

Islamic banking system is based on ethical, moral, society-oriented principles derived from Islam, 

in particular from sharia law. A distinctive feature of this system in comparison to conventional 

banking is that it prohibits charging and paying excessive interest. Over the past 40 years, 

Muslim banks have experienced a rapid expansion at a rate of approx. 20% per year. The scale of 

this phenomenon has been noticed not only by the followers of Islam but also by the financial 

circles. The importance of Islamic banking in global finance is increasing year by year, although 

currently it remains at a fairly low level. Corporate social responsibility is inextricably linked to 

sustainable development of enterprises179 and has its roots in business ethics, which emphasises 

ethical and legal responsibility for the negative consequences of decisions in relation to various 

 

179 M. Sołtan, Europe’s ‘circular’ path, Prakseologia i Zarządzanie, nr 1/2016  
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groups of stakeholders.180 This paper juxtaposes the concept of corporate social responsibility in 

Islamic finance with the conventional system.   

The research thesis adopted is that the Islamic finance system represents a socially responsible 

approach and promotes sustainable development around the world.  

Research methods used in order to verify the thesis included the analysis of literature on the 

subject, as well as domestic and foreign research papers, comparative analysis and deduction. 

1. Basic principles of Islamic finance  

Islamic finance is based on Islamic law, the so-called sharia law, which is unlike statutory or 

canon law, since, according to Islam it was given by God and cannot be changed by man. In 

Western civilisation, canon law regulates religious matters, whereas sharia law governs the whole 

private sphere as well as social life of Muslims181. At the basis of the Muslim socio-economic 

system lies religious doctrine, which determines its normative nature. The system emerged as an 

alternative to the capitalism embraced by Western countries. The main differences between 

Islamic and Western economics include:  

a) Sharing transaction risk according to the profit and loss sharing theory. According to 

sharia principles, two parties to a transaction must share the profit as well as the loss that 

may be incurred in connection with a given undertaking. This prompts all parties to make 

all efforts in order to maximise efficiency, as the expected profit depends on the success 

of a given project182. 

b) Riba prohibition in financial terms refers to the prohibition of usury as well as charging 

excessive interest. In short, it prohibits taking advantage of the borrower's economic 

situation to make a profit by increasing the amount to be returned to the lender. 

 

180 P. Dec, P. Masiukiewicz, Odpowiedzialność menedżerów, IOZP Orgmasz, Warszawa, 2016 
181. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, wyd. 3, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011. 
182. Z. Iqbal, A. Mirakhor, An introduction to Islamic Finance. Theory and Practice, Singapore 2007, s.  122. 
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c) Gharar prohibition applies to taking advantage over a competitor to create a 

disadvantageous situation for him or her and establishing a contractual relationship 

involving non-existent goods or services, which is not controlled by either party183. 

d) Zakat imposes an obligation to give alms and applies to all Muslims with good economic 

standing. It consists in an annual payment of a certain percentage of one's income, crops, 

precious metals, etc. Beneficiaries of zakat are defined in the Quran as the poor and/or 

needy, but they cannot be members of the giver's immediate family184.  

e) Guimar is the prohibition of exploitation. Since the essence of Islam is to strive for 

equality and social justice, the fundamental principles of the Islamic banking system 

include the prohibition of contracts that are clearly disadvantageous to either party. Even 

if such a contract is signed voluntarily by both parties, it is is invalid under the law.  

f) The prohibition known as maysir stipulates that only existing goods may be the subject of 

transactions. This applies not only to gambling and games of chance, but also to 

derivatives and even regular insurance185. In accordance with the principle of maysir, it is 

prohibited to obtain benefits at the expense of the other party to the transaction. It should 

be emphasised that it does not apply to cases when both parties can profit from a given 

transaction186.  

The principles described above shape, to a large extent, the financial products offered by Muslim 

banks, the very structures of those banks and, to some extent, set the direction of development for 

the Muslim banking system. They paint a picture of the world of Islamic finance, where the 

primary value in the transactions is religious ethics, honesty and mutual respect of both parties 

which is in line with the principles of CSR. 

Abdul-Rahman described Islamic finance in normative terms. The pull factor driving people to 

the Islamic finance system is the way of life according to Allah's law, while its purpose is the use 

of resources in such a way as to meet the basic needs of every member of the society. Islamic 

 

183. M. A. Bonca, Islamskie instrumenty finansowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 

64-81. 
184. M. Abdullah, A. Quddus Suahib, The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society, Pakistan Journal of 

Islamic Research vol. 8, 2011. 
185.  G. Reiff, Islamic Banking – History, Overview & Future, Dubai Leadership Summit, 2016.  
186. J. Włodarczyk, Bankowość muzułmańska i bankowość konwencjonalna – próba porównania, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, 2013. 
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banks are often small or medium-sized, either privately owned or based on shareholding, 

whereby individual shareholders have a real impact on the management of the institution. 

Financial capital in Islamic banks is local or national, which is invested in a transparent way, for 

the benefit of the local community. The purpose of the Islamic finance system is the welfare of 

the local community. The profit earned encourages productive investment for the benefit of the 

local community. The coordination of finance in the system in question is usually based on self-

organisation within social networks. 

What is also important is cooperation between people and communities to stimulate productivity 

and innovation for the common good. Trade in Islamic finance is free, fair and sustainable. 

Islamic banking is presented as an ideal system, the aim of which is an improvement of the 

welfare of the local community, in contrast to conventional banking - usually portrayed 

negatively - the main objective of which is to maximise profits, even at the expense of others187. 

Muslim banking based on sharia law has moral principles in its core. This makes it vulnerable to 

new types of risks that conventional banking systems are not facing, including the risk of loss of 

profit and capital in a venture involving a bank, the risk of financial products being challenged by 

the bank's sharia council, and risks related to the presumed religious devotion of both parties to a 

transaction. The latter is supposed to guarantee the quality and fairness of the transactions 

concluded. Muslim banks as well as their clients should, in be credible due to the fact that they 

are followers of Islam. Hence, obligations incurred by a religious client must be settled. It should 

be noted that, in principle, Islamic financial products are also available to non-Muslims. 

One of the most important differences between Islamic banking and conventional banking is the 

existence of a sharia board in all Muslim banks (there may also be state board, which exempt 

financial institutions from the requirement to have their own board). The sharia board is made up 

of specialists in the interpretation of Muslim law. The responsibility of the board is to supervise, 

review and confirm the compliance with Muslim law of all products, services and activities of a 

Muslim bank.  

 

187. Y. Abdul-Rahman, The Art. Of Islamic Banking and Finance. Tools and Techniques for Community-Based 

Banking, Wiley Finance, 2010, s. 201-202. 
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No action may be undertaken without its approval188. The presence of a sharia board increases 

the bank's credibility, which can attract potential Muslim clients. The functioning of the board is 

based on cooperation with other departments and experts employed by the bank, such as product 

development or legal department, tax advisors and other specialists189. The main task of the board 

is to approve products and services in the form of independent sharia compliance certificates190. 

The board analyses from the ethical point of view all undertakings of the banks. This means that 

sharia boards are, in a way, guardians of business ethics, not only in a theoretical sense as in the 

case of conventional banking, where financial products are only verfied for compliance with state 

and national laws, but also in a practical sense, with the use of appropriate tools. The subprime 

crisis of 2007-2009 led to a loss of trust in financial institutions. Conventional banks tried to 

rebuild their reputation after the crisis by improving bank ethics and started to engage in various 

corporate social responsibility programmes. These have sometimes been criticised for their 

superficial and PR-oriented approach. Analysing the principles of Islamic finance, it can be 

observed that CSR assumptions perfectly fit into it. 

2. The concept of corporate social responsibility 

The father of the corporate social responsibility concept is considered to be Howard R. Bowen, 

who defined it as “the obligation to pursue policies, make decisions, and implement actions that 

are consistent with the expectations of the society.”191 

According to the official definition of Polish Agency for Enterprise Development, “Corporate 

Social Responsibility (CSR) is a management strategy, whereby enterprises voluntarily take into 

account social interests, environmental aspects, or relations with various stakeholder groups, 

especially employees, in all their actions. Being socially responsible means investing in human 

resources, environmental protection, good relations with the company's environment and 

informing about these activities, which contributes to increasing the competitiveness of the 

 

188. K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz, Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 

s. 111. 
189. J. Sole, Introducing Islamic Banks Into Conventional Banking System, “IMF Working Paper”, July 2007, s.15. 
190. Shari’ah Boards, Financial Islam, http://www.financialislam.com/sharirsquoah-boards.html (20.12.2021) 
191 H. Bowen, Social responsibility of the businessman, Harper & Row, New York, 1953, cyt. za: A. Rudnicka, CSR - 

doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 39. 
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company and shaping favourable conditions for sustainable social and economic 

development.”192 

In theory and practice, one can identify three models of CSR. A.B. Caroll is the author of the 

After profit obligation model, according to which, the basis of CSR is economic responsibility, 

closely related to legal responsibility. It is followed by ethical responsibility, demanded by the 

society, and, finally, philanthropic responsibility. In practice, entrepreneurs most often adopt 

economic and legal responsibility as the basis of their business. This is largely due to the 

application of the model: profit at whatever cost. 

The second model is referred to as Before profit obligation. Under this model, the company's 

objective is to undertake actions beneficial to the environment and those who are in need - in this 

case ethical values are an essential element of the functioning of the business. This model is most 

often adopted by large corporations. Its aim is to strengthen the image of the brand in the 

collective awareness of the society by focusing on charitable activities.193 The development of 

Corporate Social Responsibility is closely linked to the development of the so-called word of 

mouth marketing. In contrast to one-off promotional actions or advertisements in the media, 

engaging in philanthropic activity is generally remembered for a longer time, increasing sales of a 

given brand. There are numerous examples in the business world where a charismatic leader of a 

company endorses various charity campaigns or institutions. In this way, he or she can improve 

the image of the company to such an extent that people forget about any unethical actions the 

company may have undertaken when stregnthening its position on the market. 

Finally, the third model promotes sustainable corporate development based on both ethical as 

well as economic and legal values. It is a mixed model that incorporates the two models 

mentioned above with an additional concept of sustainable enterprise development. 

CSR can be analysed at the following levels: environmental protection, relations with the 

company's customers, human resources management (relations with employees and the business 

environment), as well as support for the development of the local community194. 

 

192 O społecznej odpowiedzialności biznesu, www.parp.gov.pl, (20.12.2021) 
193 CSR - wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na rozwój przedsiębiorstwa, 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-csr-wplyw-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-na-rozwojprzedsiebiorstwa, 

(20.12.2021) 
194. P. Dec, P. Masiukiewicz, Produkty finansowe społecznie odpowiedzialne, Raport z pracy badawczej, KNoP SGH, 

Warszawa 2020. 
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Advantages of the CSR strategy should be considered in the long-term perspective. The most 

important ones are listed below. 

a) Increased interest on part of investors - lenders become increasingly interested in 

cooperation with responsible companies, that - apart from good financial results, 

managed in a transparent way - build their image and good relations with the 

environment responsibly.  

b) Increased loyalty of consumers and stakeholders - increased social awareness of 

consumers makes them more likely to trust a given company. 

c) Improved relations with the local community and authorities - participation of the 

company in the life of the local community and undertaking long-term and measurable 

social investments facilitates its efficient and harmonious functioning. 

d) Increased competitiveness - implementing the principles of CSR helps companies gain 

competitive advantage. 

e) Increased level of the company's organisational culture - by undertaking CSR-related 

challenges the company raises its standards towards its stakeholders (employees, 

contractors, customers), thus avoiding the costs of “bad partnership”. 

f) Shaping a positive image of the company among employees - CSR is one of the 

elements of non-financial motivation of employees; through the adoption of ethical 

codes, as well as undertaking various social and environmental programmes, the image 

of the company in the eyes of its employees can be greatly improved195. 

At least several studies have addressed the issue of consumer attitudes towards socially 

responsible products. Nielsen's international study Doing Well by Doing Good found that 55% of 

shoppers are willing to pay more for products and services from companies that are socially and 

environmentally responsible. This is an upward trend, which has increased by several percent 

since 2011196.  From the point of view of employees, CSR initiatives are equally important. This 

is particularly true for people aged 20-49, representing the so-called generation X and millenials. 

Both 2011 Deloitte study197, and 2014 Nielsen's report198 showed that around 70% of respondents 

 

195 Ibidem. 
196 Doing Well by Doing Good, Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility, Q 1, 2014  
197 Deloitte Volunteer IMPACT Survey, 2011 
198 Doing Well by Doing Good, op. cit. 
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aged 18-49 would prefer to work for a company committed to making a positive impact on the 

environment and local community.  

CSR is a very broad concept, encompassing a number of various initiatives and procedures. It is 

assumed that the basis of CSR is delivering socially responsible products and services. 

3. Corporate social responsibility in Islamic finance 

The concept of Islamic finance comprises banking institutions, charitable organisations, 

insurance institutions, businesses and various other institutions representing Islamic interests and 

education (e.g. AAOFI)199. The core assumption of Islamic finance is to create a system of 

trading goods (including capital) without violating Islamic law. The main goal of each participant 

in this system is to strive for an equal and fair distribution of wealth, to support social equality 

and strengthening of bonds between people. All these goals derive directly from the religious 

system and form the foundation of the Islamic understanding of CSR200.  

The definition of social responsibility of Islamic financial enterprises refers to the activities 

undertaken by these entities, which by virtue of their functions are aimed at meeting obligatory 

religious, legal, economic and ethical requirements, as well as non-obligatory requirements. The 

principles of Islamic CSR can be divided into non-obligatory and obligatory ones (usually 

injunctions and prohibitions derived from the Quran or other scriptures). An entity that wants to 

be regarded as Islamic must comply with Islamic law and the recommended principles of conduct 

(these are voluntary and it is the company that decides on the implementation of given 

prohibitions or orders) 201. 

Obligatory CSR principles in Islamic finance can be divided into four categories: 

1) the development and implementation of a system to control the products and services 

offered, as well as to verify parties to transaction in terms of their compliance with sharia 

law. In case of non-compliance with that law, the contract may be voided. Before signing 

 

199 A. Czerniak, Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarcza religii światowych. Analiza porównawcza 

bankowości islamskiej i bankowości klasycznej w kontekście kryzysu finansowego, Warszawa 2010, s. 9. 
200 T. Boczarski, Społeczna odpowiedzialność islamskich i konwencjonalnych instytucji finansowych – ujęcie 

porównawcze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2014, t. 57, nr 6. 
201 S. Farook, On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions, “Islamic Economic Studies”, 

2007, t. 15, nr 1, s. 35-36. 
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a contract, the financial institution in question should make sure that the client does not 

engage in any activity prohibited by sharia law (e.g. alcohol or tobacco consumption, 

armaments business) and that the investment to be financed will not charge excessive 

interest. 

2) the development of customer service standards, involving procedures related to the 

prohibition of contracts with unfair or onerous clauses. In Islamic banks, this is the 

responsibility of the sharia board appointed by each financial institution202. 

3) the obligation to pursue a fair employment policy - in Islam, everyone is equal before 

Allah and should be treated as such regardless of their sex, race or religion. 

4) the obligation to develop a system for collecting and transferring an annual obligatory 

donation to the poor and needy (zakat).   

Particularly recommended, albeit non-obligatory, CSR principles in Islamic finance include: 

− the development of principles for interest-free loans (kard hasan). This injunction derives 

directly from the Quran, where financial surplus should be allocated to the most needy, 

− undertaking actions to protect environmental protection. According to Islam, man is 

responsible for the land, which he received from God on lease. Therefore, Muslims are 

forbidden to participate in projects that have a negative impact on the environment, 

− participating in initiatives that support investments of particular social or economic 

importance (e.g. supporting poor families, local health care programmes, family 

businesses, etc.), 

− implementing customer service standards in accordance with Islamic law. Each customer 

should be treated with respect, regardless of their social standing, wealth or other factors, 

− organising or participating in campaigns aimed at financial education of the society, 

including prevention of financial exclusion203. 

Islamic enterprises have realised that the promotion of CSR in their business activity may be an 

additional asset increasing their competitive advantage. For this reason, an increasing number of 

studies, documents and research papers are published, containing specific recommendations and 

advising other Islamic institutions to apply CSR principles. A study conducted in Pakistan to 

 

202 U. Hayat, Islamic Finance and SRI: The Expectations Gap, “New Horizon”, 2011, nr 180, s.34. 
203 T. Boczarski, Społeczna odpowiedzialność islam op. cit.  
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analyse the impact of CSR on customer loyalty, examined the relationship of corporate image in 

terms of CSR and customer loyalty in the context of Islamic banks in Pakistan – as shown in the 

table 1.   
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Table 1. Validity and reliability results 
 

Construct AVE CR Cronbach’s Alpha 

CSR 0.724 0.911 0.937 

Corporate Image 0.889 0.831 0.873 

Behavioural Loyalty 0.793 0.954 0.912 

Attitudinal Loyalty 0.810 0.843 0.823 

Source: own elaboration based on M. Salman Shabbir, M. N. M. Shariff, M. Sufli Bin Yusof, R. Salman, S. Hafeez, 

Corporate social respo.. op.cit..; all the dimensions of construct are significant as factor loading for all measures is 

significant and greater then minimum acceptable value 0.6. 

The results of this study show that corporate social responsibility can be used to strengthen 

behavioural and attitudinal customer loyalty. In addition, corporate image was found to be a 

strong mediating factor in the relationship between corporate social responsibility and customer 

loyalty. The authors of the study pointed to the distinctive socio-cultural environment of Pakistan 

and recommended applying the model also in other countries. 

Table 2. CSR in selected Islamic banks – summary 
  

CSR tools in 

Islamic banks 
Riyad 

Bank 
ANB Boubyan 

Bank 
Kuwait 

Finance 

House 

Al Rayan 

Bank 
BLME 

Fairly calculate 

Zakat 
Confirmed by the independent Shariah Supervisory Board 

Pro-ecological 

activities 
Develops initiatives 

dedicated to nature 

protection 

Implements 

energy 

saving 

methods 

Reduces 

water, 

energy 

and paper 

use 

Reduces 

plastic and 

electricity 

use 

Enables 

recycling 

in its offices 

Employee 

programs 
Puts emphasis on 

employees’ 

development 

Motivates 

employees, 

provides 

medical 

care 

Offers 

health 

insurance, 

puts 

emphasis on 

development 

Pays close 

attention 

to work 

culture 

Provides 

safe working 

conditions, 

benefits 

Moral and 

Ethical norms 
Offers interest-free products 

Avoids 

speculation 

and 

interestbased 

activity 

Avoids investing in the 

tobacco and alcohol 

industries, does not charge 

interest 

Charity Sponsors many charity campaigns 

Source: M. Sikora, Corporate social responsibility in Islamic banks, Prace Naukowe UE Wrocław, vol. 64, nr 

12/2020. 
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Marta Sikorska described in her article that “The study shows that the Islamic banks are 

characterized by respect for Sharia law, and thus by high corporate social responsibility (Table 

2). The banks not only emphasize the fair calculation of Zakat, supervised by relevant authorities, 

but also care for environmental protection, the dignified treatment of employees, ethical 

behaviour and charitable activity.” 204. 

It can be observed that Islamic finance incorporates to a large extent the principles of CSR, even 

though the principles of Islamic finance were developed many hundreds of years before the first 

CSR concepts were even formulated. This indicates that Islamic entities that follow Islamic law 

can be competitive in terms of CSR, and may even have an advantage over Western companies 

that implement CSR principles. 

Conclusions 

CSR principles applied in conventional finance systems can also be found in Islamic finance, 

based on the Quran, which contains a list of rules, prohibitions and injunctions to guide Muslims. 

Their purpose is to encourage people to strive to build a system based on justice, sustainable 

consumption and even distribution of wealth. The teachings of Islam indicate that such a goal 

should guide every individual and community, including Islamic enterprises.  

The results of the conducted analysis allow to conclude that the basic assumptions of the CSR 

concept in Islamic finance are similar to those recognised in conventional finance. The former 

also focuses on four basic dimensions: environmental protection (according to Islam, people have 

been granted the lease of land, so the whole society must take care of the environment and use the 

available resources in a responsible manner so as to benefit the whole community), human 

resource management (relations between Muslims (e.g. between the boss and the employees) 

should be based on Islamic ethics and the basic principle of brotherhood). Shared beliefs and 

values derived from a religious system bind people together, ensuring the loyalty of the employee 

towards its employer, support for the development of local communities (Islam commands every 

believer to strive for the eradication of poverty, social inequality at every level and equitable 

distribution of wealth - that is why supporting community development is so important in Islamic 

 

204 M. Sikora, Corporate social responsibility in Islamic bank…op. cit.  
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finance) and building relationships with customer (according to Islamic law, everyone is equal 

before God; therefore, no one is allowed to take advantage of their dominant position, and every 

contract and service should be assessed for compliance with sharia law).  

It should be noted that the concept of CSR in conventional finance is voluntary in nature and is 

dictated in part by the new demands of customers, who are increasingly paying more and more 

attention to whether companies and the products they sell are socially responsible. In turn, in 

Islamic finance, social responsibility can be divided into obligatory (required of all people) and 

non-obligatory (recommended) actions.  

The question is whether the products offered in Islamic finance systems can be classified as 

socially responsible. Considering the findings herein, it could be concluded so, thus corroborating 

the thesis presented at the beginning of this article. 
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Streszczenie. Finanse islamskie są nowym zjawiskiem na międzynarodowym rynku; to 

sektor o dużej dynamice rozwoju. Artykuł w pierwszej części przytacza podstawowe i 

specyficzne zasady prawa shari’a. Prawo to jest podstawą funkcjonowania bankowości 

islamskiej. Druga część prezentuje recenzję monografii I. Sobol Rozwój bankowości 

islamskiej. Podjęto dyskusję w dwóch obszarach tej bankowości - specyfika zarządzania 

oraz zakaz pobierania odsetek od wszelkich kapitałów.  

Słowa kluczowe: finanse islamskie, rozwój banków, zasady prawa islamskiego, shari’a. 

Wstęp  

Nowym zjawiskiem na rynku są finanse islamskie; to sektor o dużej dynamice rozwoju. Jego 

potencjał to około tysiąca instytucji (w tym banków) na świecie i aktywa przekraczające 2 bln. 

USD. 

Stworzenie bankowości islamskiej, a potem innych instytucji parabankowych, miało na celu 

umożliwienie korzystania z usług finansowych przez muzułmanów ściśle przestrzegających 

koranu (w tym zakazu pobierania odsetek). Było też przeciwwagą dla kapitalistycznej 

bankowości konwencjonalnej. Współcześnie finanse islamskie są otwarte także dla klientów 

innych wyznań religijnych i następuje ich rozwój w Europie.205 Należy też podkreślić odporność 

finansów islamskich na kryzysy.206 

Prawo shari’a (oparte o koran) zawiera szereg pozytywnych norm etycznych, odnoszących się do 

działalności gospodarczej; jak sprawiedliwość społeczna, równość stron umów, zasada profit loss 

sharing w finansowaniu działalności, traktowanie pieniądza, jako środka a nie celu działalności, 

 

205 Masiukiewicz P. Development of Islamic Banking in Europe, Journal of Intercultural Management, no 9(2)/2017 
206 Masiukiewicz P. Resistance of Islamic Banking to Crises, in: Considerations about the Economy, ed. D. 

Niedziółka, Warsaw School of Economics Press, Warsaw, 2015 
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wspomaganie ubogich (także przez nieoprocentowane pożyczki) i inne.207 Prawo to zawiera 

szereg norm i zaleceń wpisujących się we współczesne koncepcje zarządzania, tj. obejmujące 

społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),208 koncepcję zrównoważonego rozwoju209 oraz 

circular economy.210 

Zasady koraniczne, zawarte w prawie shari’a, mają wpływ na produkty finansowe oferowane 

przez banki muzułmańskie, system podmiotowy instytucji finansowych (rady shari’a) oraz 

determinują model bankowości muzułmańskiej. W ten sposób funkcjonuje system finansów 

islamskich, w którym wartością naczelną przeprowadzanych transakcji jest etyka religijna. 

Dla dalszej analizy uzasadnione jest przypomnienie podstawowych pojęć i zasad ekonomii 

islamskiej; co przedstawiono poniżej. 

a. Współdzielenie ryzyka transakcji zgodnie z zasadą współudziału w zysku i stracie 

(PLS).211 Według zasad szari’a teoria ta warunkuje to, iż dwie strony transakcji muszą 

dzielić między siebie zyski, jak również i straty, które mogą wyniknąć z danego 

przedsięwzięcia. Dzięki takim powiązaniom wszystkie strony dążą do jak 

najefektywniejszego jego wykonania, a ich oczekiwany zysk zależy od powodzenia danego 

projektu.212 

b. Zakaz riba oznacza zakaz pobierania wszelkich odsetek. W skrócie zakaz riba obejmuje 

wykorzystanie gorszej sytuacji ekonomicznej pożyczkobiorcy do osiągania zysku oraz 

wzrost sumy do zwrócenia pożyczkodawcy. 

c. Zakaz gharar, wyklucza stosowanie przewagi nad konkurentem do budowania 

niekorzystnej sytuacji oraz budowanie relacji umownej opiewającej na towar lub usługę, 

która nie istnieje, a jej powstanie nie jest kontrolowane przez żadną ze stron. 

d. Guimar oznacza zakaz wyzysku. Ponieważ esencją islamu jest poszukiwanie równości 

i sprawiedliwości społecznej, do fundamentalnych zasad bankowości islamskiej należy 

zakaz zawierania umów, będących wyraźnie niekorzystnymi dla jednej ze stron. Umowa 

taka z mocy prawa jest nieważna.  

e. Maysir zakazuje transakcji dobrami nieistniejącymi; jedynie już istniejące dobra mogą być 

przedmiotem transakcji. Odnosi się to nie tylko do hazardu i uczestnictwa w grach 

 

207 Górak-Sosnowska K., Masiukiewicz P. Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013 
208 Dec P. Masiukiewicz P. Socially Responsible Financial Products as a Contribution of Financial Institutions to 

Sustainable Development, Journal Sustainability, vol. 13, issue 6 /2021 
209 Dec P. (red.) Ekonomiczne dylematy zrównoważonego rozwoju. Działalność, restrukturyzacja, finansowanie, 

upadłość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020 
210 Sołtan M. Europe’s ‘circular’ path, Prakseologia i Zarządzanie, nr 1/2016 
211 PLS – profit and loss sharing theory 
212  Iqbal Z., Mirakhor A. An introduction to Islamic Finance. Theory and Practice, Singapore 2007, s. 122. 
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losowych, ale również do instrumentów pochodnych i konwencjonalnych ubezpieczeń. 

Zgodnie z interpretacją maysir, zakazane jest uzyskiwanie korzyści kosztem drugiej strony 

transakcji. Należy zaznaczyć, że nie odnosi się ona do przypadku handlu, w którym zwykle 

zyskują obie strony.  

f. Zasada haram oznacza zakaz inwestycji i handlu towarami nieetycznymi w świetle koranu, 

a m. in.: gry hazardowe, alkohol, narkotyki, wieprzowina. Halal to produkty i usługi 

dozwolone. 

g. Zakat jest dla odmiany nakazem - dawania jałmużny, obejmujący wszystkich muzułmanów 

posiadających odpowiedni poziom bogactwa. Polega on na corocznej daninie określonej 

części posiadanych dóbr: środków pieniężnych, płodów rolnych czy metali szlachetnych 

itp. Osoby mogące otrzymać zakat są określone w Koranie jako ubogie i/lub w potrzebie, 

nie mogą jednak być to członkowie najbliższej rodziny obdarowującego.  

 

Należy też podkreślić, iż w związku z zakazem pobierania odsetek, banki islamskie nie udzielają 

kredytów wg. klasycznej definicji. Zamiennikiem sui generis jest „finansowanie przedsięwzięć”, 

które polega m.in. na uczestnictwie okresowym banku w spółkach (akcje, udziały), na 

oferowaniu leasingu i inne. 

Monografia Iwony Sobol pt. Rozwój bankowości islamskiej213 wypełnia lukę na polskim rynku 

wydawniczym, na którym publikacji na temat finansów islamskich jest śladowa liczba. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja powyższej monografii (jest to praca habilitacyjna) 

oraz jej krytyczna analiza. 

1. Koncepcja i struktura monografii  

Praca składa się z 6 rozdziałów, wstępu, zakończenia oraz bibliografii i stosownych wykazów. 

Obszerna bibliografia liczy ok. 300 pozycji; głównie anglojęzycznych. 

Autorka założyła następujący cel pracy badawczej: identyfikacja specyfiki, roli, a także 

perspektyw rozwoju bankowości islamskiej na świecie. Ponadto postawione zostały trzy hipotezy 

(s. 6). 

Monografia podzielona została na następujące rozdziały: 

 

213 Sobol I. Rozwój bankowości islamskiej. Uwarunkowania problemy perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk, 2019 
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− charakterystyka ekonomii islamskiej ze szczególnym uwzględnieniem finansów i 

bankowości, 

− zakaz stosowania oprocentowania - fundamentalna zasada bankowości islamskiej, 

− pozostałe zasady bankowości islamskiej - istota, przyczyny oraz konsekwencje ich 

stosowania, 

− specyfika i wykorzystanie instrumentów finansowych oferowanych przez banki islamskie, 

− sektor bankowości islamskiej w Malezji - studium przypadku, 

− stan i perspektywy współczesnego islamskiego sektora bankowego. 

 Metody wykorzystane w pracy to analiza literatury (w większości zagranicznej), analiza prawno-

religijna, studium przypadku, analiza statystyczna. Autorka opracowała i wykorzystała własną 

metodę oceny czynników determinujących rentowność malezyjskich banków islamskich (pkt. 

5.4.). Próba badawcza obejmowała 15 podmiotów. Zmienne mikroekonomiczne modelu 

obejmowały: logarytm dziesiętny z aktywów, udzielone finansowanie netto do aktywów, 

depozyty do aktywów i udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów. Dobór tych 

mierników uważam za niekompletny, brakuje poziomu kosztów (wskaźnik C/I jest przecież 

powszechnie stosowany na świecie do oceny banków) oraz konkurencyjności cen (strategia 

niskich cen przy dużym wolumenie sprzedaży lub odwrotnie). Nie przedstawiono dostatecznego 

uzasadnienia dla liczby i rodzaju przyjętych do analizy parametrów. Szczególną wątpliwość 

budzi zastosowany logarytm wartości. 

Mimo, że nie podjęto analizy kosztów – w Zakończeniu autorka odnosi się do tego problemu, 

jako szczególnie ważnego. 

Przyjęte do modelu zmienne makroekonomiczne to zmiana wysokości PKB rok do roku oraz 

średnia stopa oprocentowania pożyczek udzielanych przez banki komercyjne. Ta druga zmienna 

budzi duże wątpliwości w kontekście niestosowania odsetek przez banki islamskie. Znacznie 

istotniejszym czynnikiem wydaje się być średni dochód gospodarstw domowych oraz 

monopolizacja rynku bankowego. 

Istotny wkład autorki stanowi studium przypadku bankowości islamskiej w Malezji (z 

zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych). Zaletą pracy jest także analiza zjawisk z 

punktu widzenia różnych dyscyplin wiedzy – religii, prawa, ekonomii, zarządzania i finansów. 
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2. Niektóre ważne kwestie ekonomiczne i religijne podnoszone w monografii 

Struktura pracy budzi pewne wątpliwości i zastrzeżenia. Wbrew tematowi pracy ponad dwie 

trzecie objętości (rozdział 1-4) stanowi historyczna i religijna egzegeza uwarunkowań rozwoju 

bankowości islamskiej. Obszar ten został dobrze zbadany i jest dostępny w setkach publikacji (co 

potwierdza bibliografia); w tym także kilku polskich. Zbędne wydają się niektóre obszerne cytaty 

z Koranu (niekiedy odnoszące się do tych samych kwestii) i szczegółowe informacje z historii 

(politycznej i religijnej) – wystarczyłoby podać w odnośnikach miejsce ich występowania w 

literaturze. Możliwe i celowe byłoby połączenie rozdziału 2 i 3 bowiem dotyczą zasad prawa 

sharia. Część historyczno-religijna książki powinna być znacznie skrócona (to nie jest przecież 

praca z historii gospodarczej; tekst ma charakter wyłącznie analizy literaturowej) – a rozwinięte 

winny być rozdziały 5 i 6 dotyczące współczesnych problemów i perspektyw rozwoju (np. takie 

perspektywy zawiera raport E&Y – zob. pkt. IV). Szczególnie perspektywy rozwoju bankowości 

islamskiej (brak ekstrapolacji/interpolacji trendów) zostały ujęte w sposób skromny i 

fragmentaryczny. 

Teoretycy muzułmańscy nie zawsze traktowali ekonomię jako odrębną naukę; włączając ją do 

religii lub filozofii - co słusznie poddano krytyce w monografii w podrozdziale 1.2.  używali też 

demagogicznych argumentów dla wykazania wyższości ekonomii islamskie. Na przykład  

twierdzenie, iż ekonomia konwencjonalna jest obojętna wobec wartości, jest dyskusyjne i 

nieudowodnione. Regulacje gospodarek kapitalistycznych są współcześnie oparte na 

podstawowych wartościach; takich jak wolność, uczciwość, brak dyskryminacji cenowej i 

inne.214 Cytowana w monografii opinia Ayuba, iż „służbę zdrowia, edukację oraz sektory 

odpowiedzialne za zaspokojenie podstawowych potrzeb pozostawia się zderegulowanemu 

rynkowi … brak opieki nad słabszymi … „ – jest demagogiczna i nieprawdziwa (vide koncepcja 

społecznej gospodarki rynkowej, zasiłki dla bezrobotnych, nowo wprowadzone powszechne 

ubezpieczenia zdrowotne w USA i inne przykłady) i spotkała się z krytyką autorki (s. 32-33). 

Ogólna teza F. Khana, przytoczona w monografii (s. 112); iż zasada PLS promuje etos równości 

jest wątpliwa; bowiem różni klienci detaliczni lub przedsiębiorcy mają dostęp do różnej wartości 

finansowania i do różnej jakości i efektywności spółek; czy jest sprawiedliwsza – to już bardziej 

 

214 Zarządzanie respektujące wartości, red. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk, Difin, Warszawa, 2016 
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stwierdzenie do przyjęcia. Czy jednak pobieranie odsetek od kredytu – pokrywające koszty, 

ryzyko i zysk banku-pośrednika jest kompletnie niesprawiedliwe? 

3. Niektóre kwestie charakteryzujące specyfikę banków islamskich  

3.1 Organizacja i zarządzanie  

Specyficznym rozwiązaniem z zakresu zarządzania jest występowanie w islamskich instytucjach 

finansowych rad shari’a (czasami nazywa się je radami nadzorczymi ds. fatfy i szariatu lub 

podobnie). Autorka słusznie poświeciła temu organowi specjalny podrozdział. Należy zauważyć, 

iż w stosunku do bankowości krajowe organy nadzoru shari’a występujące w Iranie i Malezji, nie 

zwalniają instytucji finansowych z posiadania własnych rad. 

Drugą specyfiką z zakresu zarządzania są tzw. okienka islamskie, tj. piony bankowości islamskiej 

w bankach konwencjonalnych (np. Barclays, Citibank, Deutsche Bank, HSBC).215 Ich rolę trafnie 

zaprezentowano w monografii.  

Należy podkreślić, iż funkcjonowanie banków islamskich w krajach nieislamskich wymaga kilku 

specjalnych regulacji prawnych (szczególnie podatkowych), co wiąże się ze specyficznymi 

produktami, np. dotyczącymi zakupu nieruchomości. Takie korzystne dla tej bankowości 

regulacje w prowadziła m. in. Wielka Brytania i Francja. 

Depozyty banków islamskich są objęte gwarancją do określonej kwoty przez publiczne systemy 

gwarantowania depozytów; nie dotyczy to jednak tzw. depozytów inwestycyjnych (kapitał jest tu 

inwestowany w spółki). 

Ważną wartość dodaną w monografii stanowi rozdział o systemie bankowości islamskiej w 

Malezji; kraju, w którym krzyżują się różne religie, chociaż przy przewadze islamu. Przypadek 

Malezji jest często przywoływany w literaturze na temat ekonomii islamskiej ze względu na 

modelowe rozwiązania prawne oraz organizacji i zarządzania bankowością. 

 

215 Masiukiewicz P. Development of Islamic Banking in Europe, Journal of Intercultural Management, no 9(2)/2017 
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3.2 Zakaz pobierania odsetek 

Koraniczny zakaz pobierania odsetek jest niekiedy błędnie nazywany zakazem lichwy;  przecież 

lichwa w języku polskim oznacza inkasowanie nadmiernie wysokiego oprocentowania (tego 

błędu nie uniknęła autorka; s. 69). Zakaz ten dotyczy muzułmanów; a zatem od nie muzułmanów 

odsetki mogą być pobierane zarówno po stronie pożyczek jak i lokat. Natomiast wszelkie opłaty 

za usługi banków (np. prowadzenie rachunków, używanie kart typu chargé itp.) są dozwolone. 

Brak oprocentowania lokat stanowi oczywiście problem płynnościowy w bankach; nie 

rozwiązują go relatywnie wysokie kapitały własne. Próbowano stworzyć wspólne centrum 

płynnościowe w Bahrajnie, na razie ma ono małe znaczenie. Próbuje się też pozyskać bogatych 

lokatodawców przez loterie fantowe (np. Ferrari do wygrania), ale też nie jest to zbyt skuteczne. 

Przytoczona ogólna teza F. Khana, iż zasada PLS promuje etos równości - jest wątpliwa; bowiem 

różni przedsiębiorcy i finansujące banki mają dostęp (lub oferują) do różnej wartości 

finansowania i do różnej jakości (efektywności, sprawności, skuteczności) spółek (joint venture i 

in.). Czy jest ona sprawiedliwsza – to już bardziej stwierdzenie do dyskusji i przyjęcia. A 

contrario czy pobieranie odsetek od kredytu w bankowości konwencjonalnej – pokrywające 

koszty, ryzyko i zysk banku-pośrednika jest zupełnie nie uzasadnione i niesprawiedliwe? 

Argumentacja ekonomiczna preferująca model bankowości islamskiej jest niestety w części 

tekstów autorów muzułmańskich nasączona demagogią; autorka monografii trafnie podejmuje 

krytyczną dyskusję z takimi poglądami. 

Podsumowanie 

Praca wypełnia lukę w polskiej literaturze ekonomicznej; prezentuje pogłębioną analizę 

czynników wzrostu i barier prawno-ekonomicznych rozwoju bankowości islamskiej. Uwypukla 

wysoką dynamikę rozwoju tego sektora i odporność na kryzysy finansowe. Wiele miejsca zostało 

poświęcone specyficznym rozwiązaniom z zakresu zarządzania oraz specyfice produktów 

finansowych opartych o prawo shari’a. 

Obszerne rozważania i analizy prawno-religijne oraz historyczne zawarte w monografii, wydają 

się zbyt obszerne i nie wnoszą nowej wiedzy w świetle dostępnej literatury (nawet 



142 

 

polskojęzycznej). Natomiast szersza analiza powinna dotyczyć etycznych aspektów tej 

bankowości oraz relacji z nowymi światowymi koncepcjami - CSR i zrównoważonego rozwoju 

przedsiębiorstw. Znacznie więcej rozważań i analiz należałoby poświęcić rozwojowi bankowości 

islamskiej w Europie. Przydatne też byłoby zastosowanie badań typu foresight dla określenia 

kierunków rozwoju. 

Generalnie praca stanowi ważny wkład w rozwój wiedzy i badań nad problematyką ekonomii 

islamskiej w Polsce. Powinna być polecana na wykładach z tej bankowości oraz magistrantom i 

doktorantom. 
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Abstract. Islamic finance it is new sector in international financial market and it is sector with big 

development dynamic. This paper in first part showed ground and specific rules of shari’a law. The 

Islamic law it is the basic of performance of islamic banking. Second part included revive of 

monography: I. Sobol Rozwój bankowości islamskiej. It was assumption of discussion for two areas 

islamic banking - specific of management and prohibit of interest rate.  

Key words: development of banking, islamic finance, islamic rules, shari’a 
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O sprawnych działaniach w perspektywie prakseologiczno-

systemowej. 

 Recenzja książki Gabriela Łasińskiego Sprawne działania 

indywidualne i zespołowe. Ujęcie prakseologiczno-systemowe 

Dr Ryszard Banajski 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

r.banajski@upcpoczta.pl 

 
Streszczenie: Przedmiotem analiz prof. Gabriela Łasińskiego są działania indywidualne i 

zespołowe rozpatrywane ze względu na ich sprawność. Autor przedstawia je w 

perspektywie prakseologiczno-systemowej. Precyzuje pojęcia klasycznej prakseologii i 

ukazuje możliwości dalszego rozwoju prakseologii, łącząc ją z naukami o zarządzaniu. 

 

Autor książki, prof. Gabriel Łasiński,216 jest znanym specjalistą z zakresu teorii sportu, ale jego 

zainteresowania naukowo-badawcze wykraczają daleko poza obszar tej teorii.217 Przedmiotem 

recenzowanej pracy są działania indywidualne i zespołowe realizowane w różnych dziedzinach 

ludzkiej aktywności i rozpatrywane ze względu na ich sprawność. W „Zakończeniu” pracy autor 

stwierdza: „Moim zamiarem było (…) ukazanie prakseologii w jej współczesnym ujęciu, jako 

prakseologii stosowanej, nauki atrakcyjnej, bo nie tylko porządkującej i wyjaśniającej wiedzę z 

zakresu istoty ludzkich działań, ale także nauki praktycznej, umożliwiającej projektowanie 

nowoczesnych, efektywnych systemów działania w różnych organizacjach społecznych i 

biznesowych; pokazanie prakseologii jako nauki „projektującej”, a nie wyłącznie opisującej 

rzeczywistość” (s.273). Ten zamiar w dużym stopniu – miedzy innymi na ile pozwalała na to 

wielkość dzieła - został zrealizowany. 

 

216
 Prof. dr hab. Gabriel Łasiński, kierownik Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, zajmuje się prakseologiczną teorią działania, budowaniem i rozwijaniem zespołów oraz 

komunikacją interpersonalną. Jest też koordynatorem audytów menedżerskich oraz projektów marketingowych, 

rozwoju personalnego i zarządczych w firmach międzynarodowych. 
217 Łasiński G. Sprawne działania indywidualne i zespołowe. Ujęcie prakseologiczno-systemowe, Wydawnictwo 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2021 (objętość stron 285) 

mailto:r.banajski@upcpoczta.pl
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Praca składa się z „Wprowadzenia”, 8 rozdziałów, „Zakończenia” i Bibliografii. Trzeba 

zauważyć, że przy tak imponującym przedsięwzięciu, jakim jest porządkowanie terminologii i 

korekta znaczeń niektórych tradycyjnych pojęć prakseologicznych, wyraźnie daje się odczuć brak 

indeksu rzeczowego, a ułatwieniem dla czytelnika byłby też indeks osób. 

Rozdział pierwszy przedstawia w skrócie genezę prakseologii, jej przedmiot badań, 

prakseologiczną teorię organizacji i zarządzania, prakseologiczną orientację badawczą w sporcie, 

dylematy i postulowane kierunki rozwoju współczesnej prakseologii. 

Rozdział drugi poświęcony jest teorii systemów i myśleniu systemowemu. Dla prakseologii 

teoria systemów stanowi pewien rodzaj nadbudowy teoretycznej. Autor charakteryzuje w nim 

istotę i rodzaje systemów oraz cechy myślenia systemowego, wykazując przy tym jego różne 

zalety. Dużo uwagi poświęca analizie sprzężeń zwrotnych i ich wpływu na zachowanie się 

systemów. Jako badacz teorii sportu uzupełnia ten rozdział charakterystyką organizacji 

sportowej, jako systemu adaptującego się. 

W rozdziale trzecim autor dokonuje klasyfikacji problemów praktycznych, przedstawia sposoby 

ich formułowania i rozwiązywania oraz podstawowe błędy popełniane w tymże zakresie. 

Charakteryzuje też istotę myślenia heurystycznego w rozwiązywaniu problemów. Szerzej o 

heurystyce traktuje rozdział szósty, choć wątki myślenia heurystycznego pojawiają się i w innych 

rozdziałach pracy. 

Rozdział czwarty dotyczy kluczowego pojęcia w prakseologii, tj. działania, choć w istocie chodzi 

tu o sprawne działania. Autor analizuje istotę działania, jego elementy i modele oraz przedstawia 

klasyfikację działań. Ważną częścią tego rozdziału jest analiza współdziałania, jako sytuacyjnego 

układu działań zależnych i odrębnego bytu ontologicznego. Na szczególną uwagę zasługuje też 

podrozdział poświęcony myśleniu, jako postaci działania. Autor wskazuje tu miedzy innymi na 

uproszczone reguły wnioskowania, tzw. heurystyki (to niezbyt trafne określenie, bo może być 

mylone z pożytecznymi metodami heurystycznymi), które prowadzą z reguły do intuicyjnych 

błędów poznawczych, a w konsekwencji także do błędnych decyzji. 

Rozdział piąty dotyczy podstawowego zagadnienia prakseologii, tj. sprawności działań. 

Obejmuje on analizę pojęcia sprawności działań, ich form, oceny sprawności działań 

(skuteczność, efektywność, ekonomiczność, korzystność i racjonalność) i kwestię efektywności 

organizacji.  Niewątpliwie interesujące są „zmagania” autora – jak sam to określa - „z 
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dylematami terminologicznymi i interpretacyjnymi związanymi z ocenami sprawnościowymi” 

(s.13). 

Treścią rozdziału szóstego są teoretyczne i metodyczne podstawy usprawniania działań. Jest w 

nim rozróżnienie zasad i metod sprawnego działania, charakterystyka zasad sprawnego działania 

z podziałem na uniwersalne i antynomiczne, omówienie dyrektyw praktycznych, prezentacja 

cyklu organizacyjnego, jako podstawowej metody usprawnienia działań oraz przegląd metod 

empirycznych i heurystycznych stosowanych w procesie usprawniania działań. W ramach analizy 

cyklu organizacyjnego na szczególną uwagę zasługują rozważania o czasie, który w tym 

kontekście stanowi istotną kategorię prakseologiczną. Spośród metod heurystycznych autor 

skupia uwagę na metodzie delfickiej, kilku odmianach burzy mózgów (klasycznej, Gordona - 

Little'a, grupy nominalnej, elektronicznej i „eksplozji pytań”), analizie morfologicznej, synektyce 

i mapie myśli. 

Rozdział siódmy dotyczy sprawności zespołów. Autor zaznacza wyraźne rozróżnienie pojęć: 

grupa i zespół i głównie koncentruje się na działaniach zespołów. Eksponuje tu pojęcie synergii, 

charakteryzując jej efekt organizacyjny i facylitacyjny (sprawca działa indywidualnie, ale ma 

kontakt wzrokowy i słuchowy z innymi, co go motywuje do sprawniejszego działania). Wiele 

uwagi w tym rozdziale poświęca uwarunkowaniom wysokiej sprawności zespołów, czynnikom 

zmniejszającym ich sprawność oraz ocenie ich sprawności.  W tym obszarze zagadnień na 

szczególną uwagę zasługuje zagadnienie komunikacji w zespole. Autor skupia się na koncepcji 

komunikacji otwartej, tzn. opartej na otwartości na innych i pozyskiwaniu informacji zwrotnej. 

Ostatni rozdział podejmuje kwestię potencjału indywidualnego i zespołowego. Według autora 

„Potencjał jako zasób określa osobistą zdolność do rozwoju pracownika (dynamikę rozwoju). 

Jest oceniany i weryfikowany przez pryzmat efektów działań w ujęciu procesowym, czyli 

poprzez osiąganie coraz wyższych kompetencji (przyrost kompetencji)” (s. 240). Analiza 

potencjału indywidualnego i zespołowego oraz rozróżnienie potencjału od talentu i kompetencji 

to punkt wyjścia do charakterystyki czynników potencjału menedżerskiego, indywidualnego i 

zespołów. Wyodrębnienie potencjału menedżerskiego jest zasadne, gdyż – jak zaznacza autor - 

ich „kompetencje mogą się rozwijać w sposób nieograniczony w aspekcie jakości, rodzaju, 

zakresu – czyli w coraz większej skali” (s. 244). 
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Czytelnicy dzieła, a autor zwraca się w swej dedykacji do szerokiego grona studentów, 

sportowców i trenerów, ekspertów, organizatorów i menedżerów różnych szczebli organizacji 

oraz nauczycieli i pracowników naukowych, dostrzegą z pewności walory metodologiczne tej 

pracy. Gabriel Łasiński zajmuje się od wielu lat problematyką prakseologiczną, wykorzystując 

przy tym swoje badania zwłaszcza w dziedzinie sportu wyczynowego, lecz także w obszarze 

biznesu, administracji i edukacji.  W bibliografii przywołuje 18 swoich prac, a z pewnością jego 

dorobek twórczy jest o wiele większy (raporty z badań, referaty z licznych sympozjów krajowych 

i międzynarodowych itp.) Ten własny dorobek twórczy został wzbogacony o klasyczną i 

współczesną wiedzę z zakresu sprawnych działań. Autor doskonale wykorzystuje najnowsze 

osiągnięcia neurobiologii i neuropsychologii dotyczące funkcjonowanie mózgu, emocji, 

podświadomości i myślenia w decyzjach i działaniach wykonawczych. Korzysta też z dorobku 

takich nauk, jak inżynieria systemów, biotechnologia, socjologia, psychologia, heurystyka, 

informatyka, komunikacja społeczna, medioznawstwo czy nauki ekonomiczne. 

Bibliografia przywoływanych prac polskich i obcojęzycznych jest imponująca. Niemal każdy 

termin prakseologiczny i wątek rozważań  jest poparty odniesieniami do poglądów innych 

autorów. 

Struktura dzieła jest przejrzysta. Układ rozdziałów ma charakter dedukcyjny, autor wychodzi od 

analizy zagadnień ogólnych do prezentacji i analiz kwestii szczegółowych. Stara się precyzyjnie 

dookreślać wszelkie terminy prakseologiczne, sięgając nawet do etymologii nazw wywodzących 

się z języka łacińskiego lub greckiego. Wszystkie akronimy, często przywoływane w tekście, 

zwłaszcza w obszarze organizacji i zarządzania, są rozwijane i objaśniane w języku swego 

pochodzenia. Warto docenić mnogość rycin, tabel i wykresów, odwołujących się do źródeł 

obcych, ale często opartych także na źródłach własnych. Ponieważ „Mała encyklopedia 

prakseologii i teorii organizacji” autorstwa Tadeusza Pszczołowskiego była pisana prawie pół 

wieku temu, można sobie wyobrazić, że praca prof. Łasińskiego ze względu mnogość 

precyzyjnie definiowanych pojęć z zakresu klasycznej prakseologii i nauk o organizacji i 

zarządzaniu stanowi dobrą bazę źródłową do opracowania nowej wersji encyklopedii lub 

słownika prakseologii i teorii organizacji. 

Zarówno we „Wprowadzeniu”, jak i w „Zakończeniu” autor prezentuje samoocenę swego działa. 

Jako wartość dodaną wymienia wyeksponowanie myślenia systemowego z podkreśleniem 
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znaczenia sprzężeń zwrotnych, wykorzystanie metod heurystycznych w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych i osiągnięć neurobiologii i neuropsychologii, wyeksponowanie 

zagadnień aksjologii prakseologicznej, wzbogacenie problematyki współdziałania oraz 

rozwinięcie problematyki potencjału indywidualnego i zespołowego. Po zapoznaniu się z całym 

dziełem, trudno nie akceptować choćby takiej konstatacji: „Starałem się uprościć prakseologiczne 

obszary pojęciowe poprzez ich segmentację i klasyfikację (m. in. problemów, zasad i dyrektyw).  

Starałem się także silniej powiązać prakseologię z teorią systemów, dynamiką sprzężeń 

zwrotnych i heurystyką; silniej zaznaczyć nieliniowość przebiegu zjawisk i ich asymetrię” (s. 

273). Autor dzieli się też swoimi wątpliwościami dotyczącymi pewnych rozstrzygnięć, które 

zawarł w swojej pracy. Dotyczą one m.in. obszaru ocen sprawnościowych. Akceptując klasyczne 

oceny prakseologiczne, proponuje operować przede wszystkim pojęciami sprawności działań 

indywidualnych i sprawności działań zespołowych. Jego wątpliwości budzi obszar dyrektyw 

praktycznych, gdyż „ w świetle współczesnej wiedzy i kształtowania się nowego typu organizacji 

(o dużej złożoności, niepewności, zmienności i nieokreśloności) musimy zrezygnować z pokusy 

tworzenia dyrektyw o dużej uniwersalności, na rzecz silnego eksponowania ich antynomicznego 

(zrelatywizowanego) charakteru, tak jak w przypadku zasad sprawnego działania – i też 

silniejszego powiązania dyrektyw z zasadami, bo dotychczas te pojęcia były bardzo pomieszane” 

(s. 274). Proponuje też pogłębione badania specyfiki i uwarunkowań działań zespołów, a nie 

grup, gdyż na tej podstawie buduje się współczesną tożsamość prakseologii. Ważnym obszarem 

rozwoju prakseologii powinno być – zdaniem autora – silniejsze powiązanie myślenia jako 

działania wewnętrznego z działaniem wykonawczym i rolą intuicji w ludzkich działaniach. Są to 

niewątpliwie słuszne uwagi i znajdują do pewnego stopnia odbicie (mocne zasygnalizowanie) w 

niniejszej pracy. 

Do tych wątpliwości recenzent ma prawo dodać własne. Jeden z głównych wątków rozważań, 

sygnalizowanych w różnych rozdziałach pracy dotyczy aksjologii prakseologicznej. Klasyczna 

prakseologia wyraźnie zaznacza specyfikę wartości i ocen prakseologicznych, ale w różnych 

działaniach ludzkich mamy do czynienia także z wartościami i ocenami witalnymi, moralnymi, 

estetycznymi, religijnymi i innymi. Istnieją też wartości hybrydowe: prakseologiczno-etyczne, 

prakseologiczno- estetyczne czy prakseologiczno-religijne. Współczesny świat ciągle odwołuje 

się do różnych wartości. Samo słowo „wartości” zakorzeniło się mocno w dyskursie publicznym. 

Trudno sobie dziś wyobrazić, by sprawca działania, zwłaszcza, gdy chodzi o dzieło materialne 
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nie brał pod uwagę ocen estetycznych. W biznesie krajów muzułmańskich niezbywalnym 

warunkiem działań są przestrzeganie wartości religii muzułmańskiej. Kodeksy moralne branż, 

korporacji i firm mnożą się jak grzyby po deszczu. Te tendencje we współczesnym świecie 

determinują działania. Nie oznacza to bynajmniej, by prakseologia rezygnowała z ocen 

sprawnościowych lub pomniejszała ich znaczenie. Chodzi o to, że nie może pomijać innych 

wartości i ocen. Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku  środowisko prakseologów skupionych 

w Towarzystwie Naukowym Prakseologii, współpracującym z Instytutem Filozofii i Socjologii 

PAN oraz Akademią Leona Kuźmińskiego promuje (poprzez konferencje naukowe, seminaria i 

publikacje) ideę trzech E, tzn. efektywności, ekonomiczności i etyczności. Jest oczywiste, że 

najszlachetniejszy etycznie zamiar nie zostanie zrealizowany  bez minimum skuteczności 

(efektywności) i ekonomiczności działań ale zarazem sama skuteczność i ekonomiczność nie 

może być wyznacznikiem współczesnej cywilizacji. 

Gabriel Łasiński słusznie proponuje wzbogacenie zagadnień prakseologicznych myśleniem 

heurystycznym, a zwłaszcza wykorzystaniem metod heurystycznych, bo one służą 

przełamywaniu sztywności myślenia, blokad pojęciowych i ujawnianiu pomysłów. Stąd też w 

rozdziale szóstym znalazł się podrozdział dotyczący metod heurystycznych. Choć autor 

usprawiedliwia skrótowość tego podrozdziału ograniczonymi możliwościami edytorskimi, to 

jednak odczuwa się brak szerszego przeglądu tych metod i jakichś prób wykazania ich 

przydatności na konkretnych przykładach  działań. Trzeba też zauważyć, że ich stosowanie 

odnosi się nie tylko do procesu usprawnienia działań, ale mogą być efektywnie wykorzystane w 

procesie stanowienia celów i w całym cyklu organizacyjnym.   

Na większą uwagę zasługuje pojęcie i percepcja czasu. Czas jest niewątpliwie kategorią 

prakseologiczną, a działania są skierowane na dalszą lub bliższą przyszłość.  Postrzeganie czasu 

ma charakter subiektywny, stąd socjologowie i psychologowie wyróżniają m. in. style życia 

zorientowane na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ten podział przywołuje prof. G. 

Łasiński, powołując się na wyniki badań Zimbardo i Boyda (w istocie ci autorzy wymieniają 6 

sposobów postrzegania czasu). Chodzi o to, że działania jednostek i nawet większych 

zbiorowości społecznych mogą być w dużym stopniu motywowane przyjętym stylem życia 

ukierunkowanym temporalnie (przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością). Wszelkie sytuacje 

kryzysowe zmieniają perspektywę czasu i generują nowy lub co najmniej zmodyfikowany styl 
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życia i vice versa – ugruntowany styl życia istotnie wpływa na cele i sposób działań jednostek i 

zbiorowości. 

W pracy G. Łasińskiego pojawia się konstatacja, że w kulturze Zachodu dominuje redukcjonizm, 

czyli poszukiwanie prostych odpowiedzi na złożone problemy (s. 254). To chyba zbyt mocna 

teza, a autor nie popiera jej przekonującą argumentacją. Podobnie jest z kwestią dialektyki. 

Pomniejszanie jej roli w myśleniu i działaniu w kulturze Zachodu przeczy choćby fakt, że to 

właśnie starożytni filozofowie greccy byli doskonałymi dialektykami. 

W końcowej części swej pracy autor dzieli się uwagą, że „Ogromne rezerwy wiedzy z zakresu 

działań sprawnych, metodyki ich usprawnienia, a także uwarunkowań efektywnego 

współdziałania  wnosi sztuka (teatr, muzyka), a nade wszystko sport, który jest najbardziej 

wyraźnym, ostrym (nieraz ekstremalnym) i spektakularnym obszarem ludzkich  działań 

indywidualnych i zespołowych” (s.274). Trudno zaprzeczyć, że wymienione dziedziny 

aktywności ludzkiej są w optyce prakseologa interesującym polem obserwacji i badań. Choć 

współczesna kultura do pewnego stopnia promuje pewien model homo ludens, to jednak 

cywilizacja opiera się głównie na działaniach ekonomicznych, ochronie zdrowia, edukacji, 

ochronie środowiska naturalnego czy zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom. I w tych właśnie 

dziedzinach prakseologia może być szczególnie użyteczna. 

Omawiana praca stanowi do pewnego stopnia podsumowanie dotychczasowego dorobku 

prakseologii, ale zarazem otwiera liczne furtki do kontynuowania dociekań prakseologicznych i 

jest świadectwem tego, że prakseologia jest nadal żywą i obiecującą dyscypliną naukową. 
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