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Jednym z priorytetów bezpieczeñstwa finansowego gospodarek jest dbanie o stabilnoĂÊ i wiarygodnoĂÊ
sektora bankowego. ZïoĝonoĂÊ sektora bankowego i wielopïaszczyznowoĂÊ realizowanych w ramach jego
struktury dziaïañ sprawia, ĝe nadal jeszcze istniejÈ obszary niewystarczajÈco zidentyfikowane ibzbadane,
które odciskajÈ swoje piÚtno na bezpieczeñstwie. Bezsprzecznie jednym z takich obszarów jest szybko
rozwijajÈcy siÚ segment szeroko rozumianego poĂrednictwa kredytowego. Lata 2008–2009 pokazaïy, ĝe
oferowanie instrumentów finansowych – kredytów hipotecznych typu subprime (subprime loan, subprime
mortgage) – w ramach poĂrednictwa kredytowego moĝe mieÊ kluczowe znaczenie dla kondycji caïego
sektora bankowego.
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PoĂrednictwo kredytowe jako element ryzyka systemowego sektora bankowego na przykïadzie Polski…

1. WstÚp
Istotnym czynnikiem sukcesu przy kaĝdym procesie zarzÈdczym wbramach
budowania bezpieczeñstwa sektora bankowego jest wïaĂciwa identyfikacja
wszelkiego rodzaju ryzyk ib zagroĝeñ. Warunkiem sine qua non takiej identyfikacji jest odpowiednie zdiagnozowanie, ab nastÚpnie zbadanie obszarów
potencjalnie obarczonych ryzykiem.
Bezsprzecznie jednym zbtakich obszarów jest szybko rozwijajÈcy siÚ segment szeroko rozumianego poĂrednictwa kredytowego. Juĝ lata 2008–2009
pokazaïy, ĝe oferowanie instrumentów finansowych, takich jak kredyty
hipoteczne typu subprime (subprime loan/subprime mortgage), moĝe mieÊ
kluczowe znaczenie dla kondycji caïego sektora bankowego.
Celem artykuïu jest charakterystyka oraz analiza poĂrednictwa kredytowego, jak równieĝ zmian dokonujÈcych siÚ wb tym obszarze pod kÈtem
ryzyk ukierunkowanych dla funkcjonowania ibstabilnoĂci sektora bankowego.
Dla realizacji celu opracowania sformuïowana zostaïa hipoteza badawcza
stanowiÈca, ĝe zjawisko poĂrednictwa kredytowego nieobjÚte wb sposób
wystarczajÈcy publicznÈ sieciÈ bezpieczeñstwa finansowego stanowi realny
element ryzyka systemowego sektora bankowego.
Analiza zostaïa przeprowadzona na podstawie polskiego rynku poĂrednictwa kredytowego jako jednego zb najbardziej dynamicznie rozwijajÈcych
siÚ wb tej czÚĂci Europy. Dobór obszaru badawczego ma wb zwiÈzku zb tym
charakter zamierzony ib celowy. W badaniu zostaïy podjÚte wyodrÚbnione
obszary poĂrednictwa kredytowego, które wb opinii autora noszÈ znamiona
najbardziej wraĝliwych wbaspekcie wpïywu na bezpieczeñstwo sektora bankowego. Gïówne zastosowane techniki badawcze to badanie dokumentów,
danych statystycznych oraz analiza porównawcza wbzakresie zebranego materiaïu. Literatura wb tym zakresie nie wykazuje jednoznacznego stanowiska,
pozostawiajÈc tym samym miejsce do badañ ib weryfikacji empirycznych.

2. PoĂrednictwo kredytowe wb Polsce
2.1. Identyfikacja zjawiska
W celu wïaĂciwego dookreĂlenia zjawiska poĂrednictwa kredytowego rozwijajÈcego siÚ wb Polsce na przestrzeni ostatnich lat konieczne jest przede
wszystkim zdefiniowanie, ab nastÚpnie usystematyzowanie pojÚÊ:
– poĂrednika finansowego,
– poĂrednika kredytowego,
– doradcy finansowego,
– doradcy kredytowego.
PojÚcia te, mimo ĝe nie sÈ toĝsame, czÚsto wb literaturze stosowane sÈ
zamiennie. PodkreĂliÊ naleĝy, ĝe poĂrednio wynika to zb faktu, ĝe wb praktyce stanowisko poĂrednika lub doradcy bywa interpretowane jako toĝsame
(por.b Banasik, Kosztowniak ib Sobol, 2013, s. 13–24).
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Analiza semantyczna pojÚcia „poĂrednik” pozwala na wskazanie wbujÚciu
sensu largo, ĝe wbramach poĂrednictwa finansowego mówimy obdziaïaniach
podmiotów gospodarczych majÈcych na celu uïatwienie oraz uczynienie
efektywniejszym bezpoĂrednie zawieranie kontraktów finansowych miÚdzy
dawcami abbiorcami Ărodków. Podmioty te jednak nie wystÚpujÈ same jako
strony tych umów.
F.S. Mishkin definiuje pojÚcie poĂrednictwa finansowego jako dziaïanie
majÈce na celu poĝyczanie funduszy od ludzi, którzy zgromadzili oszczÚdnoĂci, ibudzielanie kredytów innym ludziom. PoĂrednictwo finansowe to proces
finansowania poĂredniego, wb którym poĂrednicy finansowi ïÈczÈ poĝyczkodawców (oszczÚdzajÈcych) zb poĝyczkobiorcami (inwestorami) (Mishkin,
2002, s. 912).
W literaturze ekonomicznej przypisuje siÚ im trzy podstawowe funkcje
(Bizt, 1998, s. 24–26):
– poĂrednictwa, które obejmuje dziaïanie osoby trzeciej majÈce na celu
osiÈgniÚcie porozumienia miÚdzy stronami umów finansowych;
– informowania, czyli przekazywania potencjalnym dawcom Ărodków finansowych informacji ob istnieniu moĝliwych biorców oraz form inwestycji;
– przejmowania ryzyka, czyli przejmowania pewnych okreĂlonych rodzajów
ryzyka, które sÈ zwiÈzane zb roszczeniami wynikajÈcymi zb róĝnych form
inwestowania pieniÈdza.
Z kolei zgodnie zbDyrektywÈ 2008/48/WE zbdnia 23.04.2008 r. wbsprawie
umów ob kredyt konsumencki poĂrednik kredytowy oznacza osobÚ fizycznÈ
lub prawnÈ, która nie dziaïa wbcharakterze kredytodawcy ibktóra wbramach
wykonywanej przez siebie dziaïalnoĂci handlowej, gospodarczej lub zawodowej za wynagrodzeniem wb formie pieniÚĝnej lub kaĝdej innej uzgodnionej formie korzyĂci finansowej: (i) przedstawia lub oferuje konsumentom
umowy obkredyt; (ii) udziela konsumentom pomocy, podejmujÈc wbzwiÈzku
zbumowami obkredyt prace przygotowawcze inne niĝ wymienione wbpktb(i);
(iii)b zawiera zb konsumentami umowy ob kredyt wb imieniu kredytodawcy.
Zgodnie zb „Zasadami Dobrych Praktyk PrzedsiÚbiorstw Zrzeszonych
wbKonferencji PrzedsiÚbiorstw Finansowych wbPolsce”1 poĂrednik kredytowy
definiowany jest jako przedsiÚbiorca bÚdÈcy osobÈ fizycznÈ, osobÈ prawnÈ
lub jednostkÈ organizacyjnÈ niebÚdÈcÈ osobÈ prawnÈ, której ustawa przyznaje zdolnoĂÊ prawnÈ, prowadzÈcy dziaïalnoĂÊ wb zakresie sprzedaĝy produktów kredytowych oraz innych usïug zwiÈzanych zbich sprzedaĝÈ wbimieniu i/lub na rzecz zleceniodawców (podmiot, który udziela poĂrednikom
kredytowym peïnomocnictwa do zawierania umów kredytowych wb swoim
imieniu lub na swojÈ rzecz). To samo ěródïo definiuje równieĝ poĂrednictwo
kredytowe jako zespóï czynnoĂci faktycznych ib prawnych podejmowanych
wb celu relacji pomiÚdzy klientem ib przedsiÚbiorstwem finansowym (bank
lub inny przedsiÚbiorca oferujÈcy produkty kredytowe).
PoĂrednik kredytowy ma za zadanie nie tylko przygotowywaÊ ofertÚ kredytowÈ dla klienta na podstawie przedstawionych parametrów, takich jak
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okres kredytowania ib poĝÈdana kwota zobowiÈzania, ale równieĝ poĂredniczy wbzaciÈganiu kredytu. PoĂrednicy powinni dopasowywaÊ istniejÈce na
rynku, aktualne oferty kredytowe lub poĝyczkowe do indywidualnej sytuacji
kaĝdego zbklientów, ale wbpraktyce starajÈ siÚ pogodziÊ zbtym celem wïasne
interesy finansowe.
Doskonaïy przeglÈd definicji poĂrednictwa kredytowego wystÚpujÈcych
wbpolskiej literaturze przedmiotu przeprowadziï Krzysztof Waliszewski wbpublikacji PoĂrednictwo kredytowe wbPolsce (Waliszewski, 2010, s. 33–34) Zestawione
sÈ tam definicje kilku czoïowych wbramach tej specjalizacji autorów (tabela 1).
Autor

M. Bitz

Definicja
„PoĂrednik” to podmiot, którego dziaïalnoĂÊ ma na celu uïatwienie oraz
uczynienie efektywniejszym bezpoĂredniego zawierania kontraktów finansowych miÚdzy dawcami ab biorcami Ărodków. W ramach poĂrednictwa
moĝna wymieniÊ czynnoĂci poĂrednictwa kredytowego. PoĂrednictwo kredytowe to poĂrednictwo wbzawieraniu umów kredytowych miÚdzy pierwotnymi ab poĂrednimi biorcami ib dawcami Ărodków pieniÚĝnych. PoĂrednicy
kredytowi to podmioty poĂredniczÈce miÚdzy pierwotnymi poĝyczkobiorcami abwtórnymi dawcami Ărodków. Najwaĝniejszym elementem ich usïug
jest transformacja informacji

PoĂrednik kredytowy to najczÚĂciej spóïka kapitaïowa lub osoba fizyczna
prowadzÈca dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ niebÚdÈca ani instytucjÈ finansowÈ,
ani parabankiem, która zawarïa zb bankiem umowÚ ob poĂrednictwo kreW. Srokosz
dytowe lub umowÚ agencyjnÈ poĂredniczÈ, zobowiÈzujÈc siÚ do wykonywania czynnoĂci faktycznych majÈcych doprowadziÊ do zawarcia przez
bank umowy kredytowej
PoĂrednicy kredytowi to podmioty niebankowe, czÚsto wykorzystywane
przez banki do wykonywania pewnych czynnoĂci wb zakresie obsïugi kredytowej ludnoĂci, które dziaïajÈ wb imieniu ib na rzecz banku (czynnoĂci
te sÈ traktowane jako czynnoĂci kredytowe banku). Model wspóïpracy
T. Naroĝny
pomiÚdzy bankiem ab podmiotami gospodarczymi wb zakresie udzielania
kredytów moĝe przyjÈÊ formÚ poĂrednictwa wb Ăcisïym znaczeniu, niezwiÈzanego zb wykonywaniem czynnoĂci prawnych wb imieniu banku lub
przedstawicielstwa handlowego
Przez pojÚcie poĂrednictwa naleĝy rozumieÊ dziaïalnoĂÊ osoby trzeciej,
majÈcÈ na celu porozumienie siÚ stron lub zaïatwienie spraw dotyczÈcych
obu stron. Na rynku usïug finansowych dochodzi do poĂrednictwa finansoD. Korenik wego – pojÚcia pojemniejszego niĝ poĂrednictwo kredytowe ibobejmujÈcego
poĂrednictwo kredytowe. PoĂrednicy kredytowi (agenci) to przedsiÚbiorstwa niebankowe, które poĂredniczÈ miÚdzy bankiem abdrobnym klientem
(konsumentem) wb zakresie kredytów na cele konsumpcyjne

J.K. Solarz

Przez pojÚcie poĂrednika kredytowego naleĝy rozumieÊ podmiot bÚdÈcy
osobÈ fizycznÈ lub prawnÈ, który na podstawie umowy agencyjnej zb bankiem wspóïpracujÈcym Ăwiadczy usïugi polegajÈce na kompleksowej obsïudze osób korzystajÈcych zbkredytów konsumenckich lub linii kredytowych

Tab. 1. Definicje poĂrednika kredytowego wedïug róĝnych autorów. ½ródïo: opracowanie
wïasne na podstawie K. Waliszewski. (2010). PoĂrednictwo kredytowe wbPolsce. Warszawa:
CeDeWu, s. 33–34.
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KlasyfikujÈc poĂredników kredytowych wedïug formy prawnej, moĝna
wyróĝniÊ (Waliszewski, 2010, s. 42):
– osoby fizyczne prowadzÈce dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ (zwykle sÈ to maïe
spóïki ob zasiÚgu lokalnym),
– spóïki cywilne,
– spóïki prawa handlowego (osobowe ib kapitaïowe).
Obok formy prawnej poĂredników kredytowych podzieliÊ moĝna wedïug
(Waliszewski, 2010, s. 42):
– zasiÚgu dziaïania,
– zakresu wykonywanych czynnoĂci,
– powiÈzañ kapitaïowych zb bankiem,
– liczby banków wspóïpracujÈcych,
– zakresu odpowiedzialnoĂci poĂrednika,
– modelu dystrybucji.
Doradztwo finansowe jest natomiast Ăwiadczeniem czynnoĂci informowania, doradzania ibpomocy wspólnie zbklientem, wbrezultacie których wypracowywany jest wïaĂciwy (optymalny) instrument finansowy ib warunki jego
wykorzystania najlepiej speïniajÈce ĝyczenie kupna caïoĂciowego rozwiÈzania
problemu finansowego (Korenik, 2006, s. 38).
WieloznacznoĂÊ doradztwa finansowego spotykana wb literaturze przedmiotu wynika zb faktu, ĝe nie jest to kategoria homogeniczna. W ramach
tego pojÚcia wyróĝniÊ moĝna trzy zasadnicze obszary (Waliszewski,
2007, s. 130):
1) doradztwo kredytowe – polega na oferowaniu kredytów, najczÚĂciej
hipotecznych, kilkunastu banków ibwyborze optymalnej oferty zbpunktu
widzenia konkretnego klienta przy uwzglÚdnieniu jego sytuacji ib preferencji, ab nastÚpnie obejmuje poĂrednictwo wb zawarciu umowy kredytowej;
2) doradztwo inwestycyjne – polega na oferowaniu instrumentów finansowych sïuĝÈcych lokowaniu nadwyĝek, np. jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, plany systematycznego oszczÚdzania, produkty strukturyzowane zb gwarantowanÈ stopÈ zwrotu, ib wyborze optymalnej oferty dla
konkretnego klienta zb uwzglÚdnieniem jego sytuacji ib preferencji oraz
poĂrednictwo wbzawarciu umowy miÚdzy instytucjÈ finansowÈ – oferentem
optymalnego instrumentu ab klientem doradcy;
3) doradztwo ubezpieczeniowe – polega na oferowaniu usïug ubezpieczeniowych majÈcych na celu zabezpieczenie przed róĝnego rodzaju ryzykami,
które mogÈ siÚ zmaterializowaÊ (ubezpieczenia majÈtkowe, ubezpieczenia
turystyczne), ib wyborze optymalnej oferty dla klienta, ab takĝe poĂrednictwo ubezpieczeniowe wb zawarciu ubezpieczenia pomiÚdzy instytucjÈ
oferentem ab klientem doradcy.
Badania przeprowadzone wb bankach wb Polsce wskazujÈ, ĝe polscy
doradcy klienta do swoich gïównych zadañ zaliczali (Meder, 2006, s. 93):
– indywidualnÈ obsïugÚ klienta,
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– pasywne informowanie ob bieĝÈcej ofercie banku, przy czym klient sam
dokonywaï wyboru prezentowanych rozwiÈzañ,
– sprzedaĝ produktów bankowych.
Analogiczne badania przeprowadzone wb Niemczech wskazujÈ, ĝe niemieccy doradcy klienta do swoich zadañ zaliczyli szczegóïowe ib obszerne
analizowanie potrzeb klienta (sytuacja finansowa, plany osobiste, sytuacja
podatkowa) oraz opracowanie ib zaproponowanie klientowi odpowiednich
(optymalnych zbpunktu widzenia doradcy) rozwiÈzañ. Warto podkreĂliÊ, ĝe
jest to podejĂcie nastawione nie na sprzedaĝ, ale na rozwiÈzanie problemu
klienta (Meder, 2006, s. 93–94).
Doradztwo finansowe, które zgodnie zbdefinicjÈ powinno charakteryzowaÊ siÚ obiektywizmem ib stricte eksperckim podejĂciem popartym doskonaïÈ wiedzÈ, wb praktyce nacechowane byïo piÚtnem typowego poĂrednika
finansowego, skoncentrowanego na produktach instytucji finansowych,
zb którymi wspóïpracowaï. (Doradcy finansowi to teĝ czÚsto pracownicy
banków czy poĂrednictw finansowych, chociaĝ dziaïaÊ teĝ mogÈ zupeïnie
niezaleĝnie).
PojÚcie poĂrednictwa finansowego jest wbzwiÈzku zbpowyĝszym pojÚciem
szerszym od poĂrednictwa kredytowego. Podobnie jak doradztwo finansowe
mieĂci wbsobie doradztwo kredytowe, poniewaĝ co do zasady obok aspektu
kredytowego odnosi siÚ równieĝ do ubezpieczeñ (form zabezpieczenia na
staroĂÊ) oraz lokowania oszczÚdnoĂci. Z kolei pojÚcie doradcy kredytowego
jest szersze od poĂrednika kredytowego, poniewaĝ ob doradztwie moĝna
mówiÊ wb momencie, gdy podmiot posiada wb swojej ofercie co najmniej
dwa rodzaje usïug tego samego typu, np. kredyt gotówkowy lub kredyt
hipoteczny, ib na podstawie charakterystyki iloĂciowo-jakoĂciowej danego
klienta rekomenduje mu jednÈ zbusïug. Co waĝne, wybór dokonywany przez
doradcÚ kredytowego powinien odbywaÊ siÚ na podstawie obiektywnych
kryteriów.
Wszystkie te pojÚcia wbujÚciu praktycznym majÈ jeden wspólny mianownik – peïniÈ podobnÈ funkcjÚ wb ramach zewnÚtrznych kanaïów dystrybucji zb punktu widzenia banków ib instytucji wspóïpracujÈcych jako twórców
instrumentów finansowych (Waliszewski, 2010, s. 64). Ze wzglÚdu na fakt,
ĝe poĂrednicy ib doradcy nie kreujÈ instrumentów, które oferujÈ klientom,
ale stanowiÈ ogniwo poĂrednie pomiÚdzy klientem abinstytucjÈ, która dany
instrument wykreowaïa, uzasadnienie znajduje stwierdzenie, ĝe kaĝdy
doradca kredytowy ib finansowy jest równieĝ poĂrednikiem.

2.2. Geneza
Tak jak sïusznie zauwaĝa Gïówny UrzÈd Statystyczny (GUS), publikujÈc
coroczne raporty, poĂrednictwo kredytowe, szerzej poĂrednictwo finansowe
jest jednym zbnajmïodszych ibnajsïabiej rozpoznanych segmentów polskiego
rynku finansowego. Istnieje na nim bowiem, obok stabilnych spóïek, wiele
maïych spontanicznie powstajÈcych ib upadajÈcych firm, zb reguïy naleĝÈProblemy ZarzÈdzania vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, 2018
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cych do osób fizycznych. O ile wbprzypadku tych pierwszych mówiÊ moĝna
obregularnych, wiarygodnych badaniach statystycznych, to wbodniesieniu do
jednoosobowych dziaïalnoĂci gospodarczych jest to juĝ wysoce problematyczne. Powszechna dostÚpnoĂÊ do zawodu nieograniczana ĝadnymi przepisami czy licencjami ani nawet zakresem minimalnej wiedzy byïa bezpoĂrednim powodem dynamicznego rozwoju tego segmentu rynku finansowego
wbPolsce. Podmioty ĝywioïowo reagowaïy na kaĝde zaproszenie banków czy
wielkich sieci handlowych do wspóïpracy, co sprawiaïo wraĝenie mnogoĂci
aktywnych brokerów kredytowych2. Do 2006 r. byï to obszar badany jedynie wyrywkowo. Trudno wb zwiÈzku zb tym dokïadnie okreĂliÊ, ile wb tamtym okresie funkcjonowaïo podmiotów ĂwiadczÈcych usïugi doradztwa czy
poĂrednictwa finansowego. Cykliczne badanie wbtym zakresie pod zbiorczÈ
nazwÈ „DziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstw poĂrednictwa kredytowego” realizowane przez GUS rozpoczÚïy siÚ dopiero od 2006 r. Bez wÈtpienia majÈ
one kluczowe znaczenie dla peïnego ib rzetelnego opisu tego rynku, dynamiki zmian, jakim podlegaï wskutek zmieniajÈcego siÚ otoczenia prawnego
ib instytucjonalnego.
PatrzÈc wstecz, naleĝy stwierdziÊ, ĝe poĂrednictwo kredytowe nie ma
dïugiej historii wbPolsce, ale na podstawie sprawozdañ statystycznych moĝna
zauwaĝyÊ, ĝe dziaïania wb tym obszarze rozwijaïy ib rozwijajÈ siÚ bardzo
intensywnie. Jak wskazuje GUS, pierwsze profesjonalne firmy poĂrednictwa kredytowego pojawiïy siÚ na poczÈtku lat 90. XX wieku, wbtym samym
czasie, gdy polska gospodarka zaczÚïa powracaÊ na ĂcieĝkÚ wzrostu po szoku
wywoïanym transformacja ustrojowÈ.
Brak skutecznego nadzoru ib sprawdzonych rozwiÈzañ legislacyjnych
doprowadziïy do rozpowszechnienia pionierskich firm kredytowych, które
wb pierwszej fazie istnienia nie byïy powiÈzane kapitaïowo zb bankami (byïy
pierwotnymi dawcami kapitaïu). Dopiero wb szczytowym okresie hossy na
rynkach kapitaïowych, czyli wb latach 2006–2008, na rynku poĂrednictwa
kredytowego zdecydowanie zaczÚïy dominowaÊ podmioty na staïe wspóïpracujÈce zb bankami, ale jednoczeĂnie niebÚdÈce czÚĂciÈ struktury systemu bankowego. W 2008 r. najsilniejszÈ grupÈ, skupiajÈcÈ okoïo 90%
udziaïu wb rynku, stanowili poĂrednicy dziaïajÈcy wb skali ogólnopolskiej
(operatorzy kredytowi, agenci generalni banków, firmy tworzÈce ogólnopolskie systemy sprzedaĝy ratalnej)3. WskazaÊ naleĝy, ĝe lata 2006–2008
to czas dynamicznego wzrostu na wszelkiego rodzaju produkty finansowe.
To wïaĂnie armia doradców finansowych zatrudnionych wb firmach poĂrednictwa finansowego, wb bankach oraz dziaïajÈca na wïasnÈ rÚkÚ napÚdzaïa
koniunkturÚ na produkty finansowe. Jest to teĝ okres peïnej swobody ibbraku
jakichkolwiek ograniczeñ wb funkcjonowaniu doradztwa ib poĂrednictwa
finansowego.
Nie byïo ograniczeñ wbkwestii otwierania firm poĂrednictwa kredytowego.
W zasadzie mogïa to zrobiÊ kaĝda osoba, choÊ powinna ona przedstawiÊ
zaĂwiadczenie ob niekaralnoĂci. Teoretycznie (bo wb praktyce nie byïo to
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generalnÈ zasadÈ) poĂrednik powinien posiadaÊ elementarnÈ wiedzÚ na
temat kredytów ibfinansów, powinien byÊ rzetelny ibmieÊ zdolnoĂÊ analitycznego myĂlenia. Musi obsïugiwaÊ klientów zb poszanowaniem ich interesów
oraz potrafiÊ negocjowaÊ warunki ofert kredytowych zb bankami ib firmami
poĝyczkowymi, zb którymi wspóïpracuje. Firma poĂrednictwa kredytowego
mogïa funkcjonowaÊ jako jednoosobowa dziaïalnoĂÊ gospodarcza lub spóïka,
dlatego teĝ musiaïa podlegaÊ rejestracji wbCentralnej Ewidencji ibInformacji
ob DziaïalnoĂci Gospodarczej lub wb Krajowym Rejestrze SÈdowym4.
Realne skutki Ăwiatowego kryzysu finansowego wb Polsce widoczne sÈ
wb okresie od drugiej poïowy 2009 r. do koñca 2010 r. Doszïo wówczas,
wskutek zaïamania popytu na kredyty, do znaczÈcego zmniejszenia liczby
podpisanych umów, wb jakich uczestniczyïy przedsiÚbiorstwa poĂrednictwa
kredytowego, spadïa teĝ caïkowita wartoĂÊ udzielonych kredytów ib poĝyczek. Kryzys na rynkach finansowych bardzo szybko przeïoĝyï siÚ teĝ na
funkcjonowanie banków, które wprowadziïy zaostrzone kryteria wbustalaniu
zdolnoĂci kredytowej, co wb efekcie spowodowaïo dodatkowy spadek liczby
udzielnych kredytów (co ciekawe, kwota kredytów hipotecznych udzielonych
przez duĝe firmy poĂrednictwa kredytowego stanowiïa 96,5% caïego rynku
kredytów hipotecznych – wartoĂÊ 10 918 mln zï) (GUS, 2011). Sektor bankowy borykaï siÚ ze sporymi problemami wb zakresie skutecznego nadzoru
ib zarzÈdzania ryzykiem finansowym. W obszarze kredytów skutkowaïo to
zróĝnicowanymi zmianami – czÚĂÊ banków zaostrzyïa kryteria przyznawania
kredytów mieszkaniowych gospodarstwom domowym, czÚĂÊ chcÈc pozyskaÊ
wiÚcej kapitaïu poprzez wzrost konkurencyjnoĂci, obniĝyïa marĝe kredytowe
(NBP, 2010; 2011, s. 7–9). Byï to okres wysokiej polaryzacji rynku doradztwa
ib poĂrednictwa kredytowego.
Pojawiïy siÚ teĝ utrudnienia formalnoprawne. Rok 2010 ib lata kolejne
byïy poczÈtkiem okresu wzmoĝonych prac nad lepszym uregulowaniem
rynku finansowego ibwzmocnieniem nadzoru. Od kwietnia 2010 r. wbPolsce
istnieje obowiÈzek przestrzegania unijnej Dyrektywy MiFID (Markets in
Financial Instruments Directive, 2004/39/EC2) dotyczÈcej rynków instrumentów finansowych, która zb zaïoĝenia ma chroniÊ klientów, m.in. towarzystw
funduszy inwestycyjnych, banków, domów maklerskich oraz poĂredników
finansowych. Zgodnie zbzaleceniami Dyrektywy MiFID instytucje finansowe
podczas sprzedaĝy swoich produktów majÈ obowiÈzek rzetelnego informowania klientów ob ryzyku. Wedïug MiFID, podmioty, które oferujÈ usïugi
inwestycyjne, zobowiÈzane sÈ dziaïaÊ wb sposób: uczciwy, rzetelny ib profesjonalny, zgodnie zb najlepiej pojÚtymi interesami klientów. Informacje
wiÈĝÈce siÚ zb instrumentami finansowymi przekazywane klientom powinny
byÊ: zrozumiaïe, przejrzyste ib przede wszystkim dostosowane do profilu
klienta, ab takĝe powinny obejmowaÊ dane ob ryzyku zwiÈzanym zb danym
instrumentem (Stawska, 2015, s. 147).
O pewnej poprawie na rynku poĂrednictwa kredytowego mówiÊ moĝna od
poczÈtku roku 2011, kiedy to wraz zbpostÚpujÈcym oĝywieniem gospodarczym
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poprawiïa siÚ ogólna dostÚpnoĂÊ do kredytów, wyraěnie wzrosïa zarówno
liczba osób zatrudnionych wbprzedsiÚbiorstwach poĂrednictwa kredytowego,
liczba podpisanych umów, wb jakich uczestniczyïy przedsiÚbiorstwa poĂrednictwa kredytowego, jak ibwartoĂÊ udzielonych kredytów ibpoĝyczek. Jednak
juĝ wblatach 2012 ib2013 sytuacja ponownie siÚ pogorszyïa. Wyznacznikiem
mogÈ byÊ tutaj dane finansowe jednego zb najwiÚkszych wb Polsce poĂredników finansowych: spóïki Open Finance. ZarzÈd tej spóïki wb raporcie za
2012b r. podaï, ĝe jej zysk netto spadï ob 49% do 44,2 mln zï zb powodu
spadku ob 33% przychodów zb poĂrednictwa kredytowego ib spadku ob 10%
przychodów zb dystrybucji produktów inwestycyjnych5.
Systematyczna poprawa wróciïa na rynek po 2014 r. Zgodnie zb oficjalnymi statystykami juĝ wblatach 2015–2016 co drugi kredyt hipoteczny zawierany byï dziÚki poĂrednictwu finansowemu6.
Globalny kryzys finansowy wymusiï zmiany. PoĂrednictwo finansowe
zostaïo uznane za element shadow banking, bankowoĂci równolegïej, peïniÈcej te same funkcje co instytucje kredytowe, ale nieobjÚtej publicznÈ
sieciÈ bezpieczeñstwa finansowego (por. Solarz, 2014).

3. Obszar wraĝliwy 1. Sposoby pozyskania klientów
Sposoby pozyskania klientów wb obszarze poĂrednictwa kredytowego sÈ
wysoce zróĝnicowane ib trudno wskazaÊ jeden wiodÈcy nurt. Na podstawie
cyklicznych badañ statystycznych realizowanych od 2006 r. przez Gïówny
UrzÈd Statystyczny wb ramach corocznych raportów pod zbiorczÈ nazwÈ
„DziaïalnoĂÊ przedsiÚbiorstw poĂrednictwa kredytowego” naleĝy stwierdziÊ,
ĝe przy pozyskiwaniu klientów gïównÈ rolÚ odgrywaï Internet, na drugim
miejscu uplasowaïa siÚ sprzedaĝ osobista oraz sprzedaĝ wb placówkach
handlowo-usïugowych, zb czego sprzedaĝ osobista wiodïa prym wb okresie
hossy. Spora czÚĂÊ badanych przez GUS podmiotów podaïa, ĝe docieraïa
do klientów drogÈ telefonicznÈ, poprzez ulotki ib reklamÚ wb prasie, radiu
ib TV7. DodaÊ wb tym miejscu naleĝy, ĝe proces pozyskiwania klienta byï
bardzo aktywny.
Z badania jasno wynika, ĝe sprzedaĝ bezpoĂrednia, czyli poprzez kontakt
osobisty lub placówki handlowo-usïugowe, stanowiïa gïówne ěródïo pozyskania klientów. PoĂrednictwo kredytowe opiera siÚ na zaufaniu ibbezpoĂrednim
kontakcie zb klientem. To wïaĂnie na tych wartoĂciach budowane byïy ib sÈ
sposoby pozyskania nowych klientów. Moĝna powiedzieÊ, ĝe wbodniesieniu
do poĂrednictwa kredytowego nie istniaïy ĝadne odgórne zasady czy warunki,
jakie musiaïy zostaÊ speïnione, aby pozyskaÊ nowego klienta. Liczyïa siÚ
przede wszystkim skutecznoĂÊ ib pomysïowoĂÊ.
Obok wskazanych powyĝej, moĝna powiedzieÊ klasycznych Ăcieĝek zdobycia nowych kontaktów wskazaÊ moĝna jeszcze przynajmniej kilka innych,
które równieĝ miaïy szerokie zastosowanie. Byïy to:
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– poczta pantoflowa,
– ogïoszenia wb prasie lokalnej,
– rekrutacja klientów zbkrÚgu najbliĝszych osób, znajomych, przyjacióï czy
rodziny,
– handel bazami danych (doĂÊ czÚsty proceder szczególnie wb przypadku
osób, które wczeĂniej pracowaïy wb duĝych instytucjach zazwyczaj, ale
niekoniecznie finansowych),
– ogïoszenia, komunikaty wb Internecie, ze szczególnym wskazaniem na
portale spoïecznoĂciowe,
– pozyskiwanie potencjalnych kontaktów od byïych wspóïpracowników,
– rozdawanie ulotek,
– rozsyïanie wiadomoĂci poprzez telefoniÚ komórkowÈ,
– przygotowanie ciekawej strony internetowej,
– rozdawanie duĝej liczby wizytówek przy kaĝdej okazji,
– wyszukiwanie wbInternecie ogólnie dostÚpnych baz, np. Elektronicznych
Rejestrów DziaïalnoĂci Gospodarczej.
Strategia stosowanych sposobów dotarcia do potencjalnego klienta wbprzypadku poĂrednictwa kredytowego nie byïa ani skomplikowana, ani droga
(wbprzeciwieñstwie do dystrybucji usïug ibproduktów bankowych, gdzie wystÚpowaïy takie procesy jak: planowanie dystrybucji, strategia dystrybucji, zidentyfikowane kanaïy dystrybucji). Brak regulacji legislacyjnych powodowaï, ĝe
dziaïania musiaïy byÊ przede wszystkim skuteczne. Nie moĝna zapominaÊ, ĝe
krÈg potencjalnych klientów byï praktycznie nieograniczony. Z uwagi jednak
na dziaïajÈce obok instytucje finansowe (banki) skoncentrowane zazwyczaj
(przynajmniej na pierwszym etapie rozwoju rynku poĂrednictwa kredytowego
wb Polsce) na klientach instytucjonalnych, celem dla poĂredników staïy siÚ
gïównie gospodarstwa domowe – osoby fizyczne oraz mikro ib maïe firmy,
dla których uzyskanie finansowania zewnÚtrznego byïo problematyczne.
PoĂrednicy kredytowi funkcjonowali wbramach tzw. poĂrednich kanaïów
dystrybucji instytucji finansowych (banków). Wykorzystywanie poĂredników
zbjednej strony wynikaïo zbniedostatecznej liczby placówek wïasnych banku
(szczególnie wb pierwszym okresie hossy na rynkach kapitaïowych, czyli
wblatach 2004–2006), zbdrugiej – zboczekiwania przez klientów dokonujÈcych
zakupów dostÚpu do produktów kredytowych wb miejscu ich dokonywania
(Waliszewski, 2010, s. 64). DziÚki wykorzystywaniu przez banki poĂrednich
kanaïów dystrybucji kredytów (gïównie hipotecznych) klienci mieli uïatwiony dostÚp do produktów kredytowych, uzyskujÈc pomoc wb wypeïnieniu dokumentów ib przechodzÈc przez uproszczonÈ procedurÚ kredytowÈ.
Rosïa równieĝ efektywnoĂÊ, poniewaĝ dziÚki poĂrednim kanaïom dystrybucji
banki mogïy zwiÚkszaÊ akcjÚ kredytowÈ bez konicznoĂci ponoszenia znaczÈcych kosztów ib rozszerzania sieci detalicznej. Dodatkowo rozproszona sieÊ
poĂredników docieraïa do wielu nisz rynkowych, nie zawsze opïacalnych
dla banków (Grzegorczyk, 2003).
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4. Obszar wraĝliwy 2. Sposoby nawiÈzywania kontaktu
(wspóïpracy) zb bankami
PoĂrednictwo finansowe, wbtym teĝ poĂrednictwo kredytowe wywodzi siÚ
zbsektora bankowego. Co wiÚcej, moĝna przyjÈÊ zaïoĝenie, ĝe poĂrednictwo
finansowe wyrosïo na uïomnoĂci kanaïów dystrybucji instytucji finansowych.
Wspóïpraca zb bankami jest jednak immanentnÈ czÚĂciÈ poĂrednictwa kredytowego. Jak podajÈ statystyki, pod koniec 2007 r. ponad 30% produktów
kredytowych wbniektórych bankach byïo sprzedawanych przez poĂredników.
W kolejnych dwóch latach wartoĂÊ ta zbliĝyïa siÚ do 40%8.
Relacja pomiÚdzy poĂrednikiem abbankiem moĝe byÊ wynikiem róĝnego
rodzaju porozumieñ. Warto zaznaczyÊ, ĝe wielkoĂÊ poĂrednika ma kluczowe
znaczenie dla wypracowania treĂci ibformy takiej wspóïpracy. W innej sytuacji
jest bowiem duĝych rozmiarów instytucja poĂrednictwa kredytowego, np.
spóïka zb ograniczonÈ odpowiedzialnoĂciÈ lub spóïka akcyjna, ab wb zupeïnie
innej osoba fizyczna prowadzÈca jednoosobowÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ.
I tak, na przykïad osoba fizyczna prowadzÈca jednoosobowÈ dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ moĝe nawiÈzaÊ wspóïpracÚ zbinstytucjami finansowymi na kilka
sposobów. WĂród tych najbardziej popularnych sÈ:
– samodzielne nawiÈzanie bezpoĂredniej wspóïpracy zb kaĝdÈ zb instytucji,
zb którÈ chce siÚ wspóïpracowaÊ,
– poprzez zawarcie umowy zb brokerem (poĂrednik poĂrednika),
– dziaïanie wb ramach systemu franczyzowego.
Brak odgórnych regulacji powoduje, ĝe czÚĂÊ instytucji finansowych nie
wypracowaïa jednolitego modelu wspóïpracy zb poĂrednikami wb ramach
caïego sektora. Wspóïpraca zb poĂrednikami odbywaïa siÚ, wb zaleĝnoĂci od
konkretnej instytucji (specyfikacji jej dziaïalnoĂci operacyjnej, wewnÚtrznych regulaminów ib zasad), na podstawie umowy franczyzowej, agencyjnej
bÈdě teĝ umowy obwspóïpracÚ. Zazwyczaj bardziej Ăcisïe formy wspóïpracy
(franczyza, umowa agencyjna) wiÈzaïy siÚ dodatkowo zb wymogiem wyïÈcznoĂci, abinteresy np. banku zabezpieczone byïy wystawionym przez partnera
wekslem in blanco zb deklaracjÈ wekslowÈ okreĂlonej treĂci. Podmiot starajÈcy siÚ ob zawarcie zwykïej umowy ob wspóïpracÚ musiaï siÚ liczyÊ zb tym,
ĝe wymogiem jej zawarcia moĝe byÊ np. dostarczenie umówionej liczby
klientów (czÚsto wystarczaï jeden).
Forma ibcharakter wspóïpracy wbobszarze oferowania produktów finansowych wblatach 2006–2009 pozwoliïy na wyksztaïcenie doĂÊ ciekawego zjawiska, okreĂlanego mianem „poĂrednik poĂrednika”9. Byïa to grupa firm,
które dziaïaïy miÚdzy poĂrednikiem abinstytucjami finansowymi. ZaletÈ tego
rozwiÈzania byïo odciÈĝenie poĂrednika, który nie musiaï utrzymywaÊ relacji
biznesowych zb bankami. DziÚki temu poĂrednik mógï koncentrowaÊ siÚ
wyïÈcznie na sprzedaĝy produktów finansowych. Firmy te charakteryzowaïa
zazwyczaj bogata oferta, korzystny systemem wynagradzania, szkolenia produktowe oraz dostÚp do zaawansowanych systemów informatycznych wspie160
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rajÈcych sprzedaĝ. Firmy takie przy nawiÈzaniu wspóïpracy czÚsto jednak
wymagaïy wyïÈcznoĂci.
Kontakt zb bankiem miaï wb zwiÈzku zb tym charakter kluczowy nie tylko
przy inicjowaniu ib rozpoczynaniu wspóïpracy. KoniecznoĂÊ aktualizacji
specyfikacji oferowanych produktów finansowych wymagaïa wypracowania
regularnych kontaktów zazwyczaj poprzez osobÚ tzw. opiekuna.
Nie bez znaczenia byïa równieĝ dïugoĂÊ wspóïpracy zbbankiem. Im dïuĝsza, tym relacje stawaïy siÚ lepsze (poĂrednicy finansowi latami pracujÈ na
swojÈ wiarygodnoĂÊ ibsieÊ kontaktów), co zbkolei skutkowaïo moĝliwoĂciami
wypracowania lepszych warunków wynagrodzenia.

5. Obszar wraĝliwy 3. System wynagrodzenia
poĂrednikab kredytowego
W niniejszym opracowaniu przez pojÚcie systemu wynagradzania naleĝy
rozumieÊ sposób, wbjaki ustala siÚ wysokoĂÊ wynagrodzenia przysïugujÈcego
poĂrednikom finansowym (kredytowy) za wykonanÈ przez nich pracÚ lub
usïugÚ (Marciniak, 2007, s. 106)10.
W ramach funkcjonujÈcych systemów wynagradzania poĂredników najczÚĂciej wb praktyce spotykane sÈ trzy (tabela 2). Warto jednak podkreĂliÊ,
ĝe szczególnie wbokresie hossy na rynkach kapitaïowych ibboomu na rynku
nieruchomoĂci prym wiodïy systemy oparte obprowizjÚ lub premiÚ. PoĂrednicy dziaïajÈcy na rynku wb formie jednoosobowych dziaïalnoĂci gospodarczych funkcjonowali wb ogromnej wiÚkszoĂci wb ramach czystych systemów
prowizyjnych. Osoby fizyczne natomiast zatrudnione wbfirmach poĂrednictwa
finansowego najczÚĂciej pracowaïy wboparciu obsystem mieszany zbdominujÈcym udziaïem czÚĂci ruchomej, czyli prowizji lub premii.
Od 2006 r. do I poïowy 2009 r. to okres obfitych ĝniw firm poĂrednictwa finansowego. W okresie hossy na rynkach kapitaïowych oraz boomu na
kredyty hipoteczne, zbktórych poĂrednicy mieli najwiÚksze prowizje ibktóre
stanowiïy gïówny produkt, wynagrodzenia odnotowywaïy rekordowe wartoĂci. Nawet wb pierwszym okresie kryzysu finansowego, czyli od drugiej
poïowy 2009 r., statystyki wynagrodzeñ wbtej branĝy wyglÈdaïy jeszcze bardzo
dobrze. Wedïug danych statystycznych zgromadzonych przez ZwiÈzek Firm
Doradztwa Finansowego wb 2009 r. firmy te sprzedaïy kredyty hipoteczne
za ponad 11 mld zï.
Warto wb tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe analizujÈc system wynagrodzeñ
wbbranĝy poĂrednictwa finansowego, rok 2008 byï istotnym wyznacznikiem.
Jak wskazujÈ dane statystyczne ZwiÈzku Firm Doradztwa Finansowego,
przed rokiem 2008 zazwyczaj kluczowÈ czÚĂÊ wynagrodzenia stanowiïa
staïa podstawa, po tym okresie najwaĝniejsza staïa siÚ prowizja lub premia.
Wedïug raportu firmy Sedlak & Sedlak udziaï premii wb wynagrodzeniach
tej branĝy po 2008 r. naleĝaï do jednych zbnajwyĝszych. UzasadniÊ naleĝy to
zmianami wbotoczeniu zewnÚtrznym. Od poïowy 2008 r. oczywiste staïo siÚ,
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Mieszany

Zalety

Wady
Prowadzi do sprzedaĝy pod presjÈ
Moĝe przyciÈgaÊ pracowników niewïaĂciwego typu, zainteresowanych
wyïÈcznie sprzedaĝÈ, abnie relacjami zb klientami
Skupia uwagÚ sprzedawców na iloĂciowym aspekcie sprzedaĝy

Tylko pensja podstawowa bez prowizji ibpremii
WysokoĂÊ wynagrodzenia zaleĝy od momentu przyjÚcia pracownika do firmy ib zdolnoĂci
negocjacyjnych
System czÚsto stosowany dlatego, ĝe zostaï
narzucony lub zastany

ZachÚca sprzedawców do skupienia siÚ raczej
na jakoĂci obsïugi klienta niĝ na wynikach
sprzedaĝy
Chroni dochody pracowników wb razie wahañ
sprzedaĝy wynikajÈcych zb przyczyn pozostajÈcych poza ich kontrolÈ
Daje poczucie bezpieczeñstwa

Nie zapewnia bezpoĂredniej motywacji finansowej
Moĝe przyciÈgnÈÊ nieefektywnych
pracowników
ZwiÚksza koszty staïe sprzedaĝy,
poniewaĝ koszty pïac sÈ niezaleĝne
od wyników sprzedaĝy

PoïÈczenie staïej ib ruchomej czÚĂci wynagrodzenia
Pensja podstawowa powiÚkszona ob prowizjÚ
obliczonÈ jako procent od wielkoĂci lub wartoĂci sprzedaĝy
Pensja podstawowa powiÚkszona ob premiÚ
uzaleĝnionÈ od osiÈgniÚcia lub przekroczenia
wyznaczonych celów iloĂciowych lub wartoĂciowych.
Proporcje czÚĂci staïej do ruchomej zaleĝÈ od
wielu czynników: branĝy, wysokoĂci zarobków
innych pracowników, stylu zarzÈdzania szefa
sprzedaĝy, polityki wb stosunku do klienta

Istnieje mieszana forma wynagradzania, ale
wciÈĝ jest na tyle prosta, by nie stwarzaÊ pracownikowi trudnoĂci wb obliczeniu swojego
wynagrodzenia
Motywuje sprzedawców bezpoĂrednio do skupienia siÚ na gïównym celu ich pracy, jakim
jest maksymalizacja sprzedaĝy, ab zarazem
zapewnia im bezpieczeñstwo wb postaci pïacy
podstawowej
Dostarcza sprzedawcom motywacji finansowej, ab jednoczeĂnie umoĝliwia czÚste zmiany
wyznaczonych celów, które mogÈ dotyczyÊ nie
tylko wartoĂci sprzedaĝy, ale teĝ jakoĂci obsïugi

Nie zapewnia wyraěnego powiÈzania wynagrodzeñ zb wysiïkami
Moĝe okazaÊ siÚ zïoĝona ib trudna
wb zarzÈdzaniu
Moĝe powodowaÊ, ĝe sprzedawcy
bÚdÈ chcieli zbyÊ jak najwiÚcej produktów ïatwych do sprzedaĝy, ale
nie zawsze rentownych dla firmy

Tab. 2. FunkcjonujÈce systemy wynagradzania poĂredników. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie A. Barembruch (2011). Systemy wynagradzania
poĂredników finansowych: teoria ib praktyka. Zeszyty Naukowe OstroïÚckiego Towarzystwa Naukowego, 25, s. 212–213.
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Oparty na
pïacy staïej

Opis

Brak pensji podstawowej, tylko prowizja obli- Dostarcza bezpoĂrednich boděców finansoczana jako procent od wartoĂci sprzedaĝy
wych
PrzyciÈga do firmy efektywnych ibskutecznych
sprzedawców
Pracownicy praktycznie nie muszÈ byÊ nadzorowani

PoĂrednictwo kredytowe jako element ryzyka systemowego sektora bankowego na przykïadzie Polski…

ĝe boom na rynku kredytów hipotecznych siÚ koñczy. Wskaěniki sprzedaĝy
oparte na latach wczeĂniejszych byïy bardzo wysokie, co skutkowaïo wysokimi oczekiwaniami zarówno ze strony samych poĂredników, jak ibinstytucji
finansowych. Wszystko to skïadaïo siÚ na silnÈ presjÚ ib agresywnie prowadzone kampanie reklamowe wb tamtym okresie.
Wedïug danych ZwiÈzku Firm Doradztwa Finansowego na koniec roku
2008 wb biznesie tym pracowaïo ponad 2 tys. osób, ab kilkanaĂcie kolejnych
tysiÚcy prowadziïo dziaïalnoĂÊ doradcza na wïasnÈ rÚkÚ11. Z kolei zgodnie
zbdanymi UKNF za 2008 r. na rynku kredytów dla gospodarstw domowych
dziaïaïo aĝ 37,5 tys. poĂredników – osób fizycznych (rozbieĝnoĂci wbdanych
to dowód na relatywnie pobieĝne badanie rynku poĂrednictwa finansowego
wbobszarze jednoosobowych dziaïalnoĂci gospodarczych). W 2008 r. poĂrednicy kredytowi sprzedali kredyty warte wbsumie 35,7 mld zï. UrzÈd Komisji
Nadzoru Finansowego szacowaï, ĝe wb 2009 r. co czwarty kredyt bankowy
byï udzielany za ich poĂrednictwem (KNF, 2010).
Prowizyjny system wynagradzania czyni zbpoĂrednika finansowego stronÚ
zaleĝnÈ od instytucji finansowej, co automatycznie powoduje, ĝe jego dziaïania bardzo czÚsto faworyzujÈ potencjalne korzyĂci instytucji finansowej
kosztem interesów klienta. Kosztem jakoĂci relacji zb klientem poĂrednik
finansowy moĝe skïaniaÊ siÚ do maksymalizacji sprzedaĝy, ab nie korzyĂci
dla klienta (Barembruch, 2011, s. 217; Krakovsky, 2015).
Skala nieetycznych zachowañ poĂredników finansowych dziaïajÈcych
wblatach przed rozpoczÚciem prac nad wzmocnieniem regulacji tego rynku,
czyli do 2010 r., wynikajÈca zbnajbardziej powszechnego prowizyjnego systemu
wynagradzania jest trudna do precyzyjnego oszacowania (Waliszewski, 2017,
s. 168–170). PamiÚtaÊ jednak naleĝy, ĝe znaczÈca czÚĂÊ tak zwanych toksycznych produktów bankowych byïa sprzedawana wïaĂnie przez poĂredników
(kredyty walutowe, ab potem polisolokaty). Moĝna przyjÈÊ zaïoĝenie graniczÈce zb pewnoĂciÈ, ĝe skala nieetycznych zachowañ wb tej branĝy osiÈgnÚïa
swoje apogeum wïaĂnie wblatach 2008–2010. Juĝ na poczÈtku 2010 r. UrzÈd
Komisji Nadzoru Finansowego ostrzegaï: „Umowa kredytowa zawierana
jest miÚdzy klientem abbankiem. PoĂrednicy kredytowi, czÚsto reklamujÈcy
siÚ jako »doradcy finansowi«, nie ponoszÈ bezpoĂredniej odpowiedzialnoĂci
wobec klienta za ewentualne nierzetelne porady. Wynagrodzenie za usïugi
poĂrednika kredytowego pokrywane jest zbprowizji otrzymywanej od banku
za sprzedaĝ kredytu. PoĂrednik nie ma obowiÈzku informowania klienta
objej wysokoĂci. System wynagrodzeñ poĂredników kredytowych nie zawsze
uwzglÚdnia dziaïanie wbinteresie klienta Ponadto poĂrednicy kredytowi nie
majÈ obowiÈzku informowania klientów ob powiÈzaniach wïaĂcicielskich
zb bankiem, którego kredyty sprzedajÈ. Nie muszÈ mieÊ teĝ wyksztaïcenia
kierunkowego ani wiedzy zb zakresu finansów” (KNF, 2010).
PoĂrednictwo finansowe to typowa branĝa, gdzie wbogromnej wiÚkszoĂci
wynagrodzenie za pracÚ podmiot otrzymuje od instytucji, zbktórej ofert korzystaï klient. Innymi sïowy, poĂrednik uzyskuje prowizjÚ (okreĂlonÈ procentowo
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lub kwotowo – wb zaleĝnoĂci od rodzaju produktu, który zostaï sprzedany)
od udzielonego przez bank kredytu konsumpcyjnego, kredytu hipotecznego,
poĝyczki, karty kredytowej itp. Okres boomu na kredyty hipoteczne zwiÚkszyï popyt na skutecznych poĂredników, abto przeïoĝyïo siÚ na fakt, ĝe wbtej
branĝy wb owym okresie zarobki podmiotu prowadzÈcego jednoosobowÈ
dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ mogïy siÚgnÈÊ bez wiÚkszych problemów kilkunastu
tysiÚcy zïotych brutto miesiÚcznie (w skrajnie korzystnych warunkach nawet
kilkudziesiÚciu tysiÚcy zïotych brutto).

6. Wnioski
Rozwój poĂrednictwa finansowego wb Polsce byï ib jest ĂciĂle powiÈzany
zb rozwojem caïego systemu finansowego, ab szczególnie rynku usïug finansowych dedykowanych klientowi detalicznemu. IstotnoĂÊ zmian wbobszarze
poĂrednictwa finansowego jest wbzwiÈzku zbtym bezdyskusyjna wbkontekĂcie
ryzyka systemowego.
Przeprowadzona identyfikacja zjawiska poĂrednictwa kredytowego ze
szczególnym uwzglÚdnieniem jego potencjalnych obszarów obarczonych
ponadprzeciÚtnym ryzykiem jasno dowodzi, ĝe zarówno wb przeszïoĂci, jak
ib teraz (chociaĝ wb znacznie mniejszym stopniu) mówiÊ moĝna ob realnym
ryzyku systemowym. Szczególne newralgiczne obszary, takiej jak sposoby
pozyskiwania klientów, techniki doboru optymalnych rozwiÈzañ finansowych
czy system wynagrodzeñ nastawiony na maksymalizacjÚ zysków, nie pozostajÈ bez wpïywu na stabilnoĂÊ systemu bankowego, mimo ĝe nie sÈ jego
integralnÈ czÚĂciÈ. Tak zidentyfikowany wniosek gïówny naleĝy uzupeïniÊ
obdwa wnioski poboczne. Pierwszy – zachodzi realna koniecznoĂÊ dalszego
usystematyzowania, unormowania ibprofesjonalizacji wbbranĝy poĂrednictwa
kredytowego. Drugi – zachodzi koniecznoĂÊ ograniczenia zjawiska „efektywnoĂÊ ponad wszystko” na rzecz wzmocnienia kodeksu etyki zawodowej.
Doskonaïym podsumowaniem jest ponowne przytoczenie wbtym miejscu
sïów Prof. Solarza okreĂlajÈcych poĂrednictwo finansowe jako element shadow banking, bankowoĂci równolegïej, peïniÈcej te same funkcje co instytucje kredytowe, ale nie objÚtej publicznÈ sieciÈ bezpieczeñstwa finansowego
(Solarz, 2014).

Przypisy
1

https://www.kpf.pl/pliki/etyka/zdp_2015.pdf (17.07.2017).

2

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_dzial_przed_posr_kred_w_2008r.pdf
(18.07.2017).

3

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_dzial_przed_posr_kred_w_2008r.pdf
(18.07.2017).

4

http://www.biznes-firma.pl/posrednictwo-kredytowe-pomyslem-na-biznes/27269
(20.07.2017).
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5

Komunikat Open Finance ob wynikach rocznych za rok 2012.

6

Na podstawie rocznych raportów GUS.

7

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_dzial_przed_posr_kred_w_2007r.pdf
(18.07.2017).

8

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_dzial_przed_posr_kred_w_2007r.pdf
(18.07.2017).

9

http://mojafirma.infor.pl/zakladam-firme/posrednictwo-finansowe/280348,2,Jakzalozyc-firme-posrednictwa-finansowego-nawiazywanie-wspolpracy.html (20.07.2017).

10

Zdaniem autora takie rozumienie systemu wynagradzania pozwala równieĝ na uĝywanie jako synonimu pojÚcia „forma” lub „metoda wynagradzania”, które oznacza
sposób ustalania wysokoĂci wynagrodzeñ wïaĂciwy ze wzglÚdu na przyjÚte wborganizacji
zasady róĝnicowania wynagrodzeñ. Prawnicy czÚsto uĝywajÈ natomiast pojÚÊ „forma
pïac”, „system pïac”. Por. W. Golnau (2004). Wynagradzanie pracowników (s. 255
ib nast.). W: W. Golnau (red.), ZarzÈdzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: CeDeWu.

11

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ile-zarabia-doradca-finansowy-2106993.html
(23.07.2017).
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