
 

 

 

 

 

Wrocław, 28 marca 2018 r.  

 

 

Zaproszenie 
Szanowni Państwo,   

 

Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego 

„REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników 

Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” jako organizatorzy, uprzejmie zapraszają na 

Ogólnopolską Konferencję Naukową stanowiącą kontynuację ubiegłorocznej majowej pt.: 

„Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – 

problemy - potrzeby-perspektywy”,  która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018r.  na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i budowy zaufania do 

instytucji finansowych świadczących na nim usługi na rzecz klientów, ogromne znaczenie ma 

przejrzystość i jednoznaczność zasad ich świadczenia oraz wzajemnych praw i obowiązków 

kontrahentów, w tym także, jeśli nie przede wszystkim, w odniesieniu do odpłatności za nie.  

Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych  perspektyw i punktów widzenia, tj. 

nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji 

publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, tego istotnego 

problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.   

Z jednej strony, odpłatność za usługi finansowe wyrażająca się w pobieranych przez 

instytucje finansowe z tego tytułu od klientów różnych typów wynagrodzeń (opłaty, prowizje, 

oprocentowanie) nie powinna budzić wątpliwości, z uwagi na komercyjny charakter ich działalności i 

chęć osiągnięcia zysku. Z drugiej jednak strony, nie można nie zauważyć, że pobierane od klientów 

przez instytucje finansowe różne formy odpłatności są dla nich nierzadko bardzo uciążliwym 

ekonomicznie kosztem, który muszą ponieść korzystając z usług oferowanych przez te podmioty. Na 

tle odpłatności za usługi finansowe w naturalny zatem sposób dochodzić może do nadużyć 

wynikających ze sprzeczności interesów kontrahentów w tym zakresie. Pojawiać się mogą zatem 

następujące pytania: czy pobierane  przez instytucje finansowe różne typy wynagrodzeń  mogą być 

ustalane w dowolny sposób, czy mają one swobodę co do ustalania ich wysokości w umowach 

oraz wzorcach umownych, czy ich wysokość musi odzwierciedlać ponoszone przez nie 

koszty, czy występują  jednak jakieś ograniczenia i wymogi dotyczące sposobu i wysokości ich 

ustalania, a jeśli tak – jaki mają one charakter i jakie są skutki prawne ich nieprzestrzegania przez 

podmioty rynku finansowego? Z analizy praktyk rynkowych instytucji finansowych, wynika 

bowiem duża różnorodność typów „wynagrodzeń” pobieranych przez nich od klientów, brak 

konsekwencji w używanych nazwach oraz niemożność ustalenia w jaki sposób określana jest 

wysokość pobieranego wynagrodzenia i „za co” ono jest.  

Chodzi zatem o pochylenie się także nad problemem, czy istnieją przepisy, które 

wprowadzają nakaz korelacji wysokości opłat i prowizji w stosunku do ponoszonych przez 

instytucje finansowe kosztów, czy jest określona ogólna reguła i nakaz adekwatności 

wysokości opłat i prowizji w stosunku do poniesionych kosztów, czy można określić 

charakter prawny i istotę opłat i prowizji oraz podstaw rozróżniania tych typów 

wynagrodzenia instytucji finansowej. 
Obserwacja praktyki rynkowej, wzrastająca liczba skarg klientów, a w ślad za tym sporów 

sadowych i interwencji podmiotów publicznych, których celem jest ochrona klienta na rynku usług 

finansowych, wskazuje na nadużycia w tym zakresie, zwłaszcza praktyki wprowadzające w błąd (w 



tym także reklama wprowadzającą w błąd pod wpływem której podejmuje błędne i kosztowne 

decyzje). Te niewłaściwe praktyki rynkowe instytucji finansowych  najczęściej prowadzą do 

nadmiernego (często niezgodnego z prawem) obciążania w znaczeniu ekonomicznym klienta, 

niejednokrotnie przyczyniając się do pogorszenia jego sytuacji finansowej. 
Konferencja i poruszane w jej ramach zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej i 

ujmowanej odpłatności za usługi finansowe, będzie zatem okazją do spotkania organów, 

instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących tej 

niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki. Może 

nawet pozwoli na udzielenie odpowiedzi a postawione pytania oraz rozwiązanie istotnych i 

aktualnych problemów rynkowych.  

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia także aktywnego udziału w tej 

Konferencji jednocześnie prosząc o rozpowszechnienie tej informacji wraz z zaproszeniem 

wśród wszystkich współpracowników. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zawarte są w załącznikach do 

niniejszego zaproszenia a pytania związane z tym wydarzeniem prosimy kierować do dr hab. 

Edyty Rutkowskiej – Tomaszewskiej (e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.edu.pl) 

lub mgr Jarosława Króla- Prezesa Zarządu  Fundacji Mercatus et Civis (e-mail: 

j.krol@mercatusetcivis.pl)  

 

Wszelkie aktualne informacje dotyczące konferencji znajdą się na stronach internetowych: 

www.mercatusetcivis.pl, www.rzecznicy.konsumentow.eu oraz www.prawo.uni.wroc.pl.  

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego 

formularza rejestracyjnego znajdującego się pod wskazanym linkiem 

http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/ 

 

Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszym na 

adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

w imieniu Organizatorów  

 

Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych    Opiekun SKN REK-FIN i Sekretarz Konferencji 

 

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki  Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji 

Przewodniczący: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Instytut Nauk Ekonomicznych, 

Opiekun SKN RF „REK-FIN” 

dr Magdalena Homa, Instytut Nauk Ekonomicznych, Opiekun NKE 

mgr Krzysztof Podgórski, Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów 

mgr Elżbieta Sługocka – Krupa, Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów  

mgr Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji Mercatus et Civis 

mgr Magdalena Paleczna, Instytut Nauk Ekonomicznych 

Marcelina Znamirowska, Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego  

„REK-FIN” 
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