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Rekomendacja ZBP dotycząca dobrych praktyk w zakresie 

przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla 

klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym  

– stan wdrożenia  w 2010 roku 

 

I. Geneza prac nad Rekomendacją w ramach ZBP 

 

Inicjatywa wypracowania dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków bankowych 

na rynku polskim została podjęta w pierwszej połowie 2009 roku w ślad za ostateczną 

akceptacją propozycji „Common principles on bank account switching” wypracowanych przez 

europejskie środowisko bankowe oraz zaakceptowanej przez Komisję Europejską w grudniu 

2008 roku.  

 

Od stycznia 2009 roku w pracach grupy roboczej nad przygotowaniem polskiego sektora 

bankowego do nowych standardów udział brali przedstawiciele następujących 17 banków - 

członków ZBP: 

 

1. Bank Handlowy w Warszawie SA 

2. Bank BGŻ SA 

3. Bank BPH grupa GE Capital 

4. BRE Bank SA 

5. Bank Zachodni WBK SA 

6. Fortis Bank Polska SA 
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7. Getin Bank SA 

8. ING Bank Śląski SA 

9. Kredyt Bank SA 

10. Bank Millennium SA 

11. Nordea Bank Polska SA 

12.  Bank Pekao SA 

13.  PKO Bank Polski SA 

14.  Raiffeisen Bank Polska SA 

15.  Euro Bank SA 

16.  BPS SA 

17.  Lukas Bank SA 

 

W pracach nad Rekomendacją uczestniczyli także przedstawiciele Krajowej Izby 

Rozliczeniowej SA ze względu na kluczową rolę  systemu OGNIVO w praktycznej realizacji 

tego przedsięwzięcia. 

 
Warto nadmienić, iż przedstawiciele ZBP brali także aktywny udział w pracach odpowiedniej 

grupy roboczej na poziomie Europejskiej Federacji Bankowej/ Komisji Europejskiej.  

 

Zawartość  europejskich „Wspólnych zasad dotyczących przenoszenia rachunków 

bankowych” oraz wynikające z niej zmiany dla polskiego sektora bankowego były 

prezentowane na posiedzeniach wszystkich sekcji bankowych oraz Zarządu ZBP. 

 

Odpowiednia Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich na jego 

posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2009 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

 

Po pierwszym okresie jej obowiązywania zostały przeprowadzone konsultacje z grupą 

kilkudziesięciu polskich banków najbardziej zaangażowanych w przygotowanie oraz 

realizację polskiej wersji tego europejskiego standardu w zakresie ewentualnych pożądanych 

zmian w jej treści. Znowelizowana Rekomendacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

Niezbędne modyfikacje wskazane przez specjalistów z banków dotyczyły kwestii 

technicznych i miały charakter doprecyzowujący. 
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II. Zawartość projektu Rekomendacji ZBP oraz aktywność ZBP związana z 

funkcjonowaniem Rekomendacji 

 

W przygotowywanym polskim standardzie uwzględniono wszystkie obligatoryjne elementy 

standardu europejskiego, ale jednocześnie starano się możliwie najpełniej uwzględnić także 

specyfikę polskiego rynku bankowego oraz ofertę produktową polskich banków w obszarze 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz usług płatniczych.  

 

W poszczególnych zapisach sygnalizuje się pośrednio konsumentom pewne obiektywne 

uwarunkowania związane z przenoszeniem rachunków (np. fakt, iż nowy bank może przejąć 

wyłącznie realizację takich usług płatniczych, jakie ma on w ofercie itp.). 

 

W Rekomendacji skoncentrowano się głównie na określeniu: zakresu i zasięgu jej 

oddziaływania, ogólnych standardów związanych z informacjami przekazywanymi klientom 

odnośnie procesu przenoszenia rachunków, obowiązków i uprawnień uczestników tego 

procesu (tj. dotychczasowego banku, nowego banku i klienta), a także sposobu 

monitorowania stosowania niniejszej Rekomendacji. 

 

Do najważniejszych ustaleń Rekomendacji należą: 

1.   Rekomendacja ma zastosowanie do przenoszenia przez klienta indywidualnego 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, o którym mowa w Art. 49 ust. 1 pkt. 3 

ustawy Prawo bankowe,  oraz  usług płatniczych i informacji powiązanych z tym 

rachunkiem, lub salda tego rachunku do drugiego banku na terenie Polski. Usługa ta 

dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w 

złotych polskich. Do usług płatniczych zalicza się: stałe zlecenia oraz polecenia 

zapłaty. 

 

2. Przeniesienie danej usługi płatniczej do nowego banku może odbywać się wyłącznie 

w przypadku, gdy jest on dostępny w ofercie nowego banku. Po przeniesieniu jego 

obsługa przebiegać będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w nowym banku. 

Jednak samo przeniesienie nie musi oznaczać rozwiązania umowy rachunku w 
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dotychczasowym banku. Standard europejski  uwzględnia sytuację, w której klient 

będzie prowadził równolegle dwa rachunki oraz ponosił związane z tym koszty (tzw. 

przeniesienie częściowe). 

 

3. Zarówno dotychczasowy bank, jak i nowy bank bezpłatnie udzielą klientowi jasnych i 

pełnych informacji dotyczących procesu przeniesienia rachunku. 

 

4. W celu zapewnienia terminowego, sprawnego i bezpiecznego przenoszenia 

rachunków uzgodniono, że wymiana informacji/ dokumentacji pomiędzy 

dotychczasowym a nowym bankiem odbywa się w formie elektronicznej, z 

wykorzystaniem aplikacji OGNIVO udostępnionej przez Krajową Izbę Rozliczeniową 

S.A., zapewniającej  bezpieczeństwo przesyłanych danych.  

 

5. Podobnie jak ma to miejsce w standardzie europejskim,  grupa robocza przy ZBP 

wyszła z założenia, ze nowy bank będzie, na życzenie klienta,  działać jako główny 

punkt kontaktowy, tj. przyjmować od klienta wszelkie dyspozycje oraz 

pełnomocnictwa, przejmie kontakty z dotychczasowym bankiem w imieniu klienta, 

udzieli pomocy w poinformowaniu stron trzecich (np. pracodawców, ZUS itp.) o 

szczegółach nowego rachunku bankowego itp.  

 

6. Powtórzono także – za standardem europejskim – termin 7 dni roboczych, w którym 

nowy bank powinien przekazać do dotychczasowego banku  pełnomocnictwa oraz 

ustanowić  usługi płatnicze. 

7. Przeniesienie rachunku do nowego banku nie zwalnia klienta z zobowiązań wobec 

dotychczasowego banku (np. wynikających ze spłacanego kredytu, niespłaconych 

transakcji kartą płatniczą wydaną do przenoszonego rachunku). W celu utrzymania 

ciągłości płatności otrzymywanych i dokonywanych przez klienta, jest on  

zobowiązany ustanowić dokładną datę, do której jego płatności mają być realizowane 

przez dotychczasowy bank i od której - przez nowy bank. 

 

8. Określono także kwestię opłat, które mogą być pobierane przez banki. W tym 

zakresie oparto się w zupełności na standardzie europejskim. Klient nie będzie 
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obciążany żadnymi opłatami wynikającymi z błędów popełnionych przez  banki w 

procesie przeniesienia rachunku. Wprowadzono jednak zapis, że bank może pobierać 

opłaty za czynności niestandardowe np. przekazywanie informacji wykraczających  

poza zakres niezbędny do przeprowadzenia procesu przeniesienia rachunku lub usług  

płatniczych.  

 

9.  Jako załączniki do rekomendacji przygotowano także wzory wniosku o przeniesieniu 

rachunku oraz pełnomocnictwa. 

 

W działaniach informacyjnych prowadzonych przez ZBP wskazywana jest także lista rodzajów 

rachunków lub produktów/usług bankowych, których przeniesienie może być niemożliwe w 

standardowej procedurze lub też może się opóźnić z przyczyn obiektywnych, jak np. 

rachunki, na których istnieje blokada z tytułu nierozliczonej transakcji kartowej dokonanej 

kartą debetową, rachunki z zajęciem egzekucyjnym czy rachunki wspólne. 

 

ZBP opracował również Przewodnik dla Klienta, w którym są opisane szczegóły dotyczące 

przenoszenia rachunku, obowiązki i uprawnienia nowego oraz dotychczasowego banku, a 

także obowiązki i uprawnienia klienta. 

 

Jednostką monitorującą cały proces przeniesienia i nadzorującą jego prawidłowość jest 

Komitet Sterujący złożony z członków Grupy Roboczej ds. Mobilności Rachunków Bankowych 

przy ZBP. Funkcję gremium oceniającego funkcjonowanie procesu przenoszenia rachunków 

w Polsce pełni Rada Arbitra Bankowego przy ZBP. 

 

III.  Dane statystyczne nt. stanu przenoszalności rachunków bankowych w Polsce w 

2010 r. 

 

Na podstawie raportów otrzymywanych raz na miesiąc z Krajowej Izby Rozliczeniowej, ZBP 

zbiera informacje statystyczne dotyczące procesu przenoszenia rachunków. Zagregowane 

dane statystyczne są cyklicznie udostępniane Radzie Arbitra Bankowego, bankom oraz 

mediom.  
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Z raportu o stanie wykorzystania przez konsumentów możliwości przeniesienia rachunku 

bankowego na mocy Rekomendacji ZBP ze stycznia 2011 roku, wynika, iż w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2010 roku przez OGNIVO, system obsługiwany przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową, przesłanych zostało pomiędzy bankami 12.857 zgłoszeń dotyczących otwarcia 

nowego rachunku bankowego. 

 

W 12.537  przypadkach (97%) zgłoszono chęć zamknięcia dotychczasowego rachunku. 

Oznacza to, że  ok. 3% klientów podtrzymuje zamiar korzystania z tzw. „multibankingu”, czyli 

posiadania rachunku w więcej niż jednym banku. 

 

Dane statystyczne pokazują wyraźnie, że klienci, w większości przypadków, zainteresowani 

są przeniesieniem całości dostępnego salda (nieco ponad 95%).  

 

Obraz graficzny statystyk dot. poszczególnych miesięcy stanowi załącznik do niniejszego 

dokumentu. 

 

IV. Ocena funkcjonowania Rekomendacji ZBP na polskim rynku bankowym 

 

Z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  z 22 listopada 2010 r.  wynika, iż 

pozytywnie ocenia się inicjatywę ZBP, regulującą proces przenoszenia ROR klientów 

indywidualnych na polskim rynku bankowym, która w znacznej mierze przyczyniła się do jego 

uproszczenia.  

 

Wyniki badania przeprowadzonego w połowie 2009 roku przez UOKiK w tej sprawie 

pokazały, że przed wejściem w życie Rekomendacji ZBP, istnienie sformalizowanej procedury 

zamknięcia ROR zadeklarował tylko jeden bank. Banki nie uczestniczyły także w procesie 

przeniesienia rachunku przez dotychczasowego/ nowego klienta. 

 

Trzeba nadmienić, iż zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego w lipcu 2010 roku 

przez Instytut Pentor wśród 200 dyrektorów placówek bankowych z całego kraju, trzy 

czwarte dyrektorów oddziałów pozytywnie ocenia Rekomendację ZBP względem możliwości 

przenoszenia ROR-ów między bankami. Jednak 85% badanych jest zdania, że w niewielkim 
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stopniu ma ona wpływ na faktyczną skłonność klientów do takich działań. Tylko co dziesiąty 

bankowiec uważa, że motywuje ona klientów do zmiany banku. 

 

Jak pokazują wyniki badania, podobnie jak w 2009 roku, najczęstszym powodem, dla którego 

klienci rezygnują z usług danego banku, są zbyt wysokie ceny (zetknęło się z nim dwie trzecie 

bankowców). Przeszło co trzeci badany (38%) spotkał się z wyjaśnieniem, że powodem 

rezygnacji jest niezadowolenie z jakości usług – przed  rokiem taki powód przywoływany był 

przez 32% bankowców. Co piąty bankowiec styka się z problemem odejścia klientów z 

powodu zbyt wąskiej oferty usług. W porównaniu z zeszłoroczną sytuacją, zdecydowanie 

spadła liczba klientów niepodających powodu rezygnacji z usług.  

 

 

Warto także podkreślić, że z raportu Europejskiego Biura Związków Konsumenckich (BEUC) 

„Easy switching? – a long way to go” ze stycznia 2011 r. jasno wynika, że pozytywnie ocenia 

się proces wdrożenia Wspólnych Zasad w zakresie mobilności rachunków bankowych na 

polskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia dostępu polskim konsumentom 

do jasnych i pełnych informacji dotyczących procedury przeniesienia. 

 

Warszawa, marzec 2011 roku 
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Informacja statystyczna nt. przenoszenia rachunków bankowych w 2010 roku  


