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Parabanki – co powinieneś o nich wiedzieć? 

 

Co to jest tzw. parabank? 

Parabank to pojęcie, które potocznie służy do określenia podmiotu niebędącego bankiem, lecz 

działającego na rynku finansowym. Parabanki działają podobnie jak banki, gdyż oferują usługi 

i produkty finansowe przypominające usługi i produkty bankowe (np. pożyczki). Ich 

działalność nie jest objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)1. 

Te parabanki, które oferując usługi finansowe podejmują działania zastrzeżone do wyłącznej 

właściwości banków, np. przyjmują wkłady pieniężne płatne na żądanie lub z nadejściem 

oznaczonego terminu (tzw. depozyty), a które nie posiadają zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, prowadzą działalność nielegalnie2. 

Stosownie bowiem do treści art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. prawo bankowe, 

gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek 

pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, bez stosownego zezwolenia 

KNF na prowadzenie danej działalności, jest nielegalne i podlega grzywnie do 5.000.000 

złotych i karze pozbawienia wolności do lat 33.  

Czym parabank różni się od banku i dlaczego inwestycje w parabankach wiążą się z 

wysokim ryzykiem? 

Parabank nie posiada zezwolenia KNF na prowadzenie działalności bankowej (tzw. licencja 

bankowa4) i nie jest nadzorowany przez tę instytucję. 

                                                           
1 Aktualnie nie istnieje legalna definicja parabanku. 
2 Za wyjątkiem banków państwowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powstałych do dnia 

26 października 2012 r.   
3 Zgodnie z art. 171 ust. 3 ustawy z dn. 29 sierpnia 2007 roku prawo bankowe „Tej samej karze podlega także ten, 

kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2 działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej”.  
4 Listę legalnie działających banków na terenie RP prowadzi na swojej stronie internetowej Komisja Nadzoru 

Finansowego (www.knf.gov.pl). 

http://www.knf.gov.pl/
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W instytucjach parabankowych występuje wysokie ryzyko utraty środków finansowych 

powierzonych przez klientów, co wynika głównie z braku nadzoru nad działalnością tego 

rodzaju podmiotów i często z funkcjonowania nieprzejrzystej struktury właścicielskiej, a  tym 

samym możliwości sprzeniewierzenia środków klientów przez osoby zarządzające lub 

nadzorujące podmiot. Często podmioty te nie posiadają także adekwatnych kapitałów do skali 

prowadzonej działalności i nie prowadzą bieżącej sprawozdawczości finansowej.   

Podmioty te, aby pozyskać klientów i zgromadzić środki finansowe w postaci depozytów, kuszą 

potencjalnych klientów zazwyczaj obietnicami wysokich, ponadprzeciętnych  zysków, często 

kilkukrotnie przewyższających oferty licencjonowanych banków. Instytucja parabankowa, 

proponująca wyjątkowo atrakcyjne oprocentowanie depozytów, np. w formie lokat, 

szczególnie w dobie niskich stóp procentowych, powinna zatem wzmożyć czujność 

potencjalnego inwestora. Należy bowiem przyjąć, że w celu wygenerowania wysokich zysków 

dla klientów, podmiot ten może angażować zgormadzone środki w inwestycje obarczone 

ryzykiem, np. w ryzykowne instrumenty finansowe.  

Osoby inwestujące na rynku finansowym powinny zawsze mieć na uwadze obowiązującą 

zasadę, że wyższa spodziewana stopa zwrotu z inwestycji wiąże się z wyższym ryzykiem 

inwestycyjnym - każdy dodatkowy rodzaj ryzyka jest premiowany wyższą stopą dochodu.  

Co najważniejsze, klienci tzw. parabanków, w przeciwieństwie do klientów licencjonowanych 

banków, nie mogą korzystać z gwarancji zwrotu środków powierzonych tym podmiotom w 

przypadku utraty zainwestowanych przez nie środków finansowych klientów. Depozyty 

zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są bowiem 

chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta w przypadku spełnienia 

warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego 

oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do 

wysokości ustawowo określonej kwoty5.  

Na stronie internetowej KNF znajduje się lista zidentyfikowanych dotąd podmiotów, których 

działalność wzbudziła podejrzenie, że mogą one działać niezgodnie z prawem, tj. gromadzić 

środki pieniężne od osób prywatnych i obciążać je ryzykiem.  

 

 

                                                           
 

 
5 Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. 

 


