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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
W połowie stycznia br. szwajcarski bank centralny niespodziewanie uwolnił kurs swojej waluty, w
wyniku czego polski złoty mocno osłabił się wobec franka szwajcarskiego. Niestety, w ten sposób
decyzja podjęta daleko poza granicami naszego kraju i zupełnie od Polaków niezależna,
z całą swoją mocą uderzyła także tych naszych obywateli, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe w
tej walucie. Dotknęła zresztą także liczne grono kredytobiorców w innych krajach, jak Austria, Francja,
Niemcy czy Węgry.
Osoby zadłużone w helweckiej walucie, nazywane często Frankowiczami, miały prawo czuć się
zaniepokojone i zagrożone. Tam, gdzie pojawia się niepokój i zagrożenie, są jednak także zwykle silne
emocje i niestety pojawiają się głosy, które grają na tych emocjach, powtarzając nieprawdziwe tezy i
podpowiadając lekarstwa często gorsze od choroby. Wokół problemu z kredytami frankowymi
pojawiło się wiele mitów i przekłamań, które próbują stawiać nasze banki w niekorzystnym świetle.
Opinie te nie tylko nie są prawdziwe, ale są także bardzo krzywdzące dla prawie 180 tys.
zatrudnionych w nich osób – zdolnych i najczęściej młodych ludzi, którzy zdecydowali się pozostać w
naszym kraju i tu budować dobrobyt polskiej gospodarki, tworząc niemal od podstaw system
bankowy, który bardzo często stawiany jest dziś w świecie za wzór. Fałszywe i kłamliwe twierdzenia
są wreszcie niebezpieczne dlatego, że podkopują zaufanie do krwioobiegu gospodarki, jaki tworzony
jest przez banki, którym 24 mln Polaków powierzyło swoje środki w postaci depozytów, i w który
poprzez fundusze emerytalne i inwestycyjne zainwestowało 17 mln Polaków.
Wszystkim osobom – Frankowiczom i wielu innym klientom banków, decydentom, komentatorom
życia publicznego i wszystkim Polakom, którzy z różnych względów są zainteresowani kwestią
kredytów frankowych, jako przedstawiciele środowiska bankowego czujemy się winni przybliżyć
rzetelną wiedzę na ten temat. Dlatego przekazuję na Państwa ręce „Białą księgę kredytów
frankowych w Polsce”. Pokazuje ona bardzo wyraźnie m.in. to, że to środowisko bankowe było
jednym z pierwszych, które apelowało o zakaz udzielania takich kredytów. Byliśmy jednak wtedy
osamotnieni, bo przeciw naszemu postulatowi wystąpili nie tylko politycy i instytucje państwowe, ale
także niektóre stowarzyszenia społeczne, środowiska eksperckie i wielu komentatorów życia
publicznego.
Muszę jednak z całą stanowczością podkreślić, że niniejsza „Biała księga” nie powstała w żadnej
mierze, by dzielić, rozliczać, czy szukać winowajców, ale by służyć wyciągnięciu mądrych wniosków na
przyszłość w sferze polityki gospodarczej, nadzorczej i we wdrażaniu najlepszych praktyk bankowych.
W 25-leciu transformacji kilkakrotnie przeżywaliśmy trudne sytuacje związane ze stabilnością polskiej
gospodarki i kondycją sektora bankowego, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi i działaniu ponad
podziałami udało nam się zbudować stabilny sektor bankowy, który oparł się największemu
kryzysowi, jaki dotknął świat w ciągu ostatnich dziesięcioleci. „Biała księga” ma więc tłumaczyć
i wyjaśniać to, co nieprawdziwe, ale nade wszystko chciałbym, aby dała solidny fundament do
zjednoczenia wszystkich środowisk zainteresowanych tym, by wypracować wspólne i akceptowane
przez wszystkich interesariuszy rozwiązanie zaistniałego problemu.
Natychmiast po uwolnieniu franka przez szwajcarski bank centralny polskie środowisko bankowe
zaproponowało i wprowadziło w życie szereg rozwiązań łagodzących skutki szokowej aprecjacji tej
waluty. Obecnie w porozumieniu z władzami regulacyjnymi i nadzorczymi prowadzimy prace nad
systemowym rozwiązaniem tego problemu, starając się uwzględnić oczekiwania i opinie różnych grup
klientów, podatników i akcjonariuszy. Celem jest z jednej strony dalsze złagodzenie problemu
kredytów frankowych, z drugiej zaś – zachowanie stabilności i bezpieczeństwa polskiego sektora
bankowego.
Z wyrazami szacunku

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich
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Krótka historia kredytów w CHF w Polsce
Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia związane z kredytami w walutach obcych w tym CHF.
Zestawienie przedstawia jak na przestrzeni lat sektor bankowy, liderzy opinii oraz decydenci odnosili
się do problemu kredytów denominowanych
w walutach obcych.
L.p
.
1

Data

Organizacja

Działanie

Opis/wpływ

27 lipca 2002

Sejm

Wprowadzenie ustawy
„prawo dewizowe”

Wprowadza prawną możliwość
udzielania kredytów denominowanych
w walutach

2

Maj 2004

Polska w UE

3

2005

ZBP

Przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej
Powołanie zespołu w
ZBP ds. kredytów
walutowych

4

Listopad 2005

Banki

5

Listopad/
grudzień 2005

ZBP

6

Grudzień 2005

ZBP

7

8 lutego 2006

8

Marzec 2006

GINB przy
NBP
KNF (przy
współpracy z
ZBP)

9

4 lipca 2006

UOKiK

10

Sierpień 2006

UOKiK

Wysłanie oficjalnego
pisma do ZBP z apelem
o całkowity zakaz
udzielania kredytów w
walucie innej niż w
walucie dochodu
klienta
Oficjalne pismo do
GINB przy NBP
Prezes ZBP wysyła list
poparcia do
Generalnego
Inspektora Nadzoru
Bankowego
Odpowiedź na pismo
ZBP
Wprowadzenie
rekomendacji S

Wypowiedź do
Money.pl prezesa
UOKiK-u Cezarego
Banasińskiego
Oficjalne pismo do ZBP
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zadaniem zespołu było wypracowanie
propozycji rozwiązań legislacyjnych,
które mogłyby zostać zastosowane w
celu ograniczenia akcji kredytowej w
walutach obcych.

Propozycja rozwiązań formalnych
mających na celu zakaz udzielania
kredytów walutowych
Wyrażenie poparcia dla działań organu
nadzoru zmierzających do rozwiązania
problemu kredytów walutowych.

Nie będzie formalnego zakazu
udzielania kredytów walutowych
1. W pierwszej kolejności przedstawiona
oferta kredytów w złotych. Kredyt
walutowy może być udzielony po
pisemnym
oświadczeniu
klienta,
potwierdzającym, że dokonał wyboru
kredytu w walucie obcej i ma
świadomość ponoszonego ryzyka
2. Przy udzielaniu kredytu walutowego
bank musi dla potrzeb liczenia zdolności
kredytowej przyjąć oprocentowanie w
wysokości analogicznej jak dla kredytu
w złotych a kwotę kapitału kredytu
walutowego ma zwiększyć o 20%
„Każdy sam powinien decydować o
wyborze kredytu”

Stanowisko UOKiK: Wprowadzenie
ograniczeń w udzielaniu kredytów
walutowych jest rozwiązaniem zbyt

11

1 lipca 2006

Premier RP
Kazimierz
Marcinkiewi
cz
Prawo i
Sprawiedliw
ość

Briefing prasowy ws.
m.in. kredytów we
frankach

12

1 lipca 2007

13

Grudzień 2008

KNF (przy
współpracy z
ZBP)

Uchwalenie
rekomendacji S (II)

14

Marzec 2010

KNF (przy
współpracy z
ZBP)

Uchwalenie
rekomendacji T

15

Styczeń 2011

KNF (przy
współpracy z
ZBP)

Rekomendacja S (III)

Komunikat Prasowy w
sprawie CHF
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daleko idącym, a ostateczna decyzja jaki
rodzaj kredytu wybrać zawsze powinna
należeć do konsumenta.
„Nie rozumiem polityki utrudniania
dostępu do kredytów i nie zgadzam się z
nią”
„Klub Parlamentarny Prawo i
Sprawiedliwość z niepokojem przyjmuje
zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego
tzw. „Rekomendację S” wprowadzające
ograniczenia w dostępności do
kredytów walutowych, których
głównym skutkiem będzie zmniejszenie
możliwości nabywania przez obywateli
(szczególnie przez młode osoby)
własnych mieszkań”
1. Od 1.01. 2009 r. - Obowiązek
informowania klientów o spreadzie
walutowym, udostępnianie klientom
zestawienia historycznych kursów
danych, obowiązek informowania o
ryzyku związanym ze spreadem
walutowym. Bank nie powinien
stosować kursów walutowych dla
kredytów mieszkaniowych innego niż
kursu stosowanego przez bank dla
standardowych produktów i transakcji
2. Od 1.07. 2009 – możliwość spłaty
kredytu w walucie indeksacyjnej
Ustalając maksymalny poziom relacji
wydatków związanych z obsługą
zobowiązań kredytowych i finansowych
do dochodów klienta bank powinien
uwzględniać wyniki testów warunków
skrajnych zawierających zmianę kursu
walutowego o 30%
Relacja wydatków związanych z obsługą
zobowiązań kredytowych do średnich
dochodów netto osiąganych przez
osoby zobowiązane do spłaty nie
powinien być wyższa niż 50% lub 65%
dla klientów o dochodach
przekraczających przeciętne
wynagrodzenie w gospodarce. Dla
kredytów walutowych o terminie
dłuższym niż 5 lat przyjmuje się bufor
bezpieczeństwa w wysokości wzrostu
obciążenia o minimum 20%
W kalkulacji LTV bank powinien przyjąć
bufor dla pokrycia skutków zmiany LTV
w wyniku zmiany kursu walutowego w
wysokości co najmniej 20% dla
kredytów powyżej 5 lat
1. Po 6 miesiącach od uchwalenia
rekomendacji obowiązek
przeprowadzania stress testów

16

Czerwiec 2011

Sejm

17

2011

ZBP

18

Czerwiec 2013

KNF (przy
współpracy z
ZBP)

7.06.2011 podjęcie
uchwały nr 153/2011
KNF (Dz. Urz. KNF nr 8,
poz. 29) – zmiana
uchwały nr 76/2010
Udział Związku w
konsultacjach w
sprawie ustawy
antyspreadowej
Nowelizacja
rekomendacji S
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zakładającego zmianę kursu waluty o
30% i utrzymywanie się tej sytuacji
przez 12 miesięcy
2. Badania wskaźnika LTV
3. Od 1.01. 2012 – wprowadzenie
ograniczenia, że w przypadku kredytów
walutowych maksymalny poziom relacji
wydatków związanych z obsługą
zobowiązań kredytowych do średnich
dochodów netto osiąganych przez
osoby zobowiązane do spłaty nie
powinien być wyższy niż 42%
4. Przyjęcie założenia, że niezależnie od
okresu kredytowania dla potrzeb
badania zdolności kredytowej przyjmuje
się okres 25 lat
Od 30 czerwca 2012 r. ekspozycje
zabezpieczone na nieruchomości
mieszkalnej, gdzie rata jest uzależniona
od kursu walutowego ma wagę ryzyka
100%

Wprowadzenie stopniowo obowiązku
posiadania wkładu własnego do
poziomu 20%
Banki powinny udzielać klientom
detalicznym kredytów hipotecznych
wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują
oni dochód. bank powinien
wyeliminować ryzyko walutowe w
odniesieniu do nowo udzielanych
kredytów
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Przesłanki rozpoczęcia akcji kredytowej w CHF

Realizacja polityki dezinflacyjnej powodowała utrzymywanie się stóp procentowych w Polsce
i w innych krajach na wysokim poziomie. Roczne oprocentowanie kredytów mieszkaniowych
w złotych sięgało wówczas od kilkunastu do nawet 20%. Tak znaczący koszt kredytu sprawił,
że stał się on niedostępny dla wielu Polaków, którzy chcieli nabyć mieszkanie. Osoby te
zaczęły
więc
szukać
wyjścia
z
tej
sytuacji,
kierując
swoją
uwagę
w stronę kredytów mieszkaniowych w walutach krajów o niskich stopach procentowych. Ich
oprocentowanie było bowiem w sposób naturalny znacznie niższe niż kredytu złotowego.
Kredyty mieszkaniowe w walutach obcych były początkowo denominowane zwykle
w dolarach i euro, ale z czasem większe znaczenie zyskały kredyty we franku szwajcarskim.
Stały się one jednak naprawdę popularne dopiero po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Wtedy nasza gospodarka przyspieszyła, a przystąpienie do strefy euro wydawało się kwestią
niedalekiej przyszłości. Silna gospodarka oznaczała większy popyt na mieszkania i ograniczała
ryzyko osłabienia polskiej waluty, a rychłe wstąpienie Polski do strefy euro, zapowiadane
przez osoby kierujące państwem, według wielu ekspertów miało niemal całkowicie
wyeliminować ryzyko kursowe wbudowane w kredyty walutowe.
Dynamicznie następowała jakościowa zmiana na rynku mieszkań. Wynikała ona ze wzrostu
optymizmu konsumenckiego związanego ze stopniową poprawą sytuacji materialnej
społeczeństwa, potęgowanego umacnianiem się złotego. Dla rynku nieruchomości miało to
decydujące znaczenie – oprócz kwestii poczucia zamożności rozbudzone zostały bowiem
aspiracje społeczeństwa, w tym chęci zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Utrzymywał się duży dysparytet stóp procentowych pomiędzy naszym krajem a innymi
państwami, co powodowało, że koszty kredytu złotowego były wciąż znacznie wyższe niż
koszty kredytu w obcych walutach. Dla przykładu w 2005 r. oprocentowanie kredytu
mieszkaniowego w wys. 250 tys. zł, zaciągniętego na 30 lat w złotych wynosiło ok. 5,3%,
w euro: 3,1%, a we frankach szwajcarskich: 1,8% Klient stał więc wtedy przed ważną decyzją
– czy zaciągnąć kredyt w złotych i płacić miesięczną ratę prawie 1400 zł, czy w euro z ratą
1100 zł, czy też we franku szwajcarskim z ratą 930 zł, czyli prawie o 500 zł mniejszą niż przy
kredycie złotowym! Przyczyna, dla której klienci banków chętnie brali kredyty we frankach,
była więc prosta – były one wówczas o wiele tańsze. Niższe raty spłaty kredytu we franku
szwajcarskim w sposób naturalny zwiększały zdolność kredytową części kredytobiorców.
Warto przy tym zauważyć, że we wszystkich aglomeracjach koszty najmu mieszkania były
wyższe od kosztów obsługi kredytu, zwłaszcza walutowego, zaciągniętego na porównywalne
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mieszkanie. Stanowiło to istotny bodziec do tego, aby zaciągać kredyty na zakup mieszkań,
niż je wynajmować.
To zatem głównie sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, wysokie stopy procentowe
kredytów złotowych i wysokie stawki najmu mieszkań sprawiły, że kredytobiorcy
przedkładali kredyty we franku szwajcarskim nad inne.
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Szybka reakcja środowiska bankowego na możliwość wystąpienia
zagrożeń

Sytuacja sprzyjająca temu, że Polacy zaciągali kredyty mieszkaniowe we franku szwajcarskim,
mogła się jednak diametralnie zmienić wraz z osłabieniem się złotego. Przedstawiciele
sektora bankowego zwracali uwagę na takie zagrożenie i wyrażali swoje zaniepokojenie z
powodu rosnącego udziału kredytów walutowych na polskim rynku już w 2005 r. Jesienią
2005 r. powołany został w tym celu specjalny zespół roboczy banków, którego zadaniem było
wypracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby zostać zastosowane w
celu ograniczenia akcji kredytowej w walutach obcych.
Na początku grudnia 2005 r. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz
wystosował do Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego Wojciecha Kwaśniaka pismo, w
którym wyrażał poparcie dla działań organu nadzoru zmierzających do rozwiązania tego
problemu. W piśmie tym wskazywano, że zdecydowanie preferowanym modelem dla
większości banków byłoby wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w walutach obcych na
cele mieszkaniowe jako rozwiązania systemowego wprowadzonego w drodze obligatoryjnej
regulacji wydanej przez Komisję Nadzoru Bankowego. Takie rozwiązanie zapewniałoby
równe traktowanie wszystkich krajowych banków, jednakowe warunki konkurencji oraz
ograniczałoby ryzyko unikania nowych przepisów.
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego przedstawił swój pogląd w tej sprawie między
innymi w uzasadnieniu do projektu Uchwały z roku 2006 (zwanej później Rekomendacją S)
Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków,
wynikającego z niedopasowania walutowego pomiędzy walutą ekspozycji kredytowej a
walutą przychodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. GINB wskazywał w nim na
rosnącą aktywność banków w udzielaniu kredytów walutowych od końca 2004 r.
Przywołano, iż „w piśmie z dnia 5 grudnia 2005 roku do Generalnego Inspektora Nadzoru
Bankowego Zarząd Związku Banków Polskich, podzielając generalnie obawy dotyczące
zagrożeń wynikających ze sprzedaży kredytów walutowych, poparł działania nadzoru
bankowego zmierzające do rozwiązania tego problemu”. Uważając, iż niezbędne są działania
GINB o charakterze regulacyjnym, w uzasadnieniu wskazano, iż „…jednak rozwiązanie
proponowane przez ZBP, polegające na wprowadzeniu formalnego zakazu udzielania
walutowych kredytów mieszkaniowych, zdaniem GINB nie jest możliwe do wprowadzenia:
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•

•

Ze względu na ograniczenia prawne – Komisja Nadzoru Bankowego nie ma
upoważnienia ustawowego do ograniczenia praw zarówno banków, jak i ich klientów,
wynikających z ustaw – Prawo bankowe i Prawo dewizowe, w zakresie możliwości
odpowiednio udzielania i zaciągania kredytów w walutach obcych.
Ponieważ proponowane przez ZBP rozwiązanie preferuje banki o dużej bazie
depozytowej, mające dostęp do relatywnie tanich źródeł finansowania w złotych. W
zdecydowanie gorszym położeniu znalazłyby się po wprowadzeniu ewentualnego zakazu
aktywne na rynku nieruchomości banki średniej wielkości, finansujące swą działalność
głównie z rynku międzybankowego”.
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Politycy o kredytach i kredytobiorcach – wypowiedzi i stanowiska z
roku 2006
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, wprowadzające ograniczenia w dostępności do
kredytów walutowych, których głównym skutkiem będzie zmniejszenie możliwości
nabywania przez obywateli (szczególnie przez młode osoby) własnych mieszkań.
Klub Parlamentarny PiS podchodzi krytycznie do tego zalecenia z co najmniej kilku powodów:
1. Rozwiązanie problemu deficytu mieszkaniowego w Polsce ma dla nas priorytetowe
znaczenie, a walutowe kredyty mieszkaniowe były niewątpliwe czynnikiem sprzyjającym
nabywaniu mieszkań po znacznie niższych kosztach Rekomendacja S przyjęta przez Komisję
Nadzoru Bankowego będzie sprzyjała utrwaleniu ograniczenia dostępności do kredytów.
2. Zalecenie Komisji Nadzoru Bankowego nie znajduje żadnego potwierdzenia ani
uzasadnienia w wynikach finansowych banków. Kondycja finansowa sektora bankowego w
Polsce jest znakomita. Z powszechnie dostępnych materiałów jasno i wyraźnie wynika, że
gwałtowny wzrost liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych nie zaszkodził płynności
finansowej banków. Nie podzielamy argumentacji Komisji Nadzoru Bankowego dotyczącej
rzekomego zagrożenia dla sytemu bankowego. W 2005 r. banki zarobiły aż 9,2 mld zł. Zysk
wzrósł w ubiegłym roku o 28,9% w porównaniu z 2004 r. Banki komercyjne zarobiły 8,695
mld zł, a spółdzielcze – 509 mln zł. Na rekordowo dobre wyniki wpływ miał wzrost dochodów
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z kredytów konsumenckich oraz mieszkaniowych, a także z opłat i prowizji. Udział kredytów
zagrożonych obniżył się na koniec 2005 r. do 11% z 14,9% na koniec 2004 r. Wyniki 2006 r.
nie powinny być gorsze, możliwe jest utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu zyskowności
netto, a wynik może przekroczyć 10 mld zł. Dlatego też nie podzielamy przedstawionej przez
Komisję Nadzoru Bankowego argumentacji dotyczącej troski o trwałość i bezpieczeństwo
finansowe kredytobiorców i banków.
Stanowisku Komisji Nadzoru Bankowego przeczą również dane Związku Banków Polskich.
Opierając się na tych danych, troska Komisji Nadzoru Bankowego wydaje się być
nieuzasadniona. W pierwszym kwartale 2006 r. Polacy zaciągnęli 53 tys. kredytów
hipotecznych o łącznej wartości ponad 7, 1 mld i w żaden negatywny sposób nie wpłynęło to
na płynność finansową banków. Co więcej szeroka dostępność do kredytów walutowych
przyczynia się do stałego wzrostu konkurencji pomiędzy bankami i spadku oprocentowania
kredytów.
3. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podziela opinie wielu ekspertów
ekonomicznych, mówiące o negatywnych skutkach Rekomendacji S. Specjaliści z Centrum im.
Adama Smitha podkreślają niebezpieczeństwo związane z ograniczeniem konkurencyjności
na rynku bankowym. Zalecenie KNB skutkować może stworzeniem podwójnych standardów
na rynku usług bankowych, gdyż rozwiązanie to jest korzystne przede wszystkim dla dużych
banków, a ewidentnie niekorzystne dla małych i średnich banków oraz tych z krótkim stażem
na polskim rynku.
Niekorzystnym skutkiem Rekomendacji S może być sytuacja, w której znaczna część średnio
zarabiających Polaków nie będzie w stanie uzyskać dostępu do kredytu z powodu
gwałtownego wzrostu jego kosztów. Wprowadzanie sztucznych ograniczeń tamujących
naturalny rozwój rynku kredytów nie służy polskiej gospodarce, a już na pewno nie służy
obywatelom. Po wejściu w życie tych zmian nastąpi dalsza monopolizacja rynku usług
bankowych, a konsekwencje odbiją się na kieszeni klienta. Zalecenie Komisji Nadzoru
Bankowego doprowadzić może także do niemożności udzielania kredytów walutowych przez
mniejsze banki, które, ażeby utrzymać się na rynku, będą zmuszone do podwyższenia
oprocentowania kredytów we frankach, co może oznaczać dla nich utratę większości
klientów, a w skrajnych przypadkach bankructwa.
4. Podstawowe uzasadnienie Komisji Nadzoru Bankowego Rekomendacji S powołujące się na
ogromne ryzyko związane przede wszystkim z nagłymi spadkami wartości walut, możliwością
znacznego podniesienia stóp procentowych przez zagraniczne banki centralne, a także na
możliwy znaczny spadek wartości złotówki, nie znajduje potwierdzenia w danych
makroekonomicznych. Oczywiście nie możemy nie dostrzegać tego ryzyka, ale jeśli
weźmiemy pod uwagę ciągły wzrost gospodarczy naszego kraju, niską inflację i umacniającą
się złotówkę, to obawy Komisji Nadzoru Bankowego nie znajdują potwierdzenia w faktach.
5. Komisja Nadzoru Bankowego poprzez swoje niejasne i nie znajdujące poparcia w faktach
działania udowadnia, że realizuje jedynie interes korporacyjny banków. Stawia ona interes
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największych sieci bankowych ponad interesem zwykłych obywateli i interesem publicznym.
Trudno dostrzec w polityce Komisji Nadzoru Bankowego uwzględnianie postulatów i
fachowych opinii niezależnych ekspertów. Działania Komisji nie wychodzą poza ramy
wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej. Nie może nas to zbytnio dziwić, gdyż Komisja
Nadzoru Bankowego i Rada Polityki Pieniężnej są ze sobą ściśle powiązane, chociażby osobą
Prezesa Pana Leszka Balcerowicza.
6. Przypadek Rekomendacji S doskonale obrazuje poważne mankamenty obecnego systemu
bankowego. Tak długo jak organy nadzoru będą ściśle związane z organami wyznaczającymi
główne cele polityki pieniężnej oraz powiązane mniej lub bardziej formalnymi więzami z
prywatnym systemem bankowym, nie będziemy mogli mówić o niezależnym i obiektywnym
nadzorze. Widząc niedoskonałości obecnych regulacji prawnych w tejże materii, Prawo i
Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, nad
którym toczą się prace w Parlamencie, które powinny zostać jak najszybciej zakończone.
Uważamy, że zintegrowany nadzór bankowy będzie stał na straży interesu publicznego i nie
będzie chronił partykularnych interesów poszczególnych banków.
7. Klub Parlamentarny PiS, chroniąc interesy szerokich grup społecznych zainteresowanych
uzyskaniem dostępu do taniego kredytu uważa, że w obecnej sytuacji Rada Polityki
Pieniężnej powinna obniżyć zbyt wysokie stopy procentowe. Postulat PiS znajduje
uzasadnienie w raporcie OECD, która w swym najnowszym opracowaniu ogłoszonym 28
czerwca 2006 r. krytykuje NBP za zbyt restrykcyjną politykę pieniężną, w sytuacji, gdy inflacja
należy do najniższych w Europie (0,9 proc. w maju) i nawołuje do obniżki stóp procentowych.
Tak stanowcze stanowisko OECD wzmacnia naszą argumentacje i postulaty
8. Po tym niezrozumiałym z wielu względów zalecaniu KNB Klub Parlamentarny Prawo i
Sprawiedliwość może jedynie apelować do Rady Polityki Pieniężnej o obniżenie stóp
procentowych. Zdajemy sobie sprawę, że w chwili obecnej może to być jedyna szansa na
obniżenie kosztów kredytu, co da szansę tysiącom Polaków na nabycie względnie tanio
własnego mieszkania.

Politycy o kredytach i kredytobiorcach w roku 2013

Autor
Beata Szydło,
PiS

Cytat
Ludzie, którzy zaciągają pożyczki, muszą być zabezpieczeni. Jeśli sektor
bankowy udzielał kredytów we frankach, powinien brać za to
odpowiedzialność.(…)
My mówimy też o konieczności ucywilizowania systemu przyznawania
kredytów. Cała ta sytuacja z pożyczkami we frankach przypomina
sytuację z OFE. Gdy one wchodziły na rynek, zaczynała się moda na
fundusze i próbowano przekonywać Polaków, że to jest najlepsza
metoda zabezpieczenia emerytalnego. Podobnie było z kredytami
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frankowymi.
PiS o kredytach we frankach: To były działania spekulacyjne.
Przewalutujmy je po kursie bieżącym, serwisy.gazetaprawna.pl, 23.08
2013
Ryszard
Czarnecki
PiS

Prawo i Sprawiedliwość domaga się aktywnej pomocy rządu dla Polaków,
którzy wzięli kredyty na mieszkania we frankach szwajcarskich. Jak
podkreślił, „trzeba ratować” ok. 700 tys. osób zadłużonych w tej walucie.
– Domagamy się, by rząd zamiast zajmować się wojną domową w PO, czy
taśmami premiera Donalda Tuska, zajął się „frankowiczami” (...) PiS
deklaruje gotowość współpracy w wymiarze legislacyjnym w tym
zakresie. Tych 700 tys. osób trzeba ratować (…).
Sytuacja kredytobiorców biorących kredyty w obcych walutach jest
gorsza pod względem formalnoprawnym niż w innych krajach, bo w
innych krajach nie ma bankowego tytułu egzekucyjnego, który może
umożliwić bankom zabranie mieszkania.
„Fakt” 13 sierpnia 2013 r.

Paweł Kowal
PJN

Jacek Brzezinka,
PO

Zbigniew

Jeśli ktoś twierdzi, że problem kredytu we frankach jest tylko prywatną
sprawą osób, które go zaciągnęły, jest w błędzie, bo to jest problem
systemowy. Chodzi o kondycję polskiej klasy średniej, która podobnie jak
w innych krajach, jest motorem dobrobytu i postępu. Przypomnijmy, że
chodzi o prawie 700 tys. polskich rodzin, którym trzeba dać oddech. I to
jest realny interes społeczny nas wszystkich. Odciążenie tych ludzi będzie
miało swój wymiar ekonomiczny (większy popyt), ale i demograficzny:
uwolnieni od obciążeń ludzie będą bardziej skłonni do posiadania dzieci.
„Zadłużeni we frankach jak powodzianie”? Czy państwo powinno
pomagać „frankowiczom”? Oto argumenty obu stron
natemat.pl | 10.9.2013 | Strona: 0 | Temat: Internet
Wszystkie ludzkie działania związane z inwestowaniem, grą na giełdzie,
czy braniem pożyczek lub kredytów wiążą się z jakimś ryzykiem. Dlatego
radziłbym zachować wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o takie pomysły, jakie
zgłasza PiS. Bo dziś franki, a jutro co? Przecież ktoś, kto stracił pieniądze
powierzone w Amber Gold albo przegrał dużą sumę na giełdzie, również
mógłby zacząć domagać się od państwa pomocy. Łatwo do takich
przypadków dorobić sobie filozofię. Moim zdaniem, rola państwa
powinna się sprowadzać przede wszystkim do zapewnienia stabilności i
przejrzystości działania sektora bankowego.
„Zadłużeni we frankach jak powodzianie”? Czy państwo powinno
pomagać „frankowiczom”? Oto argumenty obu stron
natemat.pl | 10.9.2013 | Strona: 0 | Temat: Internet
To rzeczywiście jest poważny problem i uważam, że do każdego
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Matuszczak,
SLD

przypadku należałoby podchodzić indywidualnie. Nie sądzę, by sprawę
dało się załatwić jakąś jedną, ogólną „abolicją”. Wsparcie powinno być
punktowe, docierać do konkretnych osób, np. młodych małżeństw.
Warto pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem.
Z jednej strony zgadzam się: obowiązują nas reguły wolnego rynku i
każdy brał taki kredyt dobrowolnie, ale weźmy pod uwagę, że wiele osób
było niedoinformowanych, bo banki nie mówiły otwarcie o ryzyku. Co
więcej, kredyty przyznawano też osobom bez zdolności kredytowej.
„Zadłużeni we frankach jak powodzianie”? Czy państwo powinno
pomagać „frankowiczom”? Oto argumenty obu stron
natemat.pl
Wincenty Elsner Ruch Palikota chce pomóc osobom mającym trudności ze spłatą kredytu
RP/TR
hipotecznego. Ugrupowanie przedstawiło w Sejmie propozycję
utworzenia specjalnego Funduszu Pomocy Kredytobiorcom. To ma być
koło ratunkowe dla tych, którzy nie mogą spłacać kredytu i dla tych,
którym grozi zabranie przez banki lub zlicytowanie przez komornika
mieszkania. Fundusz ten pomagałby ludziom w drastycznie złej sytuacji
finansowej. Myślę że pomimo wolnorynkowej gry i wiedzy o
możliwościach kredytowych takie narzędzie powinno istnieć.
bankier.pl, 19 sierpnia 2013 r.

Politycy o kredytach i kredytobiorcach w roku 2015 r.
PiS uważa, że rząd powinien zareagować na wzrost kursu franka i pomóc tym, którzy wzięli
kredyty w tej walucie.
Chodzi o to, by umożliwić im złożenie wobec banków oświadczenia woli, że będą spłacać
zadłużenie po kursie z 14 stycznia 2015 r.
Wiceprezes PiS Beata Szydło powołała się na artykuł 71. Konstytucji, który stanowi, że
państwo w swojej polityce społecznej uwzględnia dobro rodziny. „Tak jak w przypadku
ustawy górniczej, chodzi o dobro rodzin górniczych i tych, którzy żyją z pracy na Śląsku i w
Małopolsce Zachodniej, tak w tym przypadku chodzi o dobro rodzin, które skorzystały z
możliwości wzięcia kredytu we frankach” – powiedziała. Dodała, że większość tych kredytów
została zaciągnięta na zakup mieszkania.
Posłanka PiS wezwała premier Ewę Kopacz, by powiedziała co rząd zamierza zrobić w tej
sprawie. Poseł Paweł Szałamacha zwrócił się z tym pytaniem także do wicepremiera Janusza
Piechocińskiego. Poinformował, że jeżeli rząd, który jego zdaniem negatywne rozwiązania
przeprowadza bardzo szybko, nie przedstawi projektu ustawy w ciągu kilku dni roboczych, to
zrobi to PiS.
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Pomysł PiS opiera się na założeniu, że zmiana sposobu zarządzania walutą przez Szwajcarski
Narodowy Bank i tąpnięcie na rynkach finansowych to zdarzenia niezwiązane z realną
gospodarką w Polsce.
Z powodu nadzwyczajnej zmiany okoliczności rząd powinien interweniować – uważa Paweł
Szałamacha. Jego zdaniem, należy skorzystać z zawartej w polskim Kodeksie cywilnym
klauzuli nadzwyczajnej zmiany okoliczności ekonomicznych, nieprzewidzianych w momencie
podpisywania umowy.
„Proponujemy, aby tę decyzję Banku Szwajcarskiego uznać ustawowo za taką zmianę
okoliczności i dać uprawnienie złożenia oświadczenia woli: wybieram spłatę po kursie z 14
stycznia, sztywno wskazanym” – wyjaśnił Paweł Szałamacha.
Dodał, że osoby, które nie złożą oświadczenia woli, spłacałyby swoje zadłużenie na
dotychczasowych zasadach, czyli w zależności od kursu płaciły mniej lub więcej.
Według Pawła Szałamachy być może powinna być dla nich przeprowadzona akcja edukacyjna
Komisji Nadzoru Finansowego, by lepiej mogły ocenić swoją sytuację.
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Wypowiedzi i opracowania eksperckie nt. kredytów w CHF (IBnGR,
Centrum im. A. Smitha, Instytut Globalizacji)
Fragmenty raportu z sierpnia 2006 roku podsumowującego akcję „Wolność dla marzeń,
wolność dla kredytów”:
1. Instytut Globalizacji uznał działania KNB (Komisji Nadzoru Bankowego, której funkcje
przejęła potem Komisja Nadzoru Finansowego – ES) za szczególnie dotkliwe wobec młodych
ludzi, których jedną decyzją pozbawiono możliwości realizacji marzeń o posiadaniu własnego
mieszkania. W opinii Instytutu Rekomendacja S w bardzo niebezpieczny sposób ogranicza
konkurencję na polskim rynku kredytowym. Dlatego też Instytut postanowił zainicjować
kampanię społeczną „Wolność dla marzeń, wolność dla kredytów”, sprzeciwiającą się
ograniczeniom w udzielaniu kredytów walutowych. Niniejszy raport jest próbą
podsumowania działań Instytutu Globalizacji w ramach tej kampanii.
2. Z wprowadzenia restrykcji skorzysta jedynie wąska grupa największych banków, z których
część w ogóle nie posiada kredytów walutowych w swojej ofercie (sic!). Chowając się pod
przykrywką ochrony wkładów depozytowych i oszczędności, próbują wmówić Polakom, że są
niedouczeni (...).
3. Instytut Globalizacji wsparł swoją akcję „Wolność dla marzeń, wolność dla kredytów”
specjalistycznymi i dogłębnymi analizami skutków wprowadzenia Rekomendacji S, które
zostały zamówione w czołowych niezależnych instytutach badawczych. Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową, Centrum im. Adama Smitha oraz Foresight Strategy Advisors
przygotowały krytyczne analizy, które wyraźnie wskazują na negatywne implikacje działań
KNB.
4. Przesłanie raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkowa pt. „Skutki wprowadzenia
ograniczeń w zakresie udzielania walutowych kredytów mieszkaniowych dla ludności” jest
jasne i czytelne: kredyty walutowe są bezpieczniejsze zarówno dla banków, jak i dla klientów,
dlatego wprowadzanie ograniczeń w ich udzielaniu nie znajduje ekonomicznego
uzasadnienia (...) Zdaniem autorów raportu IBnGR, wprowadzenie ilościowych i jakościowych
ograniczeń podaży walutowych kredytów hipotecznych odbije się negatywnie na wzroście
gospodarczym
5. Kamil Kajetanowicz z Centrum im. Adama Smitha uważa, że nie ma ekonomicznych
podstaw do wprowadzenia restrykcji w dostępie do kredytów hipotecznych
denominowanych w walutach obcych. Kajetanowicz w raporcie pod wielce wymownym
tytułem „Niech KNB jak najszybciej wycofa Rekomendację S” stwierdził, że nowe obostrzenia
spowodują wzrost kosztów dla gospodarki (...) przyczyni się to do znacznego zaburzenia
podaży i popytu na rynku mieszkaniowym oraz pogorszenia koniunktury w sektorze
bankowym wskutek znaczącego spadku przychodów części banków.
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6. Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, stwierdził: „Zaskakujące i
nieznajdujące uzasadnienia jest wtrącanie się nadzoru [bankowego] i próba nauczania
banków detalicznych prowadzenia biznesu. Niedopuszczalna jest w Polsce praktyka, że
pozaparlamentarnymi zakazami próbuje się regulować to, co wolno będzie bankom. To
bezpodstawna ingerencja w sferę, którą rynek powinien regulować sam. Prawo stanowi, iż
można brać kredyty w dowolnej walucie. Tymczasem, gdy banki nie będą mogły udzielać
kredytów walutowych mimo rosnącego na nie popytu, będzie to ingerencją w prowadzenie
działalności gospodarczej. Nie można ingerować w obszar roztropności banku i jego klienta.
W ocenie Centrum im. Adama Smitha, Rekomendacja S cofnie w rozwoju polski rynek
finansowy”.
7. Według raportu przygotowanego przez Pawła Kowalewskiego z Foresight Strategy
Advisors, restrykcje KNB narażą na straty polskiego konsumenta. (...) Co więcej,
alarmistyczny ton wypowiedzi ZBP i KNB wywoływał wrażenie, że Polska stoi na progu
poważnego kryzysu walutowego, który spowoduje masową nieściągalność kredytów
mieszkaniowych. Tymczasem według dostępnych analiz spodziewane jest umocnienie się
złotówki w przyszłości. Wyliczenia dokonane przez Pawła Kowalewskiego wyraźnie wskazują,
że koszty kredytu hipotecznego denominowanego we franku szwajcarskim,
najpopularniejszego u Polaków, dorównałyby kosztom kredytu złotówkowego w sytuacji,
kiedy kurs franka wzrósłby oprawie 26%, a stopa procentowa kredytów aż o 82%.
8. Instytut Globalizacji przygotował również swoją ocenę skutków wprowadzenia
Rekomendacji S w życie. W raporcie pt. „Wolna konkurencja rynkowa na rynku walutowym
jest korzystna dla konsumenta i gospodarki“, autorstwa Jana M. Fijora, wskazano przyczynę
prac nad wprowadzeniem restrykcji w udzielaniu kredytów walutowych, którą jest chęć
maksymalizacji zysków przez banki, a nie dobro konsumenta. „Mimo, iż teoretycznie złoty
mógłby stracić na wartości wobec euro, franka szwajcarskiego czy dolara, trudno zakładać,
że będzie to aż 50 czy 100-procentowa dewaluacja. Dopiero przy tak drastycznym spadku
wyrównałyby się koszty pożyczki zaciąganej w walucie z pożyczką w złotych. Nawet
najbardziej pesymistyczne przewidywania nie uzasadniają takiej dewaluacji złotego” –
napisano w raporcie.
9. Nieprzejednana postawa Pana Pietraszkiewicza stała się impulsem dla vortalu
finansowego Money.pl, który rozpoczął własną akcję w obronie kredytów walutowych
„Chcemy ryzykować!”. Analiza przeprowadzona przez Money.pl dowiodła, że ok. 50–70 tys.
polskich rodzin zostanie pozbawionych możliwości zaciągnięcia taniego kredytu walutowego
w wyniku wprowadzenia restrykcji. W ramach akcji Money.pl rozpoczęto zbieranie podpisów
pod protestem. Do chwili sporządzenia niniejszego dokumentu zebrano blisko 1000
indywidualnych głosów poparcia dla akcji Money.pl.
10. Kampania „Wolność dla marzeń, wolność dla kredytów” spotkała się z olbrzymim
zainteresowaniem ze strony społeczeństwa oraz mediów. Działania KNB i ZBP znalazły się w
polu zainteresowania powołanej 24 marca br. parlamentarnej komisji śledczej do zbadania
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rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze
bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19
marca 2006 r. Na zlecenie komisji Instytut Globalizacji przygotował szczegółowy raport
opisujący działania KNB zmierzające do nałożenia ograniczeń w dostępności kredytów
walutowych oraz potencjalnych skutków ich wprowadzenia.
11. Bardzo szybko też do akacji Instytutu Globalizacji dołączyło Stowarzyszenie KoLiber, które
rozpoczęło na specjalnej platformie internetowej zbierać podpisy pod petycją do KNB w
sprawie wycofania się z pomysłu wprowadzenia Rekomendacji S w życie. Do chwili
przygotowania niniejszego dokumentu zebrano ponad 300 indywidualnych podpisów.
Stowarzyszenie KoLiber 30 czerwca br. zorganizowało także pikietę pod siedzibą
Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Warszawie w obronie kredytów denominowanych w
walutach obcych. W pikiecie uczestniczyło ponad 50 sympatyków Stowarzyszenia oraz
zwolenników zachowania status quo w dziedzinie udzielania kredytów walutowych. W jej
trakcie przekazano na ręce Remigiusza Paszkiewicza, dyrektora gabinetu prezesa NBP,
petycję wzywającą KNB do zaprzestania prac nad Rekomendacją S wraz z podpisami
zebranymi poprzez platformę.
12. Działania Instytutu Globalizacji zostały również dostrzeżone przez polityków rządzącej
partii Prawa i Sprawiedliwości. W dniu wejścia w życie Rekomendacji S krytycznie na jej
temat wypowiedzieli się ówczesny premier, Kazimierz Marcinkiewicz, oraz ówczesny szef
Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Gosiewski. Według zapewnień
Przemysława Gosiewskiego, nowo powstająca Komisja Nadzoru Finansowego, która przejmie
obowiązki obecnej Komisji Nadzoru Bankowego, uchyli tę rekomendację.
13. „Odcinając Polaków od globalnego rynku kredytów, rząd zmniejsza dochody obywateli.
Innymi słowy odcięcie od kredytu jest kolejnym podatkiem. Im bardziej opodatkowuje się
daną dziedzinę, tym mniej korzyści ona przynosi. Polscy pracownicy będą mieli mniej
motywacji do pracy. Polskie rodziny będą mieszkały gorzej i uszczupli się ich własność
hipoteczną. Jeśli celem polskiego rządu jest pogarszanie warunków życia obywateli
– odniesie on sukces. Jeśli celem jest dobro Polski – jest to krok w odwrotnym kierunku”
– uważa dr Miles z Heritage Foundation.
14. Profesor Hans-Hermann Hoppe, prezydent Ludwig von Mises Institute, wskazał na polski
bank centralny oraz największe banki komercyjne jako prawdopodobnych inicjatorów
działań KNB. Według profesora Hoppe’a są one zainteresowane wprowadzeniem restrykcji,
ponieważ zwiększą ich znaczenie w gospodarce. „Jeśliby byli oni przekonani, że złoty i stopy
procentowe złotego są konkurencyjne wobec franka szwajcarskiego, nie istniałaby potrzeba
żadnych zmian przepisów. Oczywiście jest odwrotnie. To dowód, że szwajcarska polityka
monetarna jest bardziej przewidywalna od polskiej” – uważa prof. Hoppe.
15. Na błędne rozumowanie urzędników wskazał także znany ekonomista prof. David
Friedman, syn Miltona Friedmana, laureata Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. „Kontrola
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walutowa to powszechny błąd wielu rządów. Oczywistym argumentem, dzięki któremu
ludzie zawierają długoterminowe umowy, np. kredyty hipoteczne w walutach obcych, jest
fakt, że zagraniczna waluta jest bardziej przewidywalna niż waluta narodowa” – napisał prof.
Friedman w swoim liście do Instytutu Globalizacji.
16. „Próba ograniczenia przez Komisję Nadzoru Bankowego dostępności kredytów
hipotecznych udzielanych w walutach obcych wydaje się być żywcem wyjęta z socjalistycznej
przeszłości” – uważa doktor Tim Evans z londyńskiego Stockholm Network.
17. „Klienci i firmy zapłacą większe raty i poniosą koszty gorszych warunków udzielania
kredytów. Zmniejszy się także rynek kredytów hipotecznych, możliwe będzie także
pogorszenie się stabilności polskiej złotówki. Polskie firmy i indywidualni konsumenci będą
musieli ponosić wyższe wydatki finansowe, zamiast przeznaczać je na inne cele, np.
inwestycje. Zaburzy się ponadto integracja z międzynarodowym podziałem pracy, Polska
gospodarka będzie mniej konkurencyjna na rynkach globalnych” – nakreślił czarny scenariusz
prof. Guido Hülsmann z Université d’Angers, ekspert Ludwig von Mises Institute.
18. Do podobnych wniosków doszedł profesor Philips Booth z najbardziej uznanego
europejskiego instytutu spraw publicznych, Institute of Economic Affairs z Londynu.
„Ograniczenia spowodują, że organizacje oraz indywidualni konsumenci nie będą mogli
prawidłowo zarządzać ryzykiem, swoimi aktywami i zobowiązaniami. Zmniejszy się także
konkurencyjność i wartość polskiej waluty z wszystkimi tego konsekwencjami. Wreszcie
mniejszy dostęp do zagranicznego kapitału zwiększy koszty jego pozyskiwania“ – stwierdził.
20. Doktor Alberto Mingardi z włoskiego Instituto Bruno Leoni uznał działania KNB za bardzo
niebezpieczne. Doktor Leoni (tu autorzy raportu pomylili osobę z instytucją – ES) zauważył,
że kontrolowanie walut obcych było popularne jedynie w ubiegłym wieku. Tymczasem:
„Polacy bardziej skorzystają na rozwiązaniach wolnorynkowych. Fakt, że najchętniej
zadłużają się głównie we franku szwajcarskim dowodzi, iż poszukują oni za granicą
długoterminowej wiarygodności i stabilizacji” – zaznaczył dr Mingardi.
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Odpowiedź Prezesa UOKiK na wystąpienie redaktora naczelnego
Money.pl dot. Rekomendacji S
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Działania regulujące zmiany w reakcji na wystąpienie zagrożeń
w obszarze kredytów walutowych
Rekomendacja S (marzec 2006 r.):
1. W rekomendacji 11 zostało zapisane, że bank, badając zdolność kredytową klienta
wnioskującego o kredyt, którego wartość jest uzależniona od kursów walut obcych,
powinien uwzględnić ryzyko kursowe wynikające z wahań kursu złotego względem
walut obcych i jego wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy. Bank powinien
analizować zdolność kredytową klienta przy założeniu, że stopa procentowa jest nie
mniejsza niż w przypadku kredytu złotowego, a kapitał kredytu jest większy o 20%
Bank ma obowiązek przeprowadzania raz w roku analizy wpływu kursu walutowego
na jakość portfela oraz test warunków skrajnych przy założeniu obniżenia kursu
złotego o 30% w okresie 12 miesięcy.
2. W rekomendacji 14 twierdzi się, że przy ustalaniu maksymalnego wskaźnika LtV bank
powinien uwzględnić walutę ekspozycji kredytowej (uwzględnienie pasma wahań
danej waluty).
3. W rekomendacji 19 zawarto pkt 5.1.5 stanowiący, że bank powinien w pierwszej
kolejności oferować kredyt w złotych. Bank może złożyć ofertę kredytu w walucie
obcej (w tym indeksowanego do waluty obcej) dopiero po uzyskaniu od klienta banku
pisemnego oświadczenia, potwierdzającego, że dokonał on wyboru oferty w walucie
obcej lub indeksowanej do waluty obcej, mając pełną świadomość ryzyka związanego
z kredytami, pożyczkami, innymi produktami zaciąganymi w walucie obcej lub
indeksowanej do waluty obcej.
4. W rekomendacji 19 pkt 5.1.7 wskazuje się, aby bank, przedstawiając klientowi ofertę
kredytu w walucie obcej (lub indeksowanego do waluty obcej), informował go o
kosztach obsługi ekspozycji w wypadku niekorzystnej zmiany kursu walutowego.
Informacje mogą być przekazane np. w postaci symulacji wysokości rat kredytu.
Symulacja ma dotyczyć sytuacji, gdy zmiana kursu walutowego odpowiada różnicy
między maksymalnym i minimalnym kursem złotego do waluty obcej w ciągu
ostatnich 12 miesięcy i bez zmiany stopy procentowej, a także gdy stopa procentowa
jest identyczna jak dla kredytu w złotych, a kapitał ekspozycji zwiększył się o 20%.
5. W rekomendacji 20 w pkt 5.2.2 wymieniono zapisy, które muszą znaleźć się w
umowie o kredyt walutowy: wartość ekspozycji kredytowej w walucie obcej,
wysokość rat, sposoby i terminy ustalania kursu walutowego (na podstawie którego
ustalana jest rata), informacja o wpływie zmiany kursu walutowego na wysokość rat
kredytowych oraz warunki i konsekwencje zmiany waluty ekspozycji kredytowej.
Rekomendacja S (II) (grudzień 2008 r, obowiązuje od kwietnia 2009 r.):
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1. W dokumencie cała rekomendacja 11 jest poświęcona ryzyku kursowemu. Bank,
badając zdolność kredytową, musi uwzględnić ryzyko kursowe. W przypadku
udzielenia kredytu powinien analizować zdolność kredytową klienta przy założeniu,
że stopa procentowa jest nie mniejsza niż w przypadku kredytu złotowego, a kapitał
kredytu jest większy o 20%.
2. Bank ma obowiązek przeprowadzania raz w roku analizy wpływu kursu walutowego
na jakość portfela oraz test warunków skrajnych przy założeniu obniżenia kursu
złotego o 30% w okresie 12 miesięcy.
3. Nowością w Rekomendacji S (II) było, że bank nie powinien określać kursów walut dla
realizacji umów kredytu w walucie obcej lub kredytu indeksowanego do waluty obcej
mniej korzystnie niż dla innych oferowanych przez bank klientom produktów i
transakcji. To ograniczenie nie dotyczy sytuacji, gdy kursy są ustalane w sposób
niezależny od banku przez instytucje zewnętrzne oraz dla transakcji
niestandardowych zawieranych w wyniku negocjacji.
4. W rekomendacji 14 mówi się, że przy ustalaniu maksymalnego wskaźnika LtV bank
powinien uwzględnić walutę ekspozycji kredytowej (uwzględnienie pasma wahań
danej waluty).
5. Zgodnie z rekomendacją 19 przed zawarciem umowy klient powinien otrzymać
wszystkie informacje o ryzyku walutowym oraz wpływie spreadu walutowego na
obciążenie z tytułu spłaty kredytu. Informacje te muszą być przedstawione w formie
pisemnej. Bank powinien zapewnić dodatkowe wyjaśnienia i informacje o jakie
poprosi klient.
6. Bank musi zapewnić klientowi czas niezbędny do zapoznania się z treścią umowy oraz
analizy zaproponowanych warunków.
7. Klient powinien być informowany w formie pisemnej o wszelkich zmianach, które
wpływają bezpośrednio na warunki umowy kredytowej (w tym o zasadach ustalania
spreadu walutowego).
8. W rekomendacji 19 zawarto pkt 5.1.7 stanowiący, że bank powinien w pierwszej
kolejności oferować kredyt w złotych. Bank może złożyć ofertę kredytu w walucie
obcej (w tym indeksowanego do waluty obcej) dopiero po uzyskaniu od klienta banku
pisemnego oświadczenia, potwierdzającego, że dokonał on wyboru oferty w walucie
obcej lub indeksowanej do waluty obcej, mając pełną świadomość ryzyka związanego
z kredytami, pożyczkami, innymi produktami zaciąganymi w walucie obcej lub
indeksowanej do waluty obcej oraz spreadu walutowego na wielkość
udostępnionego kredytu i poziom obciążenia jego spłatą.
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9. Bank powinien posiadać procedury wewnętrzne określające sposób i zakres
informowania każdego klienta zaciągającego kredyt walutowy o tymże kredycie, jak i
o konsekwencjach oraz wpływie spreadu walutowego na jego wielkość i poziom
obciążenia jego spłatą.
10. Zgodnie z rekomendacją 5.1.10, w celu zapewnienia porównywalności stosowanych
przez banki polityk wyznaczania spreadów walutowych, bank powinien zapewnić
możliwość nieodpłatnego dostępu klientów do informacji o kursach walutowych
stosowanych przez bank, w szczególności zestawienia informacji o stosowanych przez
bank kursach kupna i sprzedaży i zestawienia stosowanych spreadów walutowych.
Minimalny zakres informacji powinien obejmować okres od stycznia 2008 r.
11. KNF rekomendował również, aby bank wyliczył kwotę i koszty kredytu wg aktualnych
kursów walut stosowanych przez bank oraz informując o kosztach obsługi ekspozycji
kredytowej w wypadku niekorzystnej dla klienta zmiany kursu walutowego i spreadu
walutowego. Informacje takie mogą być przekazane w postaci symulacji wysokości
rat kredytu, szczególnie: a) dotyczące kosztów obsługi przy aktualnym kursie, b) przy
założeniu wyższego kapitału o 20% i stóp procentowych jak dla kredytów w złotych,
c) przy deprecjacji kursu odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym
kursem złotego do waluty w okresie ostatnich 12 miesięcy, d) przy zmianie spreadu
walutowego odpowiadającego różnicy między maksymalnym i minimalnym spreadem
walutowym w okresie ostatnich 12 miesięcy.
12. Zgodnie z rekomendacją 5.2.2 w każdej umowie o kredyt walutowy powinny znaleźć
się zapisy: dotyczące m.in. wysokości rat, sposobów i terminów ustalania kursów
wymiany walut, na podstawie których jest wyliczana wielkość rat, informacja, że
zmiana kursu walutowego ma wpływ na wartość ekspozycji kredytowej oraz na
wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, informacja o wpływie spreadu walutowego
oraz warunkach i konsekwencji zmiany waluty ekspozycji kredytowej.
13. W rekomendacji 5.2.4 zapisano, że na wniosek klienta bank powinien dokonać
zmiany sposobu spłaty kredytu indeksowanego do waluty w taki sposób, aby spłata
następowała w walucie indeksacyjnej. Zmiana powinna dotyczyć wszystkich rat od
daty zmiany umowy. Bank nie może ograniczać możliwości pozyskania przez klienta
waluty przeznaczonej na spłatę kredytu.
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Rekomendacja S (III) (styczeń 2011 r. )
W Rekomendacji S (III) istnieje wiele odniesień do treści Rekomendacji T. Dlatego też obie te
rekomendacje należy czytać łącznie.
1. W pierwszym dokumencie, w rekomendacji 11 mówi się, że bank powinien dążyć do
ograniczania ekspozycji kredytobiorcy na ryzyko walutowe poprzez m.in. ograniczenie
oferowania produktów eksponujących kredytobiorców na ryzyko walutowe do grupy
klientów, których sytuacja finansowa pozwala na wysoki poziom absorpcji tego
ryzyka oraz wprowadzenie wewnętrznych limitów istotnie ograniczających skalę
ekspozycji kredytobiorców na ryzyko walutowe.
2. W przypadku walutowych detalicznych ekspozycji kredytowych finansujących
nieruchomości maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą
zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto osiąganych przez osoby
zobowiązane do spłaty nie powinien być wyższy niż 42%.
3. W rekomendacji 13 wskazuje się, że bank powinien systematycznie analizować wpływ
zmian kursowych na ryzyko ponoszone przez banki. Bank, badając zdolność
kredytową klienta wnioskującego o kredyt, którego wartość jest uzależniona od
kursów walut obcych, powinien uwzględnić ryzyko kursowe wynikające z wahań
kursu złotego względem walut obcych i jego wpływ na zdolność kredytową
kredytobiorcy. Bank powinien analizować zdolność kredytową klienta przy założeniu,
że stopa procentowa jest nie mniejsza niż w przypadku kredytu złotowego, a kapitał
kredytu jest większy o 20%. Bank ma obowiązek przeprowadzania raz w roku analizy
wpływu kursu walutowego na jakość portfela oraz testu warunków skrajnych przy
założeniu obniżenia kursu złotego o 30% w okresie 12 miesięcy.
4. W rekomendacji 20 zapisano, że bank powinien stosować dodatkowe kryteria przy
ustalaniu maksymalnych poziomów wskaźnika LtV m.in. przy walucie kredytu innej
niż waluta dochodów kredytobiorcy.
W Rekomendacji T zapisano m.in., że:
1. Ustalając maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań
kredytowych i finansowych do dochodów klienta, bank powinien uwzględniać wyniki
stress testów, biorąc pod uwagę istotne zmiany kursu walut, a minimalny warunek
stress testu to zmiana kursu o 30%.
2. W rekomendacji 10.10 mówi się, że w przypadku kredytów walutowych maksymalny
limit obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia do dochodów klienta powinien być ustalony
z zachowaniem dodatkowego bufora bezpieczeństwa, ustalonego przy uwzględnieniu
zmienności kursów walut. Bufor ten powinien być zastosowany poprzez wzrost
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przyjmowanych obciążeń z tytułu spłaty kredytów w walucie obcej o minimum 10%, a
dla kredytów o terminie powyżej 5 lat minimum o 20%.
3. Zgodnie z rekomendacją 11.10 bank, badając zdolność kredytową, musi uwzględnić
ryzyko kursowe. W przypadku udzielenia kredytu powinien analizować zdolność
kredytową klienta przy założeniu, że stopa procentowa jest nie mniejsza niż w
przypadku kredytu złotowego, a kapitał kredytu jest większy o 20%.
4. W rekomendacji 18 zapisano, że bank powinien stosować dodatkowe kryteria przy
ustalaniu maksymalnych poziomów wskaźnika LtV m.in. przy walucie kredytu innej
niż waluta dochodów kredytobiorcy. W kalkulacji LtV dla ekspozycji zależnej od
zmiany kursu waluty bank powinien przyjąć bufor dla pokrycia skutków zmiany
wielkości LtV na poziomie 10% kwoty kredytu, a dla kredytów o terminie powyżej 5
lat minimum 20%.
5. W rekomendacji 23 zawarto pkt 23.6 stanowiący, że bank powinien w pierwszej
kolejności oferować kredyt w złotych. Nie powinien rekomendować kredytu w
walucie obcej. W przypadku wyboru przez klienta kredytu walutowego bank
powinien uzyskać od niego pisemne oświadczenie, potwierdzające, że w pierwszej
kolejności zapoznał się z ofertą kredytu w złotych i dokonał wyboru oferty w walucie
obcej lub indeksowanej do waluty obcej, mając pełną świadomość ryzyka związanego
z kredytami, pożyczkami, innymi produktami zaciąganymi w walucie obcej lub
indeksowanej do waluty obcej oraz wpływu spreadu walutowego na wielkość
udostępnionego kredytu i poziom obciążenia jego spłatą.
6. Przed zawarciem umowy informacje o ryzyku walutowym powinny być
przedstawione klientowi w formie pisemnej. Klient powinien otrzymać wszystkie
informacje o ryzyku walutowym oraz wpływie spreadu walutowego na obciążenie z
tytułu spłaty kredytu.
7. Bank powinien posiadać procedury wewnętrzne określające sposób i zakres
informowania każdego klienta zaciągającego kredyt walutowy o tymże kredycie, jak i
o konsekwencjach oraz wpływie spreadu walutowego na wielkość kredytu i poziom
obciążenia jego spłatą.
8. Zgodnie z rekomendacją 23.9, w celu zapewnienia porównywalności stosowanych
przez banki polityk wyznaczania spreadów walutowych, bank powinien zapewnić
możliwość nieodpłatnego dostępu klientów do informacji o kursach walutowych
stosowanych przez bank, w szczególności zestawienia informacji o stosowanych przez
bank kursach kupna i sprzedaży oraz zestawienia stosowanych spreadów
walutowych.
9. Rekomenduje się, aby bank wyliczył kwotę i koszty kredytu wg aktualnych kursów
walut stosowanych przez bank oraz poinformował o kosztach obsługi ekspozycji
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kredytowej w wypadku niekorzystnej dla klienta zmiany kursu walutowego i spreadu
walutowego. Informacje takie mogą być przekazane w postaci symulacji wysokości
rat kredytu, szczególnie: a) dotyczące kosztów obsługi przy aktualnym kursie, b) przy
założeniu wyższego kapitału o 20% i stóp procentowych jak dla kredytów w złotych,
c) przy deprecjacji kursu odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym
kursem złotego do waluty o okresie ostatnich 12 miesięcy, d) przy zmianie spreadu
walutowego odpowiadającego różnicy między maksymalnym i minimalnym spreadem
walutowym w okresie ostatnich 12 miesięcy.
10. W rekomendacji 24.4 zapisano, że na życzenie klienta bank powinien zagwarantować
zmianę sposobu spłaty kredytu indeksowanego do waluty w taki sposób, aby spłata
następowała w walucie indeksacyjnej. Bank nie może wprowadzać warunków oraz
obowiązku ponoszenia opłat, które mogłyby utrudnić klientowi skorzystanie z tej
możliwości.
11. Reasumując, od 2006 r. KNF zaleca uzyskiwanie od klientów wnioskujących o kredyt
w walucie obcej pisemnego oświadczenia dotyczącego ryzyka walutowego.
Oświadczenie to potwierdza, że klient dokonał wyboru oferty w walucie obcej lub
indeksowanej do waluty obcej, mając pełną świadomość ryzyka.
12. Od 2010 r. oświadczenie klienta potwierdzać ma także, że w pierwszej kolejności
klient zapoznał się z ofertą kredytu w walucie, w jakiej uzyskuje dochód lub kredytu w
złotych, a następnie dokonał on wyboru oferty w walucie obcej lub indeksowanej do
waluty obcej innej niż ta, w której uzyskuje dochód, mając pełną świadomość ryzyka
walutowego.

Wnioski:
1. Rekomendacja S stopniowo zaostrzała warunki udzielania przez banki kredytów
walutowych lub indeksowanych do waluty obcej.
2. Od początku powstania Rekomendacji S istniały stosunkowo silne wymogi dla banków
dotyczące informowania klienta o ryzyku walutowym wynikającym z zaciągnięcia
walutowych kredytów mieszkaniowych oraz wymogu dotyczącego świadomości
ponoszenia takiego ryzyka przez klienta.
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Rozmowy z UOKiK
W połowie 2006 r. rozgorzała w polskich mediach debata nt. zasadności udzielania kredytów
hipotecznych denominowanych w walutach obcych, co było bezpośrednim wynikiem
terminu wejścia w życie Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego dotyczącej dobrych
praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
Na początku lipca 2006 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów także wziął udział w
debacie publicznej dotyczącej kredytów walutowych denominowanych w walutach obcych.
Na początku lipca dr Cezary Banasiński, prezes UOKIK, wydał oświadczenie, w którym
przyznając rację argumentom mówiącym o potrzebie ochrony konsumentów przed
nadmiernym ryzykiem walutowym, stwierdzał, że „wprowadzanie ograniczeń w udzielaniu
kredytów walutowych jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym”. Wskazywał on także na rolę
banku, który „na podstawie już obowiązujących przepisów – powinien zapewnić
konsumentowi rzetelną i pełną informację na temat zagrożeń i przysługujących im praw”.
Jednak ostateczna decyzja, jaki rodzaj kredytu wybrać, bezwzględnie powinna należeć do
klienta.
Miesiąc później Urząd w odpowiedzi na pismo portalu Money.pl z prośbą o włączenie się
Prezesa UOKiK w prace nadzoru bankowego w kontekście wydania Rekomendacji S
przedstawił pogląd, iż dostrzegane jest zagrożenie, „jakie niesie ograniczenie możliwości
udzielania kredytów walutowych, dla konkurencji w sektorze bankowym w segmencie
kredytów hipotecznych”, a nowe regulacje mogą utrudniać działalność kredytową bankom
udzielającym kredytów walutowych. Nawiązując do tego niebezpieczeństwa, ponownie
stwierdzono w nim, że wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie jest rozwiązaniem zbyt
daleko idącym.
Niespełna dwa lata później, w maju 2008 r., UOKiK opublikował raport z kontroli ponad 300
wzorów umów, regulaminów, tabel opłat i prowizji oraz umów ubezpieczenia kredytów
hipotecznych w polskich bankach. W raporcie tym skrytykowano banki między innymi za
przyznawanie sobie w umowach kredytowych zbyt szerokiego zakresu uprawnień, w tym do
zmiany waluty i oprocentowania kredytu w przypadku zmiany sytuacji społeczno-politycznej
lub ekonomicznej kraju waluty kredytu. W przedstawionej wtedy opinii Urzędu banki zbyt
szeroko określają przesłanki zmiany waluty kredytu, co umożliwia im dowolną interpretację
takich sformułowań, jak „zmiana sytuacji społeczno-politycznej”. Związek Banków Polskich w
obszernym komentarzu do zarzutów UOKiK wskazywał, iż w przypadku nieprzewidzianej
zmiany kursu walutowego oraz oprocentowania kredytu np. denominowanego w walucie
obcej, klient może mieć poważne trudności w dalszej terminowej spłacie kredytu. Kurs
walutowy i wysokość rynkowych stóp procentowych nie zależy od banku i jest to element
ryzyka trudnego do oszacowania i skwantyfikowania, za które bank pobiera wyższą marżę niż
w przypadku krajowej waluty, a kredytodawca powinien mieć możliwości zaproponowania
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zmiany warunków umowy kredytowej klientowi, tak aby mógł on spłacić kredyt bez
większych komplikacji.
Ponadto ZBP przypomniał swoje stanowisko, iż z punktu widzenia konsumenta najbardziej
bezpieczne jest zaciąganie kredytu w walucie, w której osiąga on dochody, ze względu na
unikanie np. ryzyka kursowego.
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Działania informacyjne i edukacyjne ZBP od 2006 r. oraz wybrane
dodatki tematyczne i artykuły prasowe
• Dział PR Związku przygotował, wspólnie z wydawnictwem MediaExpress, 34 dodatki
edukacyjne do dziennika „Super Express” o nakładzie około 11 mln egzemplarzy.
Dodatki obejmowały tematykę związaną m.in. z problematyką kredytów
walutowych, ryzykiem walutowym, oszczędzaniem na cele mieszkaniowe, wkładem
własnym, ryzykiem stóp procentowych, kosztem kredytu, konsolidacją zadłużenia.
• Wspólnie z „Gazetą Prawną” zorganizowano 5 debat tematycznych. Tematyka debat
dotyczyła m.in. nowych regulacji koniecznych dla rozwoju Polski w tym rynku
mieszkaniowego, barier w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, finansowania
budownictwa.
• Przygotowano cykl dodatków informacyjnych z tygodnikiem „Wprost” w 2008 r.,
wydanie pierwsze dotyczyło kredytów hipotecznych, w tym m.in. ryzyka
walutowego.
• Zrealizowano – wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego promującym program
„Rodzina na swoim” – cykl edukacyjny „Klucz do własnego M”.
• Przygotowano, wraz z Polskim Radiem, 350 audycji BANKOMAT. Audycja BANKOMAT,
emitowana w 24 regionalnych stacjach radiowych to przegląd wydarzeń
ekonomicznych i gospodarczych. W rozmowach z ekspertami poruszane były m.in.
tematy:
• W jakiej walucie jest najlepiej wziąć kredyt i na co musimy zwrócić uwagę przy
wyborze kredytu walutowego?
• Czego będą od nas wymagały banki, gdy ubiegamy się o kredyty?
• O umowie kredytowej i obowiązkach stron przy zawieraniu umowy.
• Czy można zrezygnować z kredytu?
• O różnicach między pierwotnym, a wtórnym rynkiem wierzytelności
hipotecznych.
• Jakie zabezpieczenia kredytu może zastosować bank?
• Czym są wakacje kredytowe i kiedy możemy z nich skorzystać?
• Co powinna zawierać umowa kredytowa?
• Kiedy kredytodawca może wypowiedzieć umowę o kredyt?
• Jakie są czynniki wpływające na dostępność kredytową?
• Jak wybrać ofertę kredytu mieszkaniowego?
• Czy należy ponieść opłaty z tytułu wyceny nieruchomości?
• Co to jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?
• ZBP wydał poradnik „Jak bezpiecznie korzystać z kredytu”. Poradnik poświęcony jest
również kredytom hipotecznym. W rozdziale „zanim weźmiemy kredyt hipoteczny”
wskazane są zagrożenia związane z ryzykiem walutowym oraz kredytem
hipotecznym jako produktem długoterminowym.
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•

Organizacja konferencji prasowych poświęconych tematyce kredytów hipotecznych i
zadłużenia gospodarstw domowych. ZBP zorganizował kilkadziesiąt konferencji
prasowych poświęconych tematyce finansowania nieruchomości.

Wybrane dodatki tematyczne i artykuły:
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Pakiet propozycji Związku Banków Polskich po 15 stycznia 2015 roku
zmierzających do łagodzenia skutków szokowego wzrostu kursu CHF
Zarząd Związku Banków Polskich, po przeanalizowaniu sytuacji powstałej w wyniku szokowej
reakcji rynków walutowych na uwolnienie kursu franka szwajcarskiego, zwrócił się 23
stycznia 2015 r. do banków zaangażowanych w kredyty walutowe CHF, z wnioskiem o
dostosowanie warunków bieżącej obsługi kredytów do aktualnych możliwości
kredytobiorców poprzez zastosowanie następujących rozwiązań:
•
•
•

•

•

•

Uwzględnienie ujemnej stawki procentowej LIBOR w wyliczaniu wysokości
oprocentowania kredytów hipotecznych, poprzez pomniejszenie marży banku.
W okresie do 30 czerwca br. zmniejszenie tzw. spreadu walutowego, które skutkować
będzie odczuwalnym obniżeniem ponoszonych przez klienta kosztów kredytu.
W przypadku klientów, których rata kredytowa, w związku ze wzrostem kursu franka
szwajcarskiego, ulegałaby zwiększeniu o więcej niż 10% w stosunku do ostatniej raty
przed uwolnieniem kursu CHF dokonania przez bank, na wniosek klienta,
restrukturyzacji zadłużenia poprzez wydłużenie okresu spłaty lub okresowe
zawieszenie spłaty raty kapitałowej, tak aby jej poziom nie był wyższy niż przed
uwolnieniem kursu. Wnioski te mogą być składane wyłącznie przez kredytobiorców
zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
Umożliwienie kredytobiorcom terminowo spłacającym raty dokonanie zamiany
waluty kredytu z CHF na PLN, po bieżącym kursie, bez ponoszenia kosztów (tzw.
spreadu i prowizji).
Rezygnacja z wymogu żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu wobec
kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe i zamieszkujących
kredytowaną nieruchomość.
Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów
zamieszkujących kredytowane nieruchomości.

Tydzień później, po konsultacjach z poszczególnymi bankami, Związek Banków Polskich
poinformował, że banki zaakceptowały propozycje, aby osiągnąć ten cel poprzez:
•
•

•
•

uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR,
obniżenie w najbliższych miesiącach spreadów walutowych, a gdyby w
niesprzyjających okolicznościach okazało się to niewystarczające, na wniosek klienta
bank będzie gotów dokonać w odpowiednim zakresie zmiany kalendarza spłat,
wprowadzenia wakacji kredytowych itp.
stałe umożliwienie dokonania bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN
według kursu zbliżonego do średniego kursu NBP,
uelastycznienie procedur restrukturyzacyjnych,
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•

odstąpienie od żądania nowych zabezpieczeń od klientów, którzy regularnie
wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Poniżej przedstawione zostały działania restrukturyzacyjne w formie różnorodnych
rozwiązań – wychodzących często poza obszar rekomendowany przez Związek Banków
Polskich – oferowanych klientom, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań
hipotecznych (choć w praktyce często są to problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań):
•
•

•
•
•
•

Wydłużenie okresu kredytowania – o ile okres kredytowania, na jaki kredyt został
udzielony, nie przekracza maksymalnego okresu kredytowania.
Zmniejszenie wysokości raty – zmiana harmonogramu poprzez ustalenie rat stałych
(niższych niż wynika to z aktualnie obowiązującego harmonogramu) na okres
maksymalnie 12 miesięcy – najczęstsza praktyka to 6 miesięcy.
Elastyczny harmonogram – możliwość dopasowania harmonogramu do zmiennych
dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę (różna wysokość i terminy rat).
Zawieszenie (odroczenie) płatności rat – możliwość zawieszenia raty w całości lub w
części kapitałowej na maksymalnie 12 miesięcy – najczęstsza praktyka to 6 miesięcy.
Ugoda (dla umów po wypowiedzeniu) – ustalenie przez bank nowego harmonogramu
spłat, dostosowanego do możliwości klienta.
Wakacje kredytowe (nie jest to produkt stricte restrukturyzacyjny) – możliwość
zawieszenia raty kapitałowo-odsetkowej w danym miesiącu.

Banki stosują powyższe rozwiązania w praktyce – poniżej przykłady działania wybranych
instytucji w sytuacji kredytów zagrożonych:
PKO BP
•
•
•
•

1-proc. spread przy obsłudze kredytów hipotecznych w CHF.
Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR CHF w koszcie kredytu hipotecznego dla
wszystkich klientów.
Umożliwienie wydłużenia terminu spłaty w ramach maksymalnego okresu
kredytowania.
Wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty (raz w roku).

mBank
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•

•
•

Pomniejszenie marży klienta o ujemną wartość LIBOR CHF (dotyczy kredytobiorców
spłacających kredyty hipoteczne w CHF z oprocentowaniem wg stawki LIBOR CHF i
marży).
Wakacje kredytowe: możliwość zawieszenia na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej.
Trwają prace nad dodatkowym pakietem rozwiązań (m.in. wydłużenie okresu
kredytowania).

Getin Noble Bank
•
•

Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR CHF w koszcie kredytu hipotecznego.
Czasowe obniżenie poziomu spreadu CHF.

Raiffeisen Polbank
•
•
•

Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR CHF w koszcie kredytu hipotecznego.
Brak wymogu dodatkowych zabezpieczeń dla kredytów indeksowanych kursem CHF.
VASS – dobrowolna sprzedaż nieruchomości, jako element elastycznego podejścia do
restrukturyzacji kredytów hipotecznych.

Bank BPH
•
•
•

Wydłużenie okresu kredytowania.
Czasowe zawieszenie płatności całej raty lub jej części kapitałowej.
Wakacje kredytowe, czyli odroczenie płatności raty kapitałowo-odsetkowej na
warunkach zawartych w umowie kredytowej.

BZ WBK
•
•
•
•

Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR w wyliczaniu wysokości oprocentowania
kredytów hipotecznych.
Czasowe obniżeniu do 1% spreadu walutowego od 28.01.2015 do 30.06.2015 r.
Koncentracja banku na restrukturyzacji przeterminowanych kredytów, a nie na
windykacji.
„Windykacja nie działa” – restrukturyzacja jest tańsza, brak odpowiedniego odzysku
dla banku oznacza konieczność tworzenia rezerw.
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•

•
•

Działania prewencyjne (system wczesnego ostrzegania) – obserwacja klientów i ich
zachowań; identyfikacja klientów, którzy mogą mieć trudności ze spłatą zobowiązań;
analiza otrzymywanych wcześniej informacji.
Współpraca banku z klientem przy działaniach restrukturyzacyjnych.
Przekonywanie klientów do dobrowolnej sprzedaży – wskazywanie korzyści takiego
rozwiązania.

Raiffeisen Bank Polska
Na uwagę zasługuje wprowadzony system VASS (Voluntary Asset Sale Settlements) – czyli
polubownej (dobrowolnej) sprzedaży zabezpieczenia (nieruchomości). Jej celem jest
skrócenie, usprawnienie i uelastycznienie dochodzenia wierzytelności bankowych z
nieruchomości, traktując nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie jako produkt.
Niektóre powody wdrożenia VASS:
•

•
•
•

•
•

90% nieruchomości nie znalazło nabywców w postępowaniu egzekucyjnym (obawy i
brak wiedzy potencjalnych kupujących dotyczące postępowań komorniczych,
możliwość wystąpienia obciążeń nabywcy).
Średni czas sprzedaży w postepowaniu egzekucyjnym to 825 dni, w przypadku
dobrowolnej sprzedaży (VASS) to 210 dni.
Średnia wartość odzysku w przypadku VASS wynosi 82%, odnosząc się do wyceny
bankowej.
Nieruchomości sprzedane na licytacjach komorniczych w latach 2013–2014 pozwoliły
bankom na odzyskanie 52% wartości pod względem wyceny bankowej i 60% w
stosunku do wyceny komorniczej.
Brak płynności zabezpieczenia hipotecznego (choć samo zabezpieczenie jest dobre i
trwałe) w trakcie postępowania egzekucyjnego.
Dążenie
do
zwiększenia
płynności
przedmiotu
zabezpieczenia,
upłynnienie/zagospodarowanie nieruchomości musi nastąpić przed licytacją
nieruchomości.

Zasady VASS:
•
•
•

Zawieranie przez bank porozumień z kredytobiorcami dotyczące zagospodarowania
nieruchomości.
Koordynacja procesu sprzedaży nieruchomości i wsparcie kredytobiorcy w tym
procesie.
Współpraca z firmami świadczącymi usługi pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami.

Korzyści wdrożenia VASS:
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•
•
•

Uniknięcie/ograniczenie kosztów sądowo-egzekucyjnych.
Skrócenie czasu odzyskiwania pieniędzy.
Ograniczenie straty finansowej banku poprzez uzyskanie wyższej ceny ze sprzedaży.

Najtrudniejszy element takiego działania, to przekonanie klienta do dobrowolnej sprzedaży
nieruchomości, argumentowane perspektywą zmniejszenia/umorzenia części długu
(dobrowolna sprzedaż pozwala na uzyskanie wyższej ceny ze sprzedaży), uniknięcia licytacji
komorniczej i możliwością powrotu do normalnego życia.
Postępowanie egzekucyjne jest zwykle mało efektywne, nieskuteczne i finansowo
niekorzystne i dlatego jest niejako ostatecznością. Pierwszym krokiem jest dążenie do
zrestrukturyzowania zadłużenia klienta, co wymaga dążenia obu stron do porozumienia.
Bardzo ważna jest obserwacja i analiza zachowań klienta, to niejako system wczesnego
ostrzegania o potencjalnych problemach.
Również Centrum Prawa Bankowego i Informacji (w Centrum AMRON) – podjęło działania
zmierzające do usprawnienia procesu restrukturyzacji nieprawidłowo obsługiwanych
kredytów hipotecznych (model polubowny). Zadanie to będzie realizowane w projekcie
Bankowej Platformy Nieruchomości. Jego podstawowe założenia są następujące:
•

•
•
•

Cel: poprawa efektywności procesu odzyskiwania należności z kredytów
zabezpieczonych hipotecznie poprzez stworzenie systemu do kompleksowej obsługi
procesu sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia
(koordynacja, wycena nieruchomości i monitorowanie poszczególnych etapów
procesu).
Stworzenie międzybankowej bazy nieruchomości, będących na etapie odzyskiwania
wierzytelności dla banków.
Współpraca z biurami obrotu nieruchomościami oraz inwestorami zainteresowanymi
zakupem nieruchomości lub pakietu nieruchomości.
Dążenie do dobrowolnej sprzedaży nieruchomości (stanowiącej zabezpieczenie
kredytu hipotecznego lub innej wskazanej przez kredytobiorcę) pozwalające na jej
szybszą sprzedaż i tym samym szybsze odzyskanie środków przez bank, uzyskanie
wyższej kwoty ze sprzedaży, zawarcie ugody klienta z bankiem, wzmocnienie
reputacji banku.
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Załączniki
Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych jako tło rozwoju
kredytów hipotecznych
Sytuację na rynku lokali mieszkalnych w Polsce w latach 2004–2008 kształtowały przede
wszystkim czynniki makroekonomiczne związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej, które
zapoczątkowały okres wysokiego wzrostu gospodarczego. Źródeł jakościowej zmiany na
rynku mieszkań należy upatrywać głównie w działaniu 4 czynników:
•

Wzrostu optymizmu konsumenckiego związanego ze stopniową poprawą sytuacji
materialnej społeczeństwa, potęgowanego dodatkowo korzystnym kursem wymiany
złotego do podstawowych walut. Dla rynku nieruchomości miało to decydujące
znaczenie, oprócz kwestii poczucia zamożności rozbudzone zostały bowiem aspiracje
społeczeństwa, w tym między innymi aspiracje do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych na podwyższonym wobec ówczesnego poziomie. Proces ten dobrze
obrazują notowania GUS-owskiego wskaźnika ufności konsumenckiej (Bieżący
Wskaźnik Ufności Konsumenckiej – dokonywanie ważnych zakupów)

Wykres 1. Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej – dokonywanie ważnych zakupów

Źródło: GUS.
•

Wzrostu dostępności kredytu hipotecznego i w konsekwencji wzrostu akcji
kredytowej. Podobnie jak w innych krajach regionu, akcesja do UE i otwarcie rynku
przyniosło wzrost konkurencji na rynku kredytów hipotecznych, a co za tym idzie
ułatwienie dostępu i obniżenie kosztu kredytu hipotecznego. Podobnie jak miało to
miejsce w przypadku konsumentów, nie bez znaczenia był tu optymizm bankowców
co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej, jak również, wynikające z przystąpienia
do wspólnego rynku, poczucie obniżenia poziomu ryzyka na rynku mieszkaniowym.
Strona 74 z 113

•
•

Otwarcia rynku nieruchomości (częściowo) dla podmiotów zagranicznych, w tym dla
funduszy inwestycyjnych.
Otwarcia rynku deweloperskiego na podmioty zagraniczne. Wejście Polski do Unii
Europejskiej otworzyło możliwość działania na naszym rynku mieszkaniowym
deweloperom zagranicznym. Z jednej strony wywołało to wzrost konkurencji między
deweloperami, co w naturalny sposób powinno wywoływać presję na obniżenie cen
mieszkań. Z drugiej jednak strony zwiększona konkurencja, zwłaszcza ze strony
deweloperów zagranicznych dysponujących znacznym kapitałem, stanowiła silny
bodziec wzrostu kosztów budowy mieszkań. Widoczne było to przede wszystkim na
rynku gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Wobec bardzo ograniczonej podaży
najcenniejszych dla deweloperów gruntów objętych planami miejscowymi lub tych,
dla których wydano decyzje WZ, ceny gruntów pod zabudowę w latach 2004–2008
wzrosły ponadtrzykrotnie, osiągając poziom do 1800 PLN w proporcji do 1 m2
powierzchni użytkowej mieszkania (oznacza to, że w cenie każdego metra
kwadratowego mieszkania kwota 1800 PLN stanowiła koszt zakupu gruntu),
dodatkowo „wspierając” wzrost cen mieszkań. Z podobnymi procesami mieliśmy do
czynienia również na rynkach materiałów budowlanych oraz usług budowlanych.
Procesy te w latach późniejszych okazały się również jednym z podstawowych
czynników spowalniających spadki cen mieszkań. Paradoksalnie zatem można
powiedzieć, że wzrost konkurencji na rynku deweloperskim przyczynił się, nie tak jak
można byłoby oczekiwać, do obniżenia cen mieszkań, lecz był jednym z
podstawowych czynników ich wzrostu w latach 2005–2008.

Wykres 2. Wyniki sektora deweloperskiego w latach 2004–2008

W rezultacie łącznego działania tych czynników rynek nieruchomości mieszkaniowych
przeszedł w latach 2004–2008 znaczące zmiany. Zanotowano znaczny wzrost produkcji
deweloperskiej – w latach 2004–2007 ponadtrzykrotny wzrost liczby mieszkań, których
budowę rozpoczęto i blisko trzykrotny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania od
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roku 2004 do roku 2008. Zmianom ilościowym na rynku towarzyszyły również zmiany
jakościowe – nowo budowane mieszkania, zarówno pod względem wielkości, standardu jak i
parametrów architektoniczno-urbanistycznych inwestycji, oferowały nabywcom znacznie
lepsze warunki życiowe niż mieszkania dostępne na rynku wcześniej. Różnicę tę pokazuje
zestawienie średniej powierzchni mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym i wtórnym
(stary zasób) – patrz wykres nr 3.

Wykres 3. Zestawienie średnich powierzchni mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym i
wtórnym

Źródło: AMRON.
Doszło również do znacznego wzrostu liczby zawieranych transakcji. Dynamika wzrostów
liczby zawieranych transakcji (w stosunku do roku poprzedniego) w latach 2005–2007
przekraczała 30%. Wzrost liczby transakcji o 80% w roku 2008 należy przypisać natomiast
„kumulacji” umów przeniesienia własności zawieranych na rynku pierwotnym, będących w
zasadzie konsekwencją podpisania umów przedwstępnych w latach poprzedzających. Można
zatem wnioskować, że realne wzrosty obrotów na rynku mieszkań w latach 2006–2007 były
jeszcze wyższe. Najbardziej odczuwalne i budzące największe emocje były jednak znaczne
wzrosty cen mieszkań. Od roku 2004 do roku 2008 średnia cena 1 m2 mieszkania dla całej
Polski wzrosła z 3029 PLN do 6171. Oznaczało to ponaddwukrotny wzrost cen. Jednak w
przypadku największych miast wzrosty te miały jeszcze większą dynamikę. Największe
zanotowano w Gdańsku, gdzie średnia cena metra mieszkania w I kw. 2008 r., kiedy to
notowano najwyższe średnie ceny, była o 193% wyższa od średniej ceny zanotowanej w
pierwszym kwartale 2004 r., w Poznaniu było to 174%, natomiast w Warszawie 135%.
Wykres 4. Dynamika wzrostów liczby zawieranych transakcji kupna mieszkań w latach 2005–
2008
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Źródło: AMRON.
Zjawiska te, w tym przede wszystkim wzrosty cen i wzrosty liczby zawieranych transakcji,
zostały w naturalny, wynikający z cyklu koniunkturalnego sposób wyhamowane już w
pierwszej połowie roku 2008 (nabywcy przestali akceptować tak wysoki poziom cen
mieszkań). W drugiej połowie roku, w związku z ogólnoświatowym kryzysem finansowym
oraz na skutek m.in. ograniczeń kredytowania, znacznie zmalała liczba zawieranych
transakcji, zmieniła się w struktura obrotu, a także wystąpiły realne spadki cen.
Wykres 5. Średnia cena 1 m2 mieszkania w Polsce w latach 2004–2008

Źródło: AMRON.
Większa dostępność kredytów sprzyjała akceptacji przez kredytobiorców wyższych cen
dyktowanych przez deweloperów. Dynamiczny wzrost cen oddziaływał zwrotnie na bardziej
liberalne podejście banków do udzielania kredytów o wyższych wskaźnikach LtV, jak również
stymulował do wchodzenia w inwestycje mieszkaniowe tych, którzy na szybkim wzroście cen
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mieszkań chcieli spekulacyjnie zarobić i w związku z szybką perspektywą spłaty zaciąganych
kredytów hipotecznych również akceptowali wysoki poziom wskaźnika LtV i nie
przywiązywali większej uwagi do ryzyka walutowego. Zadziałał typowy mechanizm bańki
spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym.
Wykres 6. Średnia cena 1 m2 mieszkania w największych miastach Polski w latach 2004–
2008.

Źródło: AMRON.
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Przegląd rozwiązań wdrożonych w innych krajach

Austria
W Austrii kredyty walutowe zaczęły rozpowszechniać się w latach 90. XX w. Na początku były
one wykorzystywane przez tych Austriaków, którzy pracowali w Szwajcarii. Jednak
popularność tego rozwiązania rosła systematycznie i na początku XXI w. osiągnęła poziom
1/3 wszystkich kredytów mieszkaniowych.
Austriackie kredyty mieszkaniowe w CHF są często połączone z funduszem inwestycyjnym
(niem. Tilgungskredit, ang. bullet credit). Kredytobiorca spłaca wyłącznie odsetki, a
jednocześnie inwestuje w fundusz inwestycyjny/polisę ubezpieczeniową. Przychody z takiego
funduszu/polisy po upływie okresu kredytu mają pokryć kapitał kredytu. W związku z
wystąpieniem kombinacji złych wyników na rynku akcji i silnej aprecjacji franka rozwiązanie
to okazało się jednak niekorzystne. W efekcie może być konieczne dokonywanie przez
kredytobiorców poważnych dopłat na zakończenie obowiązywania umowy kredytowej.
Czynnikami łagodzącymi problem są jednak stale rosnące ceny nieruchomości w Austrii, niski
poziom bezrobocia i to, że w przypadku większości kredytów termin zapadalności przypada
za 10 lat.
Problemem okazały się natomiast oferowane przez banki zabezpieczenia typu stop loss –
mające ograniczyć straty kredytobiorców w przypadku niekorzystnej zmiany kursu.
Uruchomiły się one automatycznie, powodując przewalutowanie kredytów frankowych na
kredyty w euro przy poziomie nawet poniżej 1 franka za euro, mimo że były ustawione nieco
poniżej 1,2 franka za euro. Spowodowane to było przeciążeniem systemów i płytkim rynkiem
w dniu „uwolnienia” franka przez SNB. Banki negocjują obecnie z klientami rozwiązanie tej
kwestii.
Austriacki Nadzór Bankowy (FMA) od chwili powstania w 2002 r. stale ostrzegał przed
ryzykami związanymi z kredytami w obcej walucie. FMA zobowiązał banki do szczególnej
uwagi w odniesieniu do kredytów walutowych, wydając „Minimalne standardy dla
zarządzania ryzykiem i udzielania kredytów w obcej walucie i kredytów z funduszem
inwestycyjnym”. Wraz z austriackim bankiem centralnym oraz izbą gospodarczą, FMA
opracował materiały informacyjne nt. szczególnych zagrożeń związanych z kredytami
walutowymi i za pomocą praktycznych przykładowych rachunków wyraźnie ostrzegał przed
taką formą spekulacji walutowej.
W październiku 2008 r. FMA wprowadził obowiązujący aż do dzisiaj zakaz udzielania nowych
kredytów walutowych gospodarstwom domowym. Jednocześnie zobowiązał banki, by
uważnie na bieżąco obserwowały sytuację każdego kredytu walutowego i przy wzroście
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ryzyka nawiązywały kontakt z klientem w celu zaproponowania rozwiązania problemu. Od
informacji SNB o utrzymywaniu kursu franka na poziomie 1,20 euro w 2011 r. FMA zachęcał
kredytobiorców do badania możliwości przejścia na kredyt w euro. Dzięki powyższym
działaniom udało się poważnie obniżyć wolumen kredytów w obcej walucie (o 45% z 270 tys.
do 150 tys.). FMA doradza teraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z bankiem
udzielającym kredytu w celu dokładnego przeanalizowania sytuacji związanej z udzielonym
kredytem i możliwościami finansowymi kredytobiorcy, aby opracować odpowiednie,
dopasowane do potrzeb klienta i jego apetytu na ryzyko, sposoby rozwiązana problemu.

Węgry
Rząd węgierski wprowadził rozwiązania, których celem było zmniejszenie obciążenia
związanego ze spłatą kredytów w CHF dla gospodarstw domowych. Decyzje polityczne
obejmowały:
•
mechanizm ochrony dla spłacających kredyty w postaci „zamrożenia” od połowy
sierpnia 2011 r. kursu spłaty na poziomie 180 forintów za CHF i 250 forintów za EUR do
końca 2014 r.; różnica pomiędzy faktycznym kursem a kursem „zamrożonym” byłaby
księgowana jako zadłużenie w walucie krajowej z oprocentowaniem wg stopy z rynku
międzybankowego; spłata tej części zadłużenia nie mogła rozpocząć się przed 2015 r.;
mechanizm ten był uzgodniony z sektorem bankowym;
•
mechanizm jednorazowej spłaty kredytu wg „zamrożonego” kursu pomiędzy połową
września 2011 r. a lutym 2012 r.; nie był on uzgadniany z bankami, które miały ponieść
wszystkie związane z tym koszty;
•
mechanizm zmniejszający obciążenie spłatą dla osób, które opóźniają się ze spłatą
kredytów – wprowadzono rozróżnienie na opóźnienie w spłacie do 90 dni i powyżej 90 dni; w
przypadku opóźnień w spłacie powyżej 90 dni kredyty byłyby konwertowane na kredyty w
walucie krajowej, a 25% byłoby umarzane (pod warunkiem, że wartość nieruchomości nie
przekracza 20 mln forintów); w zamian za to banki mogłyby odliczyć 30% strat z tytułu
umorzenia od dodatkowego podatku w 2012 r.; w przypadku opóźnień do 90 dni –
mechanizm zbliżony do pierwszego z wymienionych, przy czym kredytobiorca nie płaciłby
odsetek od zadłużenia w walucie krajowej, a strata ta byłaby w równych częściach
pokrywana przez rząd i sektor bankowy (patrz: EEAG, The EEAG Report on the European
Economy, The Hungarian Crisis, CESifo, Munich 2012, s. 126–127).

Chorwacja
Chorwacja jest krajem, w którym występuje wysoki poziom „europeizacji” gospodarki – 70%
depozytów bankowych jest utrzymywanych w obcej walucie (głównie w euro). Sytuację
Strona 80 z 113

kredytów hipotecznych w dużej mierze determinuje bardzo zła sytuacja gospodarcza kraju.
W latach 2009–2012 PKB tego kraju kurczył się lub pozostawał bez zmian. Bezrobocie doszło
do poziomu 20%, deficyt budżetowy wzrósł z 35 do ponad 57% (2009–2012), a poziom złych
długów w bankach Chorwacji osiągnął ok. 15%.
Dodatkowo w ostatnich dniach rząd chorwacki zaczął wspominać o nowym rozwiązaniu –
przejęciu nieruchomości przez banki i wynajmowaniu ich poprzednim właścicielom z
możliwością odkupienia ich w późniejszym terminie. Program ten ma być także powiązany z
pewnymi ulgami podatkowymi. Na razie brak jest jednak szczegółów na ten temat.

Francja
We Francji problem kredytów we frankach szwajcarskich ma dwa aspekty, których nie
powinno się mylić:
1) Kredyty hipoteczne
Kilka tysięcy osób skorzystało z ofert kredytów hipotecznych denominowanych we
franku. Kredyty te (Helvet immo) były udzielanie przez krótki okres (03.2008–
12.2009) głównie przez BNP Paribas (ok 5 tys.) oraz przez Credit Mutuel i Credit
Agricole. Obecnie ok. połowa kredytów udzielonych przez BNP Paribas została
przekształcona w kredyty w euro, część kredytobiorców zdecydowała się na proces
sądowy – powołując się na wprowadzenie w błąd przez bank, a część negocjuje
bezpośrednio z bankiem.
2) Kredyty zaciągnięte przez gminy i związki gmin
Jest to dużo większy problem, znany już od kilku lat – 1500 gmin zaciągnęło kredyty
(ok. 5 mld euro), których stawka oprocentowania była powiązana z frankiem
szwajcarskim. Kredyty okazały się wyjątkowo toksyczne – ich oprocentowanie
wzrosło z 3,9 do 26% rocznie. Niektóre gminy wynegocjowały zmianę warunków
kredytu, został także stworzony fundusz restrukturyzacyjny finansowany wspólnie
przez państwo i banki (zasilony kwotą 1,5 mld euro). Powszechna jest opinia, że
fundusz ten jest niewystraczający, niektórzy deputowani nawołują do pełnego
anulowania wspomnianych kredytów. Szczególnie interesujące jest, że kredyty te
oferowały 3 banki, które musiały zostać przejęte przez państwo podczas kryzysu:
francusko-belgijską Dexię, która objęła 2/3 rynku, brytyjski RBS i niemiecką Depfę.
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Wielka Brytania
Kredyty we franku szwajcarskim to problem specyficzny, odnoszący się do niewielkiej grupy
ok. 15 tys. Brytyjczyków, którzy w latach 2003–2009 nabyli nieruchomości za granicą
(głównie na Cyprze). Rząd cypryjski umożliwił im składanie pozwów przeciwko bankom i
deweloperom przy zastosowaniu argumentacji związanej z niewłaściwym informowaniem o
ryzyku związanym z kredytem w CHF. Część sporów już zakończyła się ugodą – szczegóły są
poufne.
Oferty kredytów w obcych walutach otrzymywali także brytyjscy obywatele pracujący za
granicą, głównie w Azji. Obok kredytów we frankach dotyczyło to także kredytów w jenach.
Kredyty takie mogły być wykorzystane na zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii. W
większości udzielonych kredytów doszło do porozumienia z bankiem lub do ugody
przedsądowej. Brak informacji o rozwiązaniach systemowych.
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Rozstrzygnięcia dotyczące kwestionowanych zapisów w umowach
o kredyt walutowy
Uwagi dotyczące eliminacji z obrotu prawnego postanowień uznanych przez Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za abuzywne przy jednoczesnym zastąpieniu tych
postanowień nowymi, pozwalającymi na wykonywanie umów w ramach istniejącego stanu
prawnego

Niezmiernie istotnym zagadnieniem, przed którym stanął sektor bankowy, jest kwestia
konieczności eliminacji z obrotu prawnego postanowień uznanych przez Sąd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów za abuzywne przy jednoczesnym zastąpieniu tych postanowień
nowymi, pozwalającymi na wykonywanie umów w ramach istniejącego stanu prawnego.
Ryzyko związane ze stanem obecnym:
- ogromne znaczenie dla ryzyka operacyjnego prowadzenia działalności bankowej
ma poważny impas w zakresie możliwości prawnych dostosowania dotychczas
zawartych umów do stanu zgodności z rejestrem postanowień uznanych za
niedozwolone (abuzywne)
- banki posiadają w dotychczas zawartych umowach postanowienia wzorców umów,
które są podobne lub tożsame z postanowieniami, które zostały wpisane do rejestru
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (abuzywne). Biorąc pod
uwagę powyższe, istnieje ryzyko uznania wszelkich zmian, np. w zakresie
oprocentowania kredytów, za nieważne, pobrane opłaty z nimi związane za
nienależne, a zmiany regulaminowe za nieskuteczne
- ryzyko prawne dochodzenia przez klientów roszczeń grupowych oraz pozwów
indywidualnych z żądaniem unieważnienia klauzul uznanych przez UOKiK za
niedozwolone
- ryzyko wszczęcia postępowania o zbiorowe naruszenie interesów konsumentów.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie
się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności stosowanie
postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień
wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
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- Sąd Najwyższy w wydanym w dniu 23 października 2013 r. wyroku (sygn. IV CSK
142/13) wskazał, że osoby, które zaciągnęły walutowe kredyty hipoteczne mogą
domagać się w zawartych umowach unieważnienia, z mocą wsteczną, klauzul
uznanych przez UOKiK za niedozwolone. W ten sposób sąd dopuścił możliwość
wytoczenia powództwa o unieważnienie klauzul umownych, nawet jeśli zostały one
uznane wcześniej za niedozwolone w postępowaniu antymonopolowym i wpisane do
rejestru klauzul niedozwolonych przez UOKiK. Jak stwierdził Sąd w uzasadnieniu
wyroku: „samo uznanie klauzuli umownej za niedozwoloną nie powoduje
wyeliminowania konkretnych postanowień z konkretnej umowy z bankiem”.
- kolejne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec banków,
uwzględniające określone postanowienia klauzul zmiennego oprocentowania za
abuzywne, czego wyrazem są odpowiednio kolejno zamieszczane klauzule w rejestrze
postanowień umownych uznanych za niedozwolone.
Podejmowane działania:
Mając na uwadze powyższe, Związek Banków Polskich, w ramach prac prowadzonych nad
eliminacją z obrotu prawnego postanowień uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za abuzywne i jednoczesnego zastąpienia tych postanowień nowymi,
pozwalającymi na wykonywanie umów w ramach istniejącego stanu prawnego powyższym
zagadnieniem, wypracował dwie koncepcje proponowanych rozwiązań.
1.
Zgodnie z pierwszą z nich, zakłada się, że w świetle obowiązującego prawa i
względów słuszności ukierunkowanych na ochronę interesów ich klientów, banki mają prawo
usunąć z umowy, która nie jest formalnie nazywana wzorcem umowy w rozumieniu art. 384
§ 1 k.c., klauzulę odpowiadającą treścią i celem klauzuli wpisanej do rejestru klauzul
abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK bezpośrednio (a więc nie w drodze per
analogiam) przy wykorzystaniu konstrukcji z art. 384¹ k.c.
Powyższa koncepcja zakłada, że za wzorzec umowny należałoby uznać każde
postanowienie umowy zawartej z konsumentem, które ma charakter powtarzalny, a do jego
zmiany należy stosować tryb zmiany wzorca umownego określony w art. 3841 k.c. Koncepcja
ta umożliwia dostosowanie treści umów, których postanowienia zostały uznane za
abuzywne, do zgodności z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksów
w drodze pisemnej. Lokalizacja postanowienia umownego w tym założeniu z punktu
widzenia zakwalifikowania go jako wzorca umownego w dokumencie formalnie nazywanym
umową indywidualnie zawartą z konsumentem, a nie w dokumencie nazwanym formalnie
regulaminem, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy jest prawnie obojętna. W
konsekwencji, jeżeli dane postanowienie w treści umowy odpowiada klauzuli uznanej za
abuzywną, a jednocześnie nie zostało indywidualnie uzgodnione z konsumentem (lecz
wynika z zastosowanego przez przedsiębiorcę formularza – wzoru umowy), to ma ono
charakter niedozwolonego postanowienia umownego i nie wiąże konsumenta.
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Przedsiębiorca ma zaś możliwość zmiany tego postanowienia (i usunięcia stanu posługiwania
się wzorcem umownym zawierającym postanowienia uznane za niedozwolone) w trybie art.
3841 k.c.
2.
Drugą z propozycji w zakresie eliminacji z obrotu prawnego postanowień
uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne i jednoczesnego
zastąpienia tych postanowień nowymi, pozwalającymi na wykonywanie umów w ramach
istniejącego stanu prawnego, jest przyjęcie rozwiązania idei odwrócenia negatywnych
doświadczeń banków związanych z wysyłką aneksów poprzez zamianę dotychczasowego
oczekiwania postawy czynnej klienta (podpisanie i odesłanie aneksu) w postać bierną
(akceptacja nowych zapisów poprzez brak odesłania aneksu). Proponowane rozwiązanie
miałoby polegać na kierowaniu do klientów banków pisma, w którym bank wskazywałby, że
nieodesłanie podpisanego aneksu w określonym terminie, na mocy art. 3841 k.c., będzie
oznaczało akceptację aneksu do umowy.
Dotychczasowe doświadczenia banków związanych z wysyłką aneksów do klientów
posiadających określone zapisy w dotychczasowych umowach, które to aneksy w większości
nigdy nie były odsyłane przez klientów do banków, wskazują, że zwrotność aneksów mieści
na poziomie ok. 2 do 5%, maksymalnie 7–10 % przy niższej skali umów.
W związku z powyższym koncepcja zakłada, że w odniesieniu do klientów którzy nie
przekażą w ściśle określonym terminie do banku podpisanego aneksu albo oświadczenia o
odmowie zgody na zawarcie aneksu, na mocy przepisu art. 3841 k.c., banki będą uprawnione
do przyjęcia rozwiązania, zgodnie z którym, takie postępowanie klienta byłoby jednoznaczne
z akceptacją aneksu do umowy. Koncepcja opiera się więc na założeniu tzw. milczącego
oświadczenia, które z uwagi na brak odesłania aneksu, oznacza zgodę klienta na
wprowadzenie nowych zapisów w umowach, a więc rozwiązania znanego ze zmiany wzorca
umownego dokonywanego w trybie art. 3841 k.c.
3.
W ramach prac w Związku Banków Polskich sformułowane zostały legislacyjne
propozycje rozwiązania problemu braku możliwości prawnych dostosowania zawartych
umów do stanu zgodności z rejestrem postanowień uznanych za niedozwolone (abuzywne)
zakładające wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Projekty zmian legislacyjnych przekazane zostały do procesu uzgodnień z Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Wnioski:
1) Na dzień dzisiejszy istnieje poważny impas w zakresie braku skutecznych instrumentów
prawnych, które zapewniałyby realizację konieczności eliminacji z obrotu prawnego
postanowień uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne
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przy jednoczesnym zastąpieniu tych postanowień nowymi, pozwalającymi na
wykonywanie umów w ramach istniejącego stanu prawnego.
2) Brak skutecznych instrumentów prawnych powoduje wiele rodzajów ryzyka
operacyjnego, prawnego i reputacyjnego, o których mowa powyżej.
3) Istnieje kilka koncepcji prawnych dotyczących próby rozwiązania problemu na gruncie
obecnych przepisów (opisano powyżej dwie koncepcje), ale do dnia dzisiejszego żadna z
nich nie uzyskała formalnej akceptacji UOKIK i KNF.
4) Docelowym rozwiązaniem powinno być jednoznaczne doprecyzowanie legislacyjne
możliwości usunięcia z umowy klauzul uznanych za abuzywne i zastąpienia ich
postanowieniami wolnymi od abuzywności.
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Przykłady oświadczeń o ponoszeniu ryzyka

Klienci byli właściwie informowani o ryzyku:
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Argumenty przemawiające za bezzasadnością zarzutów o traktowanie
umowy o kredyt hipoteczny jako zakładu bukmacherskiego
I.

Argumenty Sądu Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie braku podstaw do
uznania, że umowa kredytowa indeksowana do waluty obcej jest umową o
produkt strukturyzowany o wysokim stopniu skomplikowania.

W sprawie rozpoznawanej przez Sąd Okręgowy w Szczecinie (wyrok z dnia 7 listopada
2014 r., sygn. I C 554/14, wg stanu na dzień 28.01.2015 r. – Sąd po zapoznaniu się z
argumentacją strony powodowej odnośnie nieważności umowy kredytowej – nie podzielił
jej. Wskazał wyraźnie, że „nie można uznać, że umowa kredytowa indeksowana do waluty
obcej przy przyjęciu nawet takich zasad waloryzacji kredytu, jak miało to miejsce w
niniejszej sprawie, była umową o produkt strukturyzowany o wysokim stopniu
skomplikowania”
W uzasadnieniu zajętego stanowiska sąd wskazał na następujące argumenty:
a) ocena charakteru prawnego umowy została poprzedzona przez sąd interpretacją jej
treści pod kątem obowiązujących przepisów prawa;
b) w świetle art. 69 ust. 1 i Prawa bankowego sąd uznał, że „zawarta przez strony
umowa z pewnością spełniała wymogi essentialia negotii umowy kredytowej”;
c) wprowadzona przez strony umowy klauzula waloryzacyjna nie ma charakteru
instrumentu inwestycyjnego, a takie cechy posiadają instrumenty finansowe
oferowane na gruncie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. z 2014 roku, poz. 94);
d) celem indeksacji kredytu w sprawie było nie przysporzenie majątkowe na rzecz
jednej ze stron, tylko zachowanie na przestrzeni ustalonego czasu jednolitej
wartości wzajemnych świadczeń stron;
e) strony nie zawarły kontraktu, w ramach którego zobowiązywałyby się do zakupu
określonej ilości waluty po określonej z góry cenie, choćby odbiegającej od ceny
rynkowej, lecz uzależniły wielkość kredytu należnego do spłaty od, przynajmniej w
założeniu, zbliżonego do rynkowego kursu waluty, do której kredyt był
indeksowany (tj. franka szwajcarskiego). Wykorzystały więc w praktyce
przewidzianą w art. 358 1 § 2 k.c. waloryzację umowną zobowiązania pieniężnego;
f) dla przyznania przedmiotowemu postanowieniu umowy znaczenia klauzuli
waloryzacyjnej, a nie instrumentu pochodnego, decydujące znaczenie ma fakt, że
zawarty przez powódkę kredyt miał charakter długookresowy (umowa
przewidywała 30-letni okres spłaty kredytu), a spłata rat kredytowych dokonywana
była systematycznie w odstępach comiesięcznych. W tak długim okresie nie sposób
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zakładać stałości siły nabywczej pieniądza. Stąd też strony, wykorzystując indeksację
kredytu do franka szwajcarskiego, uzyskały w miarę stabilną podstawę do
długookresowego utrzymania stałej siły nabywczej wartości pieniężnych udzielonych
w kwocie kredytu;
g) jednocześnie systematyczny obowiązek spłaty poszczególnych rat kredytowych
pozwalał (przynajmniej w założeniu) na utrzymanie tej siły nabywczej bez szkody
dla żadnej ze stron, bowiem teoretyczne zawyżenie raty kredytowej wynikającej ze
wzrostu kursu franka szwajcarskiego winno być rekompensowane obniżeniem tej
raty w innym okresie czasu (w którym kurs franka uległby obniżeniu). Zastosowanie
tego mechanizmu pozwoliło także na obniżenie ceny udzielonego kredytu, którego
oprocentowanie zostało określone w umowie na niskim poziomie (przy
zastosowaniu stawki LIBOR 3M i stałej marży banku w wysokości 1,60%).
Postanowienia umowy zawartej przez strony nie były więc obarczone
charakterystycznym dla instrumentów pochodnych wysokim stopniem ryzyka, lecz
przeciwnie – zmierzały do minimalizacji tego ryzyka dla obu jej stron;
h) sąd miał również na uwadze (s. 13–14 wyroku), że zawarta przez strony umowa, nie
może być uznana za nieważną z jeszcze z jednego względu. Na mocy art. 1 pkt 1 lit a)
ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2011 roku Nr 165, poz. 984), zmieniony został przepis art. 69
ust. 2 Prawa bankowego zawierający obowiązkowe elementy, które powinna
określać umowa kredytowa, poprzez wprowadzenie do niego pkt 4a) o treści: w
przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż
waluta polska [umowa kredytowa winna określać – przyp. sądu] szczegółowe zasady
określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie
którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowoodsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Nadto
przepisy przejściowe przywołanej ustawy pozwalały na stosowanie uprawnień z
niej wynikających, dotyczących możliwości wcześniejszej spłaty kredytu
denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej w tej właśnie walucie,
również w stosunku do kredytów zaciągniętych przed dniem wejścia w życie ustawy
nowelizującej.
Z powyższego Sąd wskazał na kilka wniosków tj.:
•

po pierwsze, możliwość denominowania lub indeksowania kredytu do waluty obcej
jest dopuszczalna zarówno na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, jak i
była dopuszczalna na gruncie przepisów dotychczasowych;

•

po drugie, skoro postanowienia określające waloryzacje kredytu za pośrednictwem
waluty obcej mają charakter standardowych (bowiem wskazanych w ustawowym
katalogu) postanowień umowy kredytowej, tym samym możliwość ich zawarcia w
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danej umowie obwarowana jest od spełnienia się w stanie faktycznym tych
wszystkich wymogów, jakich spełnienie wymagane jest w ogóle dla zawarcia
umowy kredytowej. Dotyczyć to więc powinno, skoro żadne przepis nie stanowi
inaczej, również zakresu obowiązków informacyjnych ciążących na banku;
•

po trzecie, nie sposób twierdzić, aby w zakresie przedmiotowych postanowień
umownych zastosowanie znajdowały przepisy określające obowiązki informacyjne
wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

•

gdyby ustawodawca chciał zrobić wyłom od ogólnych zasad zawierania umów
kredytowych i poddać konkretne rodzaje tych umów (w tym przypadku umów
kredytowych indeksowanych do waluty obcej) regulacjom innej ustawy niż Prawo
bankowe, wówczas wprost wskazałby takie rozwiązanie. Skoro jednak ustawa –
Prawo bankowe przewiduje jedynie dodatkowe konieczne elementy umowy
kredytowej w przypadku kredytów indeksowanych w walucie obcej, a nie poddaje
kwestii zawarcia tego rodzaju kredytów rygorom przewidzianym w innej ustawie,
brak jest podstaw do twierdzenia, iż rygory te należy do przedmiotowych umów
stosować. Stąd też zarzuty dotyczące konieczności stosowania przywoływanych przez
powódkę przepisów prawa do umowy kredytowej będącej podstawą sporu były
niezasadne.
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Zestawienie wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w
przedmiocie umów walutowych.

I.

Wyroki odnoszące się do klauzul indeksacyjnych

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia
2010 r. XVII AmC 1531/09
Teza

Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami
postanowienia zawartego we wzorcu umowy o nazwie „umowa o kredyt hipoteczny dla osób
fizycznych (...) waloryzowany kursem CHF” § 11 ust. 5 o treści: „Raty kapitałowo-odsetkowe
oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży
CHF z tabeli kursowej (...) S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.
Abuzywne jest takie postanowienie w umowie o kredyt hipoteczny, z którego wynika, że
uprawnienie banku do określania wysokości kursu sprzedaży franka szwajcarskiego nie
doznaje żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń. W ten sposób bankowi pozostawiona
została dowolność w zakresie wyboru kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach
kursowych, a przez to kształtowania wysokości zobowiązań klientów, których kredyty
waloryzowane są kursem CHF. Dobre obyczaje wymagają, aby kryteria ustalania spreadu
przez banki były w każdym wypadku jasno sprecyzowane w umowie z klientem.
Uzasadnienie – wybrane fragmenty
W ocenie sądu, o abuzywności kwestionowanego w pozwie postanowienia decyduje fakt, że
uprawnienie banku do określania wysokości kursu sprzedaży CHF nie doznaje żadnych
formalnie uregulowanych ograniczeń. Wzorzec umowy o kredyt hipoteczny nie precyzuje
bowiem sposobu ustalania kursu wymiany walut wskazanego w tabeli kursów banku. W
szczególności postanowienia przedmiotowej umowy nie przewidują wymogu, aby wysokość
kursu ustalanego przez bank pozostawała w określonej relacji do aktualnego kursu CHF
ukształtowanego przez rynek walutowy lub na przykład kursu średniego publikowanego
przez Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że bankowi pozostawiona została dowolność w
zakresie wyboru kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach kursowych, a przez to
kształtowania wysokości zobowiązań klientów, których kredyty waloryzowane są kursem
CHF.
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Różnica pomiędzy kosztami sprzedaży i kupna danej waluty stanowi zatem wynagrodzenie
banku z tytułu dokonywanych operacji walutowych, a na kredytobiorcę przerzucona zostaje
część ciężaru ekonomicznego dokonywanej waloryzacji, stanowiąca wynagrodzenie banku z
tytułu świadczenia tej dodatkowej usługi (dokonywania operacji walutowych). Należy jednak
zauważyć, że kwestionowane w pozwie postanowienie umowne daje bankowi możliwość
uzyskania korzyści finansowych stanowiących dla kredytobiorcy dodatkowe koszty kredytu,
których oszacowanie nie jest możliwe. Znamienne bowiem, że czynniki obiektywne, a zatem
sprawdzalne z punktu widzenia konsumenta, jak w szczególności wysokość rynkowych
kursów wymiany CHF, tylko częściowo wpływają na ostateczny koszt kredytu ponoszony
przez konsumenta. Kurs sprzedaży waluty obcej określony w tabeli kursowej banku zawiera
bowiem marżę kupna lub sprzedaży, która to wartość jest zależna wyłącznie od woli banku.
W ocenie sądu, taka regulacja stanowi o naruszeniu przez bank dobrych obyczajów. Te
nakazują bowiem, aby ponoszone przez konsumenta koszty związane z zawarciem umowy
były możliwe do przewidzenia.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia
2010 r., XVII AmC 426/09

Sentencja (fragment)
Dnia 14 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów po rozpoznaniu w dniu
1 grudnia 2010 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przeciwko bankowi (...) spółka akcyjna w W. o uznanie
postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami bankowi
(...) spółka akcyjna w W. postanowień wzorca umowy o treści:

a) „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z
kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku
(...) w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”;
b) „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona
jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej
w banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”;
c) „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku
wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do
koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w banku systemie informatycznym”;
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d) „Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy
kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w
szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,
2) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,
3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług”;
e) „W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie
stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej
wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana wartości ustanowionych
prawnie zabezpieczeń i/lub zagrożenie terminowej spłaty kredytu, i/lub pogorszenie się
sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego
prawnego zabezpieczenia kredytu i/lub zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz
określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt
Kredytobiorcy”;
f) „Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu
ubezpieczenia przypada w miesiącu, w którym do banku wpłynie dostarczony przez
Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 5, z
prawomocnym wpisem hipoteki/hipotek na rzecz banku”.

Uzasadnienie – wybrane fragmenty
– Wbrew twierdzeniom pozwanego, żadne z przedmiotowych postanowień nie dotyczy
głównych świadczeń stron umowy, gdyż należą do nich tylko takie elementy konstrukcyjne
umowy, bez uzgodnienia których nie doszłoby do jej zawarcia (essentialia negotii). W
przypadku umowy kredytu trzeba zwrócić uwagę na treść art. 69 ust. 1 ustawy z dnia
29.08.1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm., dalej: PrBank),
zgodnie z którym, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji
kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem
na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach
określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w
oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Celem umowy
kredytu bankowego jest postawienie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy, w
zamian za co bank uzyskuje określony w umowie zysk z tytułu oprocentowania i prowizji
(por. wyrok SN z dnia 15.12.2005 r., V CK 425/05).
– W odniesieniu do umowy kredytu (a więc również umowy kredytu hipotecznego, z jakim
mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie), świadczeniem głównym kredytobiorcy jest
zwrot otrzymanych środków pieniężnych, uiszczenie opłat z tytułu oprocentowania i z
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tytułu prowizji. Według banku, klauzule I, II i VI dotyczą głównych świadczeń kredytobiorcy i
zostały sformułowane jednoznacznie (w odniesieniu do klauzul I i II), co prowadzi do
wniosku, że nie mogą podlegać kontroli co do ich treści. O „jednoznaczności” poszczególnych
klauzul będzie jeszcze mowa, natomiast w tym miejscu odnieść się należy do tego, czy
powyższe klauzule faktycznie dotyczą głównych świadczeń stron. Pojęcia kwoty udzielonego
kredytobiorcy kredytu i oprocentowania nie budzą większych wątpliwości. Natomiast, jak
stanowi art. 110 PrBank, bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z
tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności.
– Ustawa PrBank nie definiuje pojęcia „opłaty” ani „prowizji”. Według Słownika języka
polskiego „opłata” to określona kwota pieniężna wypłacana za pewne świadczenia,
czynności, usługi, za prawo do czegoś itp. (Słownik języka polskiego PWN, pod red. M.
Szymczaka, Warszawa 1979, t. II, s. 529), natomiast „prowizja” to procentowe
wynagrodzenie za pośrednictwo w jakiejś transakcji handlowej (Słownik..., s. 946.).
– Generalnie prowizje dotyczą udzielenia kredytu, tzn. za tzw. czynności przygotowawcze, jak
np. rozpoznanie składanego przez klienta banku wniosku o udzielenie kredytu,
przygotowanie umowy itp., jak również kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i
przez niego niewykorzystanego (art. 77 PrBank), a także wcześniejszej spłaty kredytu. W
każdym jednak przypadku wysokość naliczanych z tytułu prowizji świadczeń powinna być
określona w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Pojęciem prowizji, o jakim mowa w art. 69
ust. 1 PrBank, a więc prowizji od udzielonego kredytu, nie można objąć opłaty z tytułu
ubezpieczenia, o jakiej mowa w § 9 ust. 5 Umowy (klauzula VI). Jak wynika z ust. 4 tego
paragrafu, jest to opłata wynikająca z kosztów ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia
hipoteki, zatem nie ma ona nic wspólnego z prowizją od udzielonego kredytu,
oprocentowaniem czy kwotą udzielonego kredytu, a tylko takie elementy umowy kredytu
stanowią główne świadczenie kredytobiorcy. Przy przyjęciu stanowiska zaprezentowanego
przez pozwanego, że główne świadczenie kredytobiorcy stanowi obowiązek zwrotu kredytu
wraz z odsetkami, prowizją od udzielonego kredytu i wszelkimi opłatami, mielibyśmy do
czynienia z sprzecznością z art. 69 ust. 1 PrBank. Oczywistym jest, że banki mogą pobierać
różne opłaty, co wynika chociażby z powołanych wyżej przepisów, nie oznacza to jednak,
że każde zapłata pieniężna stanowi główne świadczenie kredytobiorcy. Opłaty stanowią
inne elementy umowy kredytu niż essentialia negotii, które mogą być objęte umową
kredytu, ale nie muszą i nie stanowią o jej ważności.
– Nie znajduje żadnego uzasadnienia rozszerzenie pojęcia głównego świadczenia
kredytobiorcy na wszelkiego rodzaju opłaty, gdyż byłoby to sprzeczne z przepisami PrBank.
– W konsekwencji, opłata, o jakiej mowa w klauzuli VI, jest to świadczenie uboczne, które
nie jest odpowiednikiem świadczenia głównego banku w postaci przekazania klientowi
określonej kwoty pieniężnej do dyspozycji. Poza tym, samo pojęcie słowa „prowizja”
implikuje, że jest to świadczenie jednokrotne, co wynika również z treści § 4 ust. 1 Umowy,
gdzie właśnie określona zostaje prowizja w rozumieniu art. 69 ust. 1 PrBank, zaś opłata z
tytułu ubezpieczenia jest świadczeniem powtarzającym się, pobierana jest co miesiąc, aż do
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zakończenia okresu ochronnego. Podobnie nie stanowi takiej prowizji spread, czyli różnica
pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna waluty w danym momencie (k. 410). Jest to
dodatkowa korzyść po stronie banku, zaś strata po stronie kredytobiorcy, która jednak nie
wynika z definicji umowy kredytu, ale z praktyki rynkowej, a pojawienie się na rynku takiej
dodatkowej „opłaty” nie oznacza w żaden sposób, że należy ją zakwalifikować jako
essentialia negotii umowy kredytu, a w konsekwencji jako świadczenia głównego
konsumenta. Jest to świadczenie dodatkowe konsumenta.
– Czym innym jest postanowienie określające główne świadczenie stron umowy kredytu, a
czym innym sposób przeliczenia kwoty kredytu czy raty kredytu. Obie te klauzule umowne
nie określają głównego świadczenia kredytobiorcy, gdyż świadczenie to określone jest w § 2
ust. 1 i § 7 ust. 1 Umowy (w odniesieniu do kwoty kredytu) oraz w § 7 ust. 2 Umowy (w
odniesieniu do rat kredytu). Z definicji zawartej w § 2 pkt 18 Regulaminu wynika, że kredyt
indeksowany kursem waluty obcej jest to kredyt udzielony w walucie polskiej,
indeksowany kursem waluty obcej według TKWO obowiązującej w banku.
– Nie jest to więc kredyt walutowy, ale kredyt udzielany w walucie polskiej (co wynika z
treści § 3 ust. 1 Regulaminu), zaś stosownie do treści § 2 ust. 2 Umowy następuje
przeliczenie kwoty kredytu na walutę obcą, a do treści § 8 ust. 3 Regulaminu – przeliczenie
kwoty raty spłaty. W konsekwencji postanowienia zawarte w klauzulach I i II nie określają
głównego świadczenia stron, a określają wyłącznie sposób przeliczenia tego świadczenia.
Innymi słowy, świadczenie główne kredytobiorcy jest świadczeniem w polskiej walucie, a
zostaje jedynie przeliczone na walutę obcą. Klauzule te zawierają więc jedynie
postanowienia określające sposób wykonania umowy, a nie określające świadczenia
główne stron. W dniu wypłaty kredytu saldo przeliczane jest na walutę obcą (klauzula I), zaś
dalsze przeliczenia dotyczą poszczególnych rat (klauzula II). Nie stanowi głównego
świadczenia kredytobiorcy ustalanie przez bank kursu walutowego, po którym przelicza on
wysokość raty kredytu. Przeliczanie złotych na walutę obcą i odwrotnie nie jest dokonywane
w ramach odrębnej czynności prawnej, lecz jako czynność służąca wykonaniu umowy
kredytu i podejmowana w ramach tej umowy.
– Niezależnie od tego, jakie dobro weźmiemy do przeliczania kredytu (raty kredytowej), np.
walutę, złoto, surowce, to zasada będzie ta sama, a więc odniesienie (indeksacja) kwoty
kredytu (raty) do tego dobra. Przeliczenie to określa jednak wyłącznie sposób rozliczeń
pomiędzy stronami.
– Oznacza to, że klauzule te nie zawierają – co prawda – kursów, co jednak nie zmienia faktu,
że nie są one jedynie postanowieniami technicznymi, gdyż określają pewne zasady
obowiązujące przy wykonywaniu umowy kredytu, a więc wskazują, jaki kurs należy wziąć pod
uwagę przy dokonywaniu przeliczenia (kupna czy sprzedaży) i z jakiej daty. Nie są to więc
klauzule odsyłające, ale zawierające mechanizmy, które podlegają badaniu w odniesieniu do
konsumentów.
– Przede wszystkim należy zauważyć, że brak określenia sposobu ustalania kursów walut
obcych powoduje to, że bank może tak naprawdę wybrać dowolne kryteria ustalania
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kursów, niekoniecznie związane z aktualnym kursem ukształtowanym przez rynek
walutowy i ma możliwość uzyskania korzyści finansowych stanowiących dla kredytobiorcy
dodatkowe koszty kredytu, których oszacowanie nie jest możliwe ze względu na brak
oparcia zasad ustalania kursów wymiany o obiektywne i przejrzyste kryteria. Kursy
wykorzystywane przez bank nie są kursami średnimi, nie są kursami rynkowymi, lecz kursami
kupna i sprzedaży obowiązującymi u pozwanego.
– Oczywistym jest, że zawierając umowę kredytu indeksowanego w walucie obcej
konsument jest świadomy (a przynajmniej powinien być świadomy) ryzyka, jakie się z tym
wiąże, a więc ryzyka wynikającego ze zmienności kursów walut obcych. Czym innym jest
takie ryzyko, a czym innym ustalanie kursów walut przez zarząd pozwanego. Te dwie
kwestie są ze sobą powiązane tylko w takim stopniu, w jakim czynniki rynkowe mają wpływ
na kurs waluty w banku. Natomiast ryzyko to nie ma żadnego wpływu na ryzyko związane z
możliwością dowolnego kształtowania przez pozwanego kursu wymiany waluty, w której
indeksowany jest kredyt, a to wpływa w sposób oczywisty na sytuację konsumenta.
– Jednak ani z treści Umowy, ani z treści Regulaminu nie wynika mechanizm ustalania kursów
walut, o jakich mowa w klauzulach I i II, zaś zeznania świadka A. N. całkowicie przeczą temu,
aby konsument był o tym informowany. Również kwestionowane postanowienia nie
zawierają odwołania do tego typu zapisów. Zatem nie może ulegać wątpliwości, że klient
nie jest informowany, w jaki sposób zmieniają się kursy walut, w jaki sposób kurs waluty
został ustalony. Pozostawione to zostało arbitralnej decyzji pozwanego. Kwestionowane
postanowienia zawierają – co prawda – zapisy odnośnie do rodzaju kursu i daty kursu,
jednakże bez żadnych danych odnośnie do sposobu ustalenia tego kursu. Tak więc nawet
marża Banku (odchylenie określone przez świadka T. N.) nie stanowi czynnika
obiektywnego, gdyż jest ustalana dowolnie przez pozwanego i co istotne, stanowi wartość,
która tak naprawdę nie jest znana klientowi.
– Tymczasem kwestionowane postanowienia określają jedynie dzień, na który ma być
ustalany kurs, co powoduje, że bank ma swobodny wybór takiego kursu z danego dnia,
który jest dla niego najkorzystniejszy, a więc najmniej korzystny dla konsumenta. Pozwany
ma więc tu swobodę, co umożliwia mu w sposób jednostronny kształtować – w ramach
klauzuli I i II – sytuacji klienta, zakłócając tym samym równowagę kontraktową stron umowy
kredytu. W konsekwencji, pozwany ma możliwość nie tylko ustalenia w dowolny sposób
wysokości kursu waluty, na poziomie znacznie przekraczającym rynkowy kurs wymiany, ale
również przyjęcie takiego kursu z danego dnia, który będzie dla niego najkorzystniejszy, co
tym samym naraża konsumenta na dodatkowe koszty, niezależne od kosztów związanych ze
zmianą rynkowych kursów walut. Te postanowienia umowne naruszają więc również
zasady wynikające z rekomendacji KNF. To, że cena jest podstawowym instrumentem walki
konkurencyjnej (w tym przypadku kursy walut), nie oznacza, że nie jest ona ustalana
dowolnie. Być może z punktu widzenia banku nie chodzi o dowolne ustalanie kursów walut,
gdyż pozwany bierze pod uwagę kurs średni, kurs w innych bankach, dane ekonomiczne,
środowisko bankowe i własny zysk, jednak z punktu widzenia konsumenta mamy do
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czynienia z całkowitą dowolnością w ustalaniu kursów, do jakich odwołują się
zakwestionowane klauzule. I bez znaczenia pozostaje, że TKWO mają zastosowanie do
wszelkich transakcji, w których mamy do czynienia z walutami obcymi, a najprostszym
przykładem jest przelew zagraniczny, na co wskazał świadek T. N. (k. 411), a więc – jak to
podkreślił pozwany – sytuacja prawna klienta posiadającego kredyt hipoteczny nie różni się
niczym od sytuacji prawnej każdego innego klienta banku, gdyż niniejsze postępowanie
dotyczy ustalenia abuzywności konkretnych postanowień wzorców umów.
– Identyczną zasadę odnieść należy do umowy kredytu i zasad ustalania kursów walut
obcych. Niezbędny jest mechanizm precyzyjnego określania kursów walut tak, aby
konsument miał pełną informację w jaki sposób kursy te są ustalane. Nie znajdują żadnego
uzasadnienia twierdzenia pozwanego, że nie jest możliwe skonstruowanie wymogu
niezmienności wszelkich parametrów wpływających na wysokość zobowiązania, w
szczególności marży banku na transakcjach walutowych, jak i wyliczenie wszystkich
przesłanek ewentualnych zmian w tym zakresie, z uwagi na czas trwania umowy kredytu.
Świadek T. N. zeznał, że na dzień dzisiejszy wiadomym jest, są na to opracowania, że nie da
się określić kursów walut w oparciu o jakieś wskaźniki makroekonomiczne. W codziennej
pragmatyce nie jest to możliwe (k. 411). Jednak warto zauważyć, że świadek patrzył z punktu
widzenia „pragmatyki banku”, a więc chociażby – uwzględniając wcześniej powołane
zeznania, przy uwzględnieniu „konieczności” śledzenia kursów walut w innych bankach.
– Warto zauważyć, że umowa kredytu nie zawiera jednej zmiennej wartości, czyli kursu
danej waluty, ale również inne zmienne, jak np. oprocentowanie. Właśnie z uwagi na
długość umowy kredytu, oprocentowanie jest ustalane według zmiennej stopy
procentowej (§ 6 ust. 1 Umowy). Zasady ustalania oprocentowania określone zostały w § 6
Umowy i uwzględniają właśnie zmiany makroekonomiczne, gdyż od takich uzależnione są
stawki LIBOR i EURIBOR, a definicje tych stóp referencyjnych można znaleźć w § 8
Regulaminu. Analogicznie, w sposób precyzyjny można ustalić zasady ustalania kursów walut
obcych, chociażby biorąc pod uwagę stopę referencyjną i marżę i odnosząc je do średniego
kursu NBP, co byłoby zrozumiałe dla konsumenta, a jednocześnie jednoznaczne.
– Dobre obyczaje nakazują, aby ponoszone przez konsumenta koszty związane z
zawarciem umowy, o ile nie wynikają z czynników obiektywnych, były możliwe do
przewidzenia. Wykładnia tych postanowień wskazuje na fakt naruszenia przez pozwanego
zasady lojalnego kontraktowania i równorzędnego traktowania konsumenta. Brak określenia
w umowie sposobu ustalania kursów walutowych na potrzeby przeliczenia salda zadłużenia
na walutę obcą oraz przeliczenia na złote kwoty wymaganej do spłat kredytu w rażący
sposób narusza interes konsumenta.
– Skoro umowy kredytu cechują się długim okresem trwania i ograniczoną możliwością
jego wcześniejszej spłaty kredytem z innego banku, o czym będzie jeszcze mowa, to
ustalenie prawidłowych zasad określania kursu waluty pozwoliłoby konsumentowi np.
samodzielnie wyliczyć kurs waluty obcej. Ponieważ jednak klauzule I i II takich zasad nie
zawierają, konsument uzależniony jest całkowicie od decyzji zarządu banku, który ustali
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kursy walut w sposób znany wyłącznie jemu, zaś konsument nie ma żadnego wpływu na
taką arbitralną decyzję, nie może jej w żaden sposób zweryfikować i może jedynie takiej
decyzji się podporządkować.
– Podobnie bez znaczenia z punktu widzenia abuzywności jest to, że pozwany jako usługę
dodatkową oferuje usługi polegające na sprzedaży walut obcych po cenie obowiązującej w
banku, a klient może skorzystać z tego produktu lub spłacać raty z rachunku walutowego
otwartego w banku, a więc innymi słowy – konsument może wybrać wariant spłaty
kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Świadek T. D. zeznał, że jak najbardziej klient banku
mógł wystąpić o umożliwienie mu spłaty kredytu w walucie obcej, do jakiej indeksowanej był
kredyt. W takiej sytuacji tabela kursów walut obcych nie ma zastosowania. O spłatę kredytu
w walucie obcej klient mógł zawnioskować w każdym momencie, a więc zarówno przed
zawarciem umowy, jak i w trakcie jej trwania (k. 394). Podobnie świadek T. N. zeznał, że
możliwa jest u pozwanego sytuacja, w której klient wybiera spłatę kredytu hipotecznego w
walucie, w jakiej ten kredyt zaciągnął.
– Jednak zmiana waluty, w której można spłacać kredyt hipoteczny, jest operacją
bankową, a więc taka zmiana na pewno kosztuje, nie jest za darmo. Jest to związane z
koniecznością założenia u pozwanego rachunku walutowego, w którym spłacany ma być
kredyt i stąd ta opłata. Później klient kosztów nie ponosi (k. 411).
– Trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 10 PrBank, umowa kredytu powinna
określać warunki dokonywania jej zmian. Przepis ten należy rozpatrywać w połączeniu z
art. 3853 pkt 10 KC, zgodnie z którym, uważa się za niedozwolone postanowienie umowne,
które uprawnia kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej
przyczyny wskazanej w tej umowie. Zgodzić się należy z pozwanym, że z istoty wzorca
wynika możliwość jego jednostronnej zmiany, o czym przekonuje chociażby treść tego
ostatniego przepisu, jednak nie może to być zmiana dowolna, gdyż może być dokonana
jedynie na podstawie ważnej przyczyny wskazanej w umowie. Już samo użycie
sformułowania „w szczególności” powoduje, że przedmiotowa klauzula wymogu tego nie
spełnia i spełnić nie może.
– Jak wskazał Sąd Najwyższy, zastrzeżenie w regulaminie bankowym – stanowiącym o treści
umowy zawieranej z bankiem o udzielenie kredytu bądź pożyczki albo o treści umowy o
prowadzeniu rachunku bankowego (oszczędnościowego bądź lokat terminowych) –
uprawnienia do zmiany przez bank w czasie trwania umowy wysokości stopy
oprocentowania bez wypowiedzenia umowy, wymaga dla swej skuteczności określenia
konkretnych okoliczności, od jakich zmiana ta jest uzależniona (por. wyrok SN z dnia
5.04.2002 r., II CKN 933/99, por. też uchwałę SN z dnia 19.05.1992 r., III CZP 50/92, OSP
1993, Nr 6, poz. 119). Sprawy te były rozpoznawane na podstawie przepisów przed wejściem
w życie art. 3853 KC, a więc dodać do tego należy, że ta przyczyna musi być dodatkowo
„ważna”. Natomiast w kwestionowanej klauzuli nie zostały wskazane w sposób jasny i
precyzyjny przesłanki warunkujące zmianę Regulaminu. Niezależnie od tego, że mamy tu do
czynienia z wyliczeniem przykładowym, to nie zostało sprecyzowane ani o jakie przepisy
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prawne (ich wprowadzenie lub zmianę), ani o jakie zmiany w systemie informatycznym
obowiązującym w banku chodzi. Innymi słowy, nie zostało sprecyzowane wprowadzenie lub
zmiana, jakiego rodzaju przepisów warunkuje zmianę Regulaminu, jakie okoliczności i w
jakim zakresie będą warunkowały jego zmianę, jakie zmiany w systemie informatycznym
można uznać za konieczne oraz które postanowienia Regulaminu mogą być takimi zmianami
objęte. Tak naprawdę jakakolwiek zmiana w przepisach prawnych, niezależnie od tego, czy
ma ona w ogóle związek z działalnością bankową, uprawnia pozwanego do zmiany
Regulaminu i to w dowolnym zakresie. Poza tym, mając na uwadze treść tej klauzuli,
pozwany ma możliwość najpierw zmiany Regulaminu (z uwagi na wcześniejsze rozważania),
a później dokonania zmiany w systemie informatycznym w taki sposób, aby wypełniona
została przesłanka konieczności dokonania zmiany wzorca. Co więcej, pojęcie „koniecznych
zmian” również stanowi pojęcie nieostre, umożliwiające dowolną interpretację ze strony
pozwanego, a zmiana może polegać chociażby na polepszeniu sytuacji Banku kosztem
konsumentów. O „konieczności” zmiany decyduje wola banku, co oznacza, że zaistnienie
przesłanki dającej pozwanemu możliwość dokonania zmiany Regulaminu jest zależne
wyłącznie od woli pozwanego, co w oczywisty sposób narusza równowagę kontraktową,
skoro klient nie ma możliwości dokonać zmiany Regulaminu, gdyż takie uprawnienie
spoczywa wyłącznie po stronie banku.
– Skoro bank jest uprawniony do zmiany umowy w każdej sytuacji, a poza tym jest on
uprawniony do określenia, czy zaszły przesłanki do zastosowania tej klauzuli, to
postanowienie to uprawnia pozwanego do wiążącej interpretacji umowy, co spełnia
przesłankę określoną w art. 3853 pkt 9 KC, niezależnie od tego, że wypełnia również
znamiona określone w art. 3851 KC.
– Trzeba zauważyć, że przepisy prawa nie uzależniają braku abuzywności klauzuli, o jakiej
mowa w art. 3853 pkt 10 KC, od spełniania obowiązku notyfikacji i uprawnienia
konsumenta do wypowiedzenia umowy. Już chociażby w doktrynie podnosi się, że za
abuzywną należy uznać klauzulę narzuconą, uprawniającą bank do zmiany tabeli opłat i
prowizji oraz wyłączającą prawo wypowiedzenia umowy przez konsumenta lub
nieprzewidującą takiego prawa, zaś znaczenie dla wykładni art. 3851 KC powinno mieć
znaczenie interesów instytucji finansowych i konsumentów (por. F. Zoll – red., Prawo
bankowe. Komentarz, Zakamycze 2005, tom II, s. 327-329).
– Do innej interpretacji nie upoważniają również przepisy Dyrektywy 93/13. W załączniku do
tej Dyrektywy zawarto przykładowy i niewyczerpujący wykaz warunków, które mogą być
uznane za nieuczciwe (art. 3 ust. 3). Jednym z takich warunków jest umożliwienie
sprzedawcy lub dostawcy według własnego uznania jednostronnej zmiany warunków bez
uzasadnionego powodu wymienionego w umowie (pkt 1 lit. j załącznika). Natomiast punkt 2
lit. b załącznika zawiera wyjątek, gdyż zgodnie z nim, 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
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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 (dalsza część tego punktu nie ma zastosowania do
umowy kredytu).
– Powołany przepis Dyrektywy dotyczy wyłącznie prawa do zmiany stopy procentowej i
wysokości opłat. Ponieważ jest to wyjątek od zasady, to nie może być interpretowany w
sposób rozszerzający, jak to czyni strona pozwana. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z
dnia 11.10.2007 r. (III SK 19/07), fakt umieszczenia konkretnego postanowienia w załączniku,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 Dyrektywy 93/13 nie przesądza, że postanowienie to jest
nieuczciwym postanowieniem umownym w rozumieniu art. 3 tej dyrektywy oraz przepisów
implementujących, ani że tylko te postanowienia, które zostały wymienione w tym
załączniku lub przepisach krajowych implementujących Dyrektywę 93/13, mogą zostać
uznane za nieuczciwe. Kwalifikacja określonego postanowienia umowy jak i wzorca umów
jako nieuczciwego i tym samym niedozwolonego wymaga dokonania oceny (analizy) wzorca
z punktu widzenia występowania ogólnych przesłanek z art. 3851 KC oraz art. 3 ust. 1
Dyrektywy 93/13.
– Zatem przy interpretacji obowiązków stron umowy kredytu uwzględnić należy również
pozycję drugiej strony umowy. Przyjęcie, że punkt 2 lit. b załącznika dotyczy możliwości
zmiany każdego postanowienia umownego naruszałoby te zasady. Poza tym trzeba zwrócić
uwagę, że – wbrew stanowisku prezentowanemu przez bank – nawet w przypadkach
określonych tym przepisem Dyrektywy 93/13 nie stanowi wyłącznej przesłanki
zawiadomienia drugiej strony umowy o zmianie, ale również istnienie uzasadnionej
przyczyny takiego postępowania, a więc uzasadnionej przyczyny zmiany stopy procentowej
lub wysokości opłat. Poza tym Dyrektywa 93/13 nie reguluje kwestii określenia w umowie
przesłanek dokonania zmian, nawet w tych dwóch przypadkach pozostawiając je
konkretnym wzorcom umów.
– Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem pozwanego, że prawo nie ustanawia wymogu
szczegółowości w formułowaniu postanowień wzorców umowy. Wręcz przeciwnie, jak
wynika z art. 3853 pkt 9 i 10 KC, postanowienia wzorców umów nie mogą być tak
sformułowane, aby dawały przedsiębiorcy możliwość dokonywania ich wiążącej
interpretacji, zaś podstawy zmiany wzorca muszą wynikać z jego treści i muszą spełniać
kryterium ważności. Oczywiście, jak już podnoszono, umowa kredytu jest – co do zasady –
stosunkiem prawnym o długim horyzoncie czasowym, nawet 50-letnim, jednak okoliczność
ta nie zwalnia banku z przestrzegania przepisów prawa konsumenckiego, ani nie upoważnia
do zajęcia stanowiska, że samo to powoduje, że ocena przesłanek z art. 3851 § 1 KC powinna
mieć charakter łagodniejszy.
– Oczywistym jest, że chociażby z uwagi na czas trwania umowy kredytu hipotecznego,
bank musi mieć możliwość zmiany oprocentowania czy opłat przewidzianych w cenniku
(pkt 2 lit. b załącznika do Dyrektywy 93/13), zaś stosowne postanowienia w tym
przedmiocie zawierane są w umowach kredytowych. Nie oznacza to jednak, że w
Strona 102 z 113

pozostałych sytuacjach, tłumacząc to długością trwania stosunku prawnego i rozkładem
ryzyka na strony umowy, pozwany ma prawo rezerwowania sobie uprawnień, które są
sprzeczne z prawem konsumenckim. Warto zauważyć, że chociażby punkt 2 lit. a załącznika
do Dyrektywy nie ma zastosowania do umów kredytowych, które z zasady mają charakter
umów czasowych, a czas ich trwania uzależniony jest od okresu spłaty kredytu. Nie ma tu
zastosowania wnioskowanie a maiori ad minus, gdyż takie wnioskowanie prowadzi do
zachwiania równowagi kontraktowej na rzecz przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta, co
nie znajduje żadnego uzasadnienia.
– Warto tu dodatkowo zauważyć, że w szczególności stopy procentowe są pewną
wypadkową sytuacji na rynku, czego nie można odnieść do każdej danej objętej
Regulaminem. Podobnie opłaty mają (przynajmniej z zasady) stanowić pewne
wynagrodzenie za dokonane przez banki czynności. Natomiast wiele postanowień wzorców
umownych reguluje kwestie, które nie są związane z warunkami rynkowymi i nie ma
uzasadnienia ani podstaw prawnych przyznawanie bankowi uprawnienia do ich
jednostronnej regulacji z pominięciem wymogów przewidzianych w art. 3853 pkt 10 KC, jak
również w innych przepisach regulujących sytuację konsumentów.
– Ponadto, kwestionowana klauzula nie dość, że nie jest jednoznaczna i zrozumiała, to
dodatkowo w żaden sposób nie wyważa interesów stron umowy kredytu hipotecznego. Bank
ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie, z każdej przyczyny (nie tylko ważnej), zaś
konsument ma dwie możliwości: albo przyjmie zmianę Regulaminu, albo wypowie umowę
kredytu hipotecznego. Jednym słowem, klient pozwanego zostaje postawiony przed
wyborem sprowadzającym się do tego, że albo zaakceptuje nowe postanowienia
Regulaminu, bez możliwości weryfikacji zasadności dokonanej przez bank zmiany, albo
będzie musiał poszukać banku, który udzieli mu kredytu refinansowego.
– W wyniku powyższego, konsument jest narażony na niemożliwe do przewidzenia zmiany
wysokości lub wprowadzenie nowych opłat i prowizji pobieranych przez pozwanego w
związku z wykonywaniem umowy, bez możliwości ich zweryfikowania w oparciu o
jakiekolwiek obiektywne kryteria.

II.

Klauzule zmiennego oprocentowania

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 kwietnia
2010 r. XVII AmC 959/09
Postanowienia wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Kredyt oprocentowany jest według
zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki.
Wysokość ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany o co najmniej
0,25 punktu procentowego jednego z niżej wymienionych czynników 1) stawek WIBOR, 2)
stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych, 3) stopy redyskonta weksli NBP, 4)
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stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, 5) wysokości stopy rezerw obowiązkowych.
Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie w bankach Uchwały
Zarządu Banku zmieniającej wysokość stopy procentowej”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 lipca
2010 r., XVII AmC 515/10
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Bank zastrzega sobie prawo
zmiany wysokości opłat i prowizji o których mowa w ust 1 w czasie trwania Umowy bez
konieczności wypowiadania”.
Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 lipca
2010 r., XVII AmC 516/10
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Stawki opłat i prowizji mogą ulec
zmianie w szczególności w przypadku (…)”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 sierpnia
2009 r., XVII AmC 512/09
Postanowienia wzorca umowy uznane za niedozwolone:
1. „1. Do czasu przedłożenia odpisu z KW nieruchomości będącej przedmiotem
zabezpieczenia zawierającej prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku na pierwszym
miejscu i niezawierającego obciążeń, które nie zostały zaakceptowane przez bank,
oprocentowanie podwyższone jest:
a) w przypadku braku księgi wieczystej lub wypłaty kredytu/I transzy kredytu przed
uzyskaniem przez kredytobiorcę tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej przedmiot
hipoteki o 2 punkty procentowe;
b) w przypadku, gdy założona jest księga wieczysta nieruchomości o 1 punkt procentowy.
2. Podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem następnego miesiąca
od otrzymania przez bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
3. Bank może odmówić zniesienia podwyższonego oprocentowania, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli kredytobiorca ma zaległości w spłacie kredytu”.
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2. „W przypadku braku spłaty dwóch kolejnych rat kredytu, bank ma prawo, nie częściej niż
raz do roku, dokonać wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki na koszt
kredytobiorcy”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 sierpnia
2010 r., XVII AmC 727/09
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „5. O wysokości oprocentowania
bank zawiadomi kredytobiorcę oraz poręczycieli pisemnie w terminie 14 dni od dnia
uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy. Właściwa wysokość oprocentowania, która
będzie obowiązywać kredytobiorcę w okresie wskazanym w ust. 1 może się różnić od
wartości podanej w ust. 1”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14
października 2010 r., XVII AmC 1501/09
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Bank zastrzega sobie możliwość
zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania umowy”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 stycznia
2011 r. XVII AmC 1532/09
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Odpowiedzialność zleceniobiorcy
ograniczona jest wyłącznie do odpowiedzialności za zagubienie, ubytek, uszkodzenie
przesyłki przy czym odszkodowanie nie może przewyższać 200 złotych (dwustu złotych)”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 stycznia
2011 r., XVII AmC 1831/09
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Bank zastrzega sobie możliwość
zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie umowy. Zmiana wysokości
stawek prowizji i opłat przez bank nie stanowi zmiany warunków umowy (§ 17)”.
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Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 lutego
2011 r., XVII AmC 729/10
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Bank zastrzega sobie prawo
dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji w czasie trwania umowy bez konieczności
wypowiadania jej w tej części. Zmiana stawek opłat i prowizji nie stanowi zmiany umowy”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 lipca
2012 r. XVII AmC 285/11
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Zmiana wysokości oprocentowania
może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i
kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą
indeksacji”.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 sierpnia
2011 r. XVII AmC 2360/10
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „(…) oprocentowanie w trakcie
trwania umowy może ulec zmianie”.

Wyrok Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 sierpnia
2012 r. XVII AmC 5344/11
Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone: „Kredytobiorca zobowiązuje się
dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do
Umowy – kalendarzu spłat na rachunek banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103
(decyduje data wpływu na rachunek banku), które będą zaliczane w następującej kolejności:
należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane
w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez
Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A.
(kursu Banku). Kurs banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu
opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową
banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i
jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku
walutowym".
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Profil klienta posiadającego kredyt CHF
W maju 2014 r. TNS Polska na zlecenie Centrum AMRON przeprowadziła badania opinii
dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Odpowiednie
ankiety zostały przeprowadzone zarówno wśród kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
hipoteczny w walucie obcej, jak i w złotym.
Z badana wynika, że 80% kredytobiorców twierdzi, iż zdawało sobie sprawę z możliwego
wpływu zmian kursu waluty na wartość zobowiązania lub wysokość rat kredytowej.
Z zebranych odpowiedzi wynika także, iż niemal wszyscy kredytobiorcy dokonali faktycznej
analizy wielu ofert rynkowych, porównując oferty różnych banków, a większość
porównywała też oferty kredytów złotowych i walutowych (takie postępowanie
zadeklarowało 86% kredytobiorców walutowych). Kredytobiorcy walutowi porównywali
oferty kredytu ze względu na rodzaj waluty częściej niż złotowi, szukając dla siebie
najbardziej atrakcyjnej oferty. Decyzje kredytowe były konsultowane z rodziną lub z kimś
doświadczonym. Zdecydowana większość zdawała sobie sprawę z konsekwencji możliwości
wzrostu kursu walut i dziś wielu jest z tego niezadowolonych, niemniej o wzroście wysokości
raty mówi tylko niewielka część – kurs CHF został zamortyzowany przez spadek stopy
procentowej.
Bardzo interesujące są odpowiedzi dotyczące udzielania informacji przed podpisaniem
umowy kredytowej. Dokładnie połowa kredytobiorców walutowych uważa, że ogólnie banki
informowały w sposób rzetelny o ryzyku walutowym (przeciwnego zdania jest 25%
respondentów z tej grupy).
Klienci starają się świadomie wykorzystywać możliwości wynikające z przysługujących im
uprawnień. Aż niespełna 40% z nich spłaca swoje zobowiązania bezpośrednio w walucie
kredytu, kupując ją samodzielnie, tak więc wysokość spreadu stosowanego przez banki przy
kredytach walutowych nie stanowi raczej dla nich problemu.
Polscy kredytobiorcy walutowi w zdecydowanej większości przypadków (ponad 90% umów
kredytowych) zaciągali kredyty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a
bardzo nieliczni – z przeznaczeniem do późniejszej sprzedaży. Tak więc nieruchomości te nie
są przeznaczone np. na wynajem i klienci nie ponoszą ryzyka związanego z popytem na tego
rodzaju ofertę. Zdecydowana większość kredytobiorców walutowych (87%) nie ma też
zamiaru sprzedawać swojego mieszkania lub domu. Jedynie 6% chciałoby sprzedać dom lub
mieszkanie, jednak nie może tego zrobić ze względu na zmianę kursu waluty i wzrost
wartości zobowiązania.
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Prawie 60% kredytobiorców walutowych podpisało umowy kredytowe w latach 2005–2008 i
w większości te kredyty były zaciągane na okres powyżej 30 lat (56%).
Poniżej przykład badania klienta CHF zrealizowanego przez bankier.pl:
Czynniki, które zdecydowały o wyborze przez badanych kredytu we frankach (można było
wskazać kilka odpowiedzi)

Źródło: „Życie z frankiem. Diagnoza” – Bankier.pl.
W czasach wysokich stóp procentowych jedną z niekwestionowanych zalet kredytu we
frankach była także możliwość podwyższenia zdolności kredytowej. Mimo że banki w
szczycie hipotecznego boomu i tak musiały rezerwować sobie dodatkowy bufor
bezpieczeństwa podczas obliczania maksymalnej zdolności kredytowej, to wybór
szwajcarskiej waluty pozwalał na zakup większego mieszkania. Jednak ten czynnik nie okazał
się dla badanych pierwszoplanowy – na kwestię zdolności kredytowej uwagę zwróciło
zaledwie około 20% respondentów.

Ryzyko było znane?
Tylko dla znikomego odsetka badanych wybór waluty nie miał większego znaczenia. Można
zatem podejrzewać, że tej kwestii większość poświęciła co najmniej chwilę refleksji. Pojęcie
ryzyka walutowego nie musi być znane przeciętnemu zjadaczowi chleba, ale ponad połowa
badanych twierdzi, że była świadoma, iż w przyszłości zmienić się może zarówno rata
kredytu, jak i wartość długu.
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Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy Twoim zdaniem w momencie zaciągania kredytu
zostałeś wystarczająco poinformowany o tym, jak może zmienić się rata i wartość długu w
przyszłości?”

Źródło: „Życie z frankiem. Diagnoza” – Bankier.pl
Zdaniem

znacznej

części

badanych

sprzedawcy

niewystarczająco

podkreślali

niebezpieczeństwa płynące z wyboru waluty obcej.

Świadomi i zadowoleni z decyzji
Świadomość ryzyka walutowego okazała się mocno skorelowana z zadowoleniem z podjętej
decyzji. W całej grupie badanych 53% twierdzi, że nie żałuje swojego wyboru, a 21%
wybrałoby alternatywę w krajowej walucie.
Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy z dzisiejszej perspektywy uważasz, że zaciągnięcie
kredytu we frankach było dobrą decyzją?”

Źródło: „Życie z frankiem. Diagnoza” – Bankier.pl
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Spośród badanych, którzy twierdzili, że wiedzieli na co się decydują aż 53% deklaruje, że nie
żałuje swojego kroku. Osoby wskazujące, że nie zostały dostatecznie poinformowane należą
raczej do rozczarowanych skutkami swojego wyboru – 37% wybrałoby dziś kredyt w złotych,
a zaledwie 27% nie czuje żalu. W tym przypadku jednak trudno dociec, czy niezadowoleni z
kredytu szukają winnych (wskazując na doradców finansowych), czy może zadziałała tu
odwrotna zależność i stali się oni ofiarą tzw. nietrafionej sprzedaży.

Poniżej przykład badania klienta CHF zrealizowanego przez Politykę Insight:
Frankowcy: wykształceni zadłużeni. Analiza Polityki Insight

Kredyty mieszkaniowe we frankach ma 550 tys. gospodarstw domowych
Łączna wartość ich zobowiązań po umocnieniu franka to 155 mld zł, czyli średnio około 281
tys. zł na zadłużonego. To o 90% więcej niż w przypadku kredytów mieszkaniowych
udzielonych w złotówkach. Frankowicze zdecydowanie częściej zadłużali się na wysokie sumy
i na dłuższy okres: na koniec 2007 r. kredyty na ponad 40 lat zaciągnęło aż 44,2 tys. osób.
Ponad 97% gospodarstw nie zalega z jego spłatą, ale według naszych szacunków po
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umocnieniu franka aż co trzeci kredyt (32,9%) przekracza wartość nieruchomości je
zabezpieczających. Około 180 tys. mieszkań jest zatem w praktyce niezbywalnych.
Przeciętny frankowicz ma 39 lat, dzieci i nieźle zarabia
W blisko połowie zadłużonych gospodarstw mieszka cztery lub więcej osób, 10%
kredytobiorców mieszka samotnie, 15% we dwoje, a 30% w trójkę. W 2013 r. przeciętny
dochód netto zadłużonych gospodarstw wynosił 5 tys. zł, a w co piątym zarabiało się co
najmniej 8,5 tys. zł. Połowa zadłużonych przyznawała, że miewa trudności z „wiązaniem
końca z końcem”, ale tylko dla jednej piątej były one istotne. 83% to pracownicy, 10% to
samozatrudnieni, a emeryci, renciści i rolnicy to łącznie mniej niż 4% kredytobiorców. Gdy
idzie o poziom wykształcenia, to 46% zadłużonych ma wykształcenie co najmniej
magisterskie, 40% średnie.
Co piąty frankowicz to warszawiak
50% kredytobiorców mieszka w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców: 20% w Warszawie,
a 16% w Krakowie, Łodzi, we Wrocławiu i w Poznaniu. Kredytobiorcy mieszkający na wsi to
21%, a w miejscowościach poniżej 200 tys. – blisko 30%. Najmniej kredytobiorców mieszka w
województwach wschodnich: świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim i warmińskomazurskim. Średnia powierzchnia mieszkania osoby zadłużonej to 64 m2, a jedna trzecia
mieszka na ponad 100 m2. Dziewięciu na dziesięciu jest zadowolonych ze swoich warunków
mieszkaniowych, zdecydowana większość (98%) nie migruje zarobkowo.
Blisko 60% ma dług większy niż trzykrotność rocznych dochodów
Dług 12% wynosi mniej niż roczne dochody, a 13% nie wie dokładnie, jak duże ma
zadłużenie. 28% oprócz kredytu we frankach ma też dług w złotówkach. 82% frankowiczów
wzięło kredyt na mieszkanie lub dom, 17% na remont, a 13% na inne dobra trwałe. Na spłatę
długów przeznaczają średnio 20–30% miesięcznych dochodów. 53% ma oszczędności, w tym
13% większe niż roczny dochód. Spośród nich trzy czwarte ma lokaty złotowe, jedna trzecia
ma udziały w funduszach inwestycyjnych, mniej niż co dziesiąty ma akcje, za to co piąty –
indywidualne konto emerytalne.
Frankowicze to kowale własnego losu głosujący na PO
Osoby zadłużone we frankach to przede wszystkim elektorat PO – w 2013 r. 63% z nich
głosowałoby na tę partię, 12% oddałoby swój głos na PiS, 10% na SLD, a 8% na Twój Ruch.
Wśród zadłużonych we frankach najmniejszy elektorat ma PSL – na tę partię chciałoby
głosować tylko 2%.
Co ciekawe, 63% z dłużników ufa bankom, choć 50% tylko umiarkowanie. Jedna piąta ma
zaufanie do innych ludzi – to i tak sporo, średnia krajowa to 12%.
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Zdaniem Polityki Insight
Kredytobiorcy dotknięci obecnym wzrostem kursu franka to dobrze wykształcony i nieźle
zarabiający liberalny elektorat. To spora grupa społeczna. Dla porównania, w wyborach do
Sejmu głosuje kilkanaście milionów ludzi, więc zapewne zarówno rząd, jak i opozycja będą
próbowały dotrzeć do niej ze swoim przekazem i rozwiązaniami. Przejęcie tego elektoratu
przez PiS wydaje się jednak mało prawdopodobne ze względu na jego – w dużej części –
liberalny światopogląd.
Tekst pochodzi z serwisu analitycznego Polityka Insight. Obliczenia wykonano na podstawie
danych „Diagnozy społecznej” i KNF
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Prezentacja przedstawiona na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w
dniu 3 lutego 2015 r.
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Kredyty frankowe to problem wielu krajów europejskich
Wartość kredytów frankowych w pozostałych krajach UE:
• Austria: 35,6 mld euro.
W Austrii udzielono kredytów w CHF na największą wartość. W październiku 2008 r. zakazano tam zadłużania się
gospodarstw domowych w obcych walutach, o co Związek Banków Polskich apelował w kraju dużo wcześniej, bo
już w 2005 r. Austriackie kredyty są połączone z funduszem inwestycyjnym/polisą ubezpieczeniową, na którą klient
regularnie odkładał środki, i która miała pokryć kapitał kredytu, jednak w czasie kryzysu gospodarczego wiele z
tych funduszy/polis straciło na wartości. Ponadto straty austriackich klientów zostały dodatkowo powiększone w
wyniku działania tzw. stop-lossów, które spowodowały automatyczne przewalutowanie kredytów frankowych na
eurowe przy poziomie nawet poniżej 1 franka za euro. Polskie banki ponownie okazały się więc bardziej
przezorne, bo nie stosowały takich mechanizmów.
• Francja: 21,2 mld euro.
• Niemcy: 14,9 mld euro.
• Węgry: 12,6 mld euro.
• Grecja: 8,6 mld euro.
• Luksemburg: 5,7 mld euro.
• Holandia: 3,1 mld euro.
• Włochy: 3 mld euro.
Źródło: EBC i krajowe banki centralne.

Główne przesłanki przedstawienia propozycji ZBP w zakresie walutowych
kredytów mieszkaniowych
•

Propozycja ZBP została skierowana do banków w celu ustabilizowania sytuacji i zmniejszenia
napięcia związanego z konsekwencjami decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego dla
posiadaczy mieszkaniowych kredytów walutowych w CHF

•

Pakiet rozwiązań został przygotowany w trosce o stabilność systemu finansowego, jego dobrą
reputację i ograniczenie konsekwencji dla budżetu państwa

•

Istotą propozycji ZBP było ograniczenie konsekwencji aprecjacji CHF dla wysokości rat kredytów
walutowych w dobrze pojętym interesie wszystkich interesariuszy – banków, kredytobiorców
walutowych, posiadaczy kredytów w złotych, właścicieli depozytów, akcjonariuszy banków i
podatników

•

Głównym założeniem było wykorzystanie istniejących w systemie bankowych mechanizmów w
celu ograniczenia wzrostu wysokości rat kredytów w CHF do poziomu sprzed 15 stycznia 2015

•

Decyzja SNB była zdarzeniem zewnętrznym zarówno dla polskich banków, jak i polskich
kredytobiorców i w tym sensie skokowy wzrost kursu CHF wobec PLN był niezawiniony z punktu
widzenia obu stron
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Przebieg ostatnich wydarzeń
CHF/PLN – kurs NBP
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Ocena konsekwencji dla kredytobiorcy posiadającego kredyt w CHF
Wysokość rat w PLN kredytu o wartości 250 tys. zł (106 770 CHF)
zaciągniętego w styczniu 2007 r. na 30 lat (marża 1,5%, kurs PLN/CHF 2,46 )
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Działania środowiska bankowego wobec zaistniałej sytuacji
Pakiet ZBP zaproponowany bankom 23 stycznia 2015 r. :
Cel pakietu: utrzymanie raty kredytu na poziomie niższym lub równym w stosunku do poziomu sprzed
15 stycznia 2015 r.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkować będzie odczuwalnym
obniżeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych.
Wydłużenie na wniosek klienta, okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej , tak aby jej poziom
nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu. Wnioski te mogłyby być składane wyłącznie
przez kredytobiorców zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo
spłacających raty kredytowe.
Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie zbliżonym do
średniego kursu NBP.
Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane
nieruchomości.

Efekty zastosowania punktów pakietu przez banki dla kredytobiorców CHF
przykład dla kredytu o wartości 250 tys. zł ze stycznia 2007 na 30 lat, marża 1,5%
Propozycja ZBP

Zastosowanie ujemnego
LIBORU 3M -0,836% (z 27
stycznia br.)
Oprocentowanie = 0,66%

Ostatnia rata przed 15
stycznia

1389,52 zł

Rata wg pierwszej kalkulacji po
15 stycznia (LIBOR 3M bez
zmian w stosunku do
poprzedniej raty, kurs CHF =
4,31 zł)
zmiana % względem
poprzedniej kolumny

1625,72 zł

17% 

Rata z uwzględnieniem
elementu pakietu,
zmiana % względem
poprzedniej kolumny

1487,14 zł 8,52% 

Obniżenie spreadu z 5% do
1%

1458,12 zł 10,3% 

Wydłużenie okresu spłaty o
24 miesiące na wniosek
klienta

1344,86 zł 17,28% 

W wyniku skumulowanych działań banku, rata obniża się do poziomu sprzed skokowego
wzrostu kursu CHF
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Deklaracja przyjęcia pakietu ze strony banków
Do 29 stycznia banki potwierdziły przyjęcie pakietu ZBP
Banki podejmują i będą podejmować działania, na miarę możliwości ekonomicznych i prawnych, aby
pomóc klientom, którzy zaciągnęli kredyty w CHF, w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań
Dodatkowo, ZBP zwrócił się do banków z wnioskiem o to, aby
•
•

jeśli to tylko technicznie jest możliwe, zaproponowane rozwiązania obowiązywały już od 1 lutego
2015 roku.
przyjąć zasadę, że rozliczenie ujemnej stawki LIBOR, jeśli zaistnieje taka potrzeba, następowało
także poprzez odpowiednie obniżenie raty kapitałowej. W efekcie kredytobiorca powinien zapłacić
mniejszą ratę.

Efekt spadku kursu CHF i przyjęcia pakietu przez banki na koniec stycznia 2015
przykład dla kredytu o wartości 250 tys. zł ze stycznia 2007 na 30 lat, marża 1,5%

Propozycja ZBP

Zastosowanie ujemnego LIBORU 3M
-0,854% (z 30 stycznia br.)
Oprocentowanie = 0,646%
Obniżenie spreadu z 5% do 4%
Wydłużenie okresu spłaty na wniosek
klienta

Ostatnia rata przed 15
stycznia

1389,52 zł

Rata z uwzględnieniem elementu
pakietu w lutym 2015, kurs CHF
= 3,95 (średni kurs NBP z
2.02.2015),
zmiana % względem poprzedniej
kolumny

1395,02 zł

0,46% 

1389,11 zł

0,03% 

nie jest konieczne

Przy LIBOR 3M na poziomie -0,854%, rata przykładowego kredytu spada poniżej poziomu sprzed 15
stycznia przy kursie średnim = 3,93 (kurs sprzedaży = 4,03)
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Działania niezbędne do realizacji pakietu
ZBP zwrócił się do:
Ministra Finansów w sprawie:
•
zmiany przepisów z zakresu prawa podatkowego dotyczących traktowania umorzenia części kredytu jako przychód
po stronie Klienta
•
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (KUP) kwoty umorzeń kredytów w wyniku restrukturyzacji w CIT
•
zaliczenia do KPU kwoty rezerw/odpisów utworzonych w bankach na kredyty mieszkaniowe (z opóźnieniem w
spłacie wynoszącym co najmniej 90 dni) w CIT
Komisji Nadzoru Finansowego o:
•
umożliwienie pragmatycznego i elastycznego podejścia banków do kwestii wymagalności dodatkowych
zabezpieczeń kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe
ZBP zwraca się do Parlamentu o:
•
wsparcie właściwych organów w kwestiach niezbędnych do realizacji pakietu
•
rozwiązania podatkowe sprzyjające restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych
•
przyjęcie strategicznego programu finansowania mieszkalnictwa

Kredyty mieszkaniowe - fakty
W aktywach banków na koniec listopada 2014 r. było ok. 679,6 tys. mieszkaniowych
kredytów walutowych, w tym:
–
–
–

565,8 tys. kredytów w CHF o wartości 134,2 mld zł*
108,1 tys. kredytów w EUR o wartości 24,5 mld zł**
5,6 tys. w pozostałych walutach o wartości 0,75 mld zł

Portfel kredytów

Wartość

% wskaźnik jakości
portfela w XI 2014

zmiana m/m

Zmiana r/r

Kredyty ogółem

991 mld

7,2%

0,0 p.p. 

-0,5 p.p. 

Przedsiębiorstwa

280,6 mld

11,3%

0,0 p.p. 

-0,9 p.p. 

Kredyty konsumpcyjne

127,7 mld

12,7%

0,0 p.p. 

-1,8 p.p. 

Kredyty mieszkaniowe

347,8 mld

3,2%

0,1 p.p. 

0,1 p.p. 

w złotych

187,3 mld

3,6%

0,0 p.p 

-0,3 p.p. 

walutowe

160,7 mld

2,7%

0,0 p.p. 

0,5 p.p. 

Źródło: BIK,BFG

* Kurs CHF/PLN = 3,47, ** Kurs EUR/PLN = 4,18
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Kredyty mieszkaniowe – fakty – ciąg dalszy
•
•
•

Portfel kredytów mieszkaniowych jest najlepszym pod względem wskaźnika jakości portfelem
kredytowym w sektorze bankowym
Portfel kredytów walutowych jest jakościowo lepszy niż portfel kredytów w złotych
Według Biura Informacji Kredytowej, przeterminowane kredyty w CHF to 7,5 tys. sztuk.
Przeterminowanych kredytów w złotych jest 27,1 tys.
Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych
przeterminowanych > 90 dni
(wg liczby kredytów)

Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych
(wg liczby kredytów)

CHF
575 tys.
kredytów
(29%)

PLN
1 300 tys.
kredytów
(65%)

PLN
27,1 tys.
kredytów
(76%)

EUR
109 tys.
kredytów
(6%)

CHF
7 ,5 tys.
kredytów
(21%)

Walutowe
8,4 tys.
kredytów
(24%)

3 mld zł

EUR ,
0,8 tys.
kredytów (2%)

8 mld zł

Źródło: BIK, stan na 30.06.2014

Kredyty mieszkaniowe – fakty – ciąg dalszy
•

Wielu kredytobiorców walutowych jest zadowolona z faktu posiadania kredytu walutowego
–
–

Dzięki temu udało im się zrealizować swoje aspiracje – wybudowali domy, kupili i urządzili mieszkania
Przez szereg lat ich obciążenia z tytułu spłaty rat kredytów były mniejsze niż gdyby zaciągnęli analogiczne kredyty w złotych

Porównanie sumy zapłaconych rat kredytu w CHF zaciągniętego w styczniu 2007 (250 tys. zł, 30 lat,
marża 1,5%, spread 5%, początkowy kurs CHF 2,46) i analogicznego kredytu w złotych (marża 1,4%)

160 000 zł
140 000 zł

142 548,81 zł

120 000 zł

122 224,13 zł

20 324 zł

100 000 zł
80 000 zł

Skumulowana wartość
zapłaconych rat
kredytu w złotych

60 000 zł
40 000 zł
20 000 zł
styczeń 15

maj 14

wrzesień 14

styczeń 14

maj 13

wrzesień 13

styczeń 13

maj 12

wrzesień 12

styczeń 12

maj 11

wrzesień 11

styczeń 11

maj 10

wrzesień 10

styczeń 10

maj 09

wrzesień 09

styczeń 09

maj 08

wrzesień 08

styczeń 08

maj 07

wrzesień 07

styczeń 07

0 zł

Skumulowana wartość
rat kredytu
denominowanego w
CHF
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Kredyty mieszkaniowe – fakty – ciąg dalszy
Porównanie wysokości kredytu w CHF i analogicznego w PLN o wartości 250 tys. zł zaciągniętych w styczniu 2007
2 000 zł

10,00%

1 800 zł
1 600 zł

8,00%

Wysokość raty
kredytu CHF

6,00%

Wysokość raty
kredytu w złotych

1 400 zł
1 200 zł
1 000 zł
800 zł

4,00%

600 zł
400 zł

2,00%

200 zł

Kredyt w CHF
Kredyt w PLN

styczeń 15

lipiec 14

październik 14

styczeń 14

kwiecień 14

lipiec 13

październik 13

styczeń 13

Średnia rata w okresie spłaty

Ostatnia rata przed 15 stycznia

1 262,65 zł

1389,52 zł ( o 214,28 zł więcej)

1466,57 zł (o 209,53 zł więcej)

1175,25 zł

1 157,92 zł
1436,77 zł ( o 278,85 zł więcej )

kwiecień 13

lipiec 12

Rata początkowa

październik 12

styczeń 12

kwiecień 12

lipiec 11

październik 11

styczeń 11

kwiecień 11

lipiec 10

październik 10

styczeń 10

kwiecień 10

lipiec 09

październik 09

styczeń 09

kwiecień 09

lipiec 08

październik 08

styczeń 08

kwiecień 08

lipiec 07

październik 07

styczeń 07

0,00%
kwiecień 07

0 zł

oprocentowanie
kredytu CHF (prawa
oś)
Oprocentowanie
kredytu w PLN
(prawa oś)

Kredyty mieszkaniowe – fakty – ciąg dalszy
•

Kredytobiorcy walutowi zdawali sobie sprawę z ryzyka walutowego i ryzyka stopy
procentowej, od 2006 r. byli również zobowiązani do podpisania oświadczenia – ten
proces był dokumentowany
Fragment formularza do wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego jednego z
banków udzielających kredyt w walucie obcej
III. Oświadczenia Wnioskodawcy/ów
(…)
13. Oświadczam, iż została mi przedstawiona oferta kredytu mieszkaniowego/ pożyczki hipotecznej* w złotych,
jednak po zapoznaniu się z tą ofertą zdecydowałem/łam, iż dokonuję wyboru oferty kredytu mieszkaniowego/
pożyczki hipotecznej* w walucie obcej lub indeksowanej kursem waluty obcej, mając pełną świadomość ryzyka
związanego z tym produktem, a w szczególności tego, że niekorzystna zmiana kursu waluty spowoduje wzrost
comiesięcznych rat spłaty kredytu mieszkaniowego/ pożyczki hipotecznej* oraz wzrost wartości całego
zadłużenia.**
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy oferty kredytu mieszkaniowego/ pożyczki hipotecznej w walucie obcej lub indeksowanej kursem waluty obcej
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Kredyty mieszkaniowe – fakty – ciąg dalszy
•
•
•
•
•

Umowa kredytu walutowego jest w pełni zgodna z polskim porządkiem prawnym
Komisja Nadzoru Finansowego nigdy nie kwestionowała legalności kredytów
walutowych.
Nie ma żadnych wyroków sądowych, które podważałyby legalność kredytów
walutowych
Zdarzają się prawnicy, którzy zachęcają kredytobiorców do występowania na drogę
sądową – w intencji prowadzenia ich spraw
Jeśli kredytobiorca uważa, że został poszkodowany przez bank, powinien dochodzić
swoich racji w sądzie lub właściwej instytucji (np. KNF, UOKiK, Rzecznik Ochrony
Konsumenta)

Nieprawdziwe opinie na temat banków i kredytów walutowych

Nieprawdziwe opinie na temat banków i kredytów walutowych podważają zaufanie do polskiego
sektora bankowego
To dla dobra klienta!
Pod adresem sektora bankowego pojawiają się bezpodstawne
„Dlaczego bankowcy chcą się sami ograniczyć?
oskarżenia, że
Mariusz Zygierewicz ze Związku Banków Polskich
tłumaczy, że najważniejszy powód to ochrona
•
Klientom nie oferowano kredytów w złotych
klientów przed ryzykiem kursowym. - Kredytobiorcy,
•
Klienci nie byli informowani o ryzyku walutowym
pożyczając pieniądze, kierują się bieżącą wysokością
rat, nie doceniając ryzyka zmian na rynku
•
Banki zarabiają na wzroście kursu CHF/PLN
walutowym. A jak już dojdzie do sytuacji kryzysowej,
•
Banki nie robiły nic, aby ograniczyć kredyty we frankach
najczęściej
"przewalutowują"
kredyt
po
niekorzystnym dla siebie kursie. Odium spada na
•
Kredyty walutowe to zakłady bukmacherskie
"pazerny" bank, choć przecież jego pracownicy
ostrzegają klienta przed ryzykiem - mówi
•
Posiadacze kredytów w CHF są w gorszej sytuacji niż
Zygierewicz.”
zadłużeni w złotych
•
Banki nie płacą podatków
Maciej Samcik, Marek Wielgo,
Gazeta Wyborcza, 2005
•
Banki transferują całość zysków za granicę
Te opinie nie znajdują potwierdzenia w faktach
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Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln
PLN)
4 225
3 830
3 300
2 600

2 600

2 346
1 860
1 500

1 700

1 660

750
500

352

296
0
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072013

Łącznie w latach 1993-2006 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,5 mld PLN.
W roku 1994 z odsetek od wpłaconych środków sfinansowano powstanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W latach 2004 -2006 z odsetek od wpłaconych środków sfinansowano powstanie Funduszu Poręczeń Unijnych
Źródło: NBP.

Nominalna i efektywna stopa opodatkowania banków (%)
132,7

40,1

37,3

18,3
19

19,6
19

19,7
19

19,4
19

19,04
19

2004

18,6
19

2003

18,2
19

2002

17,8
19

2000

16,7
19

2001

20,3
19

27

29,7

28

1999

32,0**
28

111,2
34

1998

37,4*
30

36

38

1997

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stopa nominalna

Stopa efektywna

* - bez uwzględnienia obligacji restrukturyzacyjnych – 51,2
** - bez uwzględnienia obligacji restrukturyzacyjnych – 40,4 Źródło: NBP.
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Kwota podatku dochodowego w mld PLN
Podatek dochodowy
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Podatek dochodowy

W latach 1999 – 2014 (XI) Banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld zł podatków z tytułu podatku CIT
Źródło: KNF, ZBP

Podatki płacone przez sektor bankowy na tle innych branż w gospodarce

Źródło: Puls Biznesu
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Wysokość wpłat na fundusz pomocowy i stabilizacyjny do BFG (mln PLN)

Do 31 grudnia 2014 Bankowy Fundusz Gwarancyjny
wypłacił łącznie 1,890 mld zł deponentom SKOK w
Wołominie

2 200

Wypłaty dla właścicieli depozytów SKOK Wspólnota:
900 mln zł
1 200
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93
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2008

310

301

2009
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2011

829

875

2012

2013
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Źródło: BFG, ZBP.

Finansowanie gospodarki przez banki
Kredyty dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i JST w mld PLN
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Przedsiębiorstwa

•

Gospodarstwa Domowe

Samorządy

Banki kredytowały polską gospodarkę także podczas kryzysu

Źródło: NBP
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Wynik finansowy netto a fundusze własne sektora bankowego (mld PLN)
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-20

Fundusze własne

Wynik finansowy netto

•

Większość wypracowanych zysków banki przeznaczają na fundusze własne,

•

Cechą polskiego systemu bankowego jest wysoka jakość i stabilność kapitałów bankowych

Źródło: KNF, BFG

Ocena skutków niektórych propozycji rozwiązania problemu kredytów CHF
W 2013 r. Nadzór opublikował raport na temat skutków przewalutowania kredytów w CHF
dla sektora bankowego i gospodarki.
Główny wniosek:
„Reasumując, zgłaszane propozycje przewalutowania kredytów w CHF na PLN nie znajdują uzasadnienia, a ich
realizacja w obecnych warunkach rynkowych doprowadziłaby do destabilizacji sytuacji sektora bankowego,
silnego pogorszenia sytuacji polskiej gospodarki oraz sytuacji finansów publicznych”

•
•
•

Dla utrzymania ówczesnego poziomu kredytowania gospodarki sektor bankowy
wymagałby dokapitalizowania kwotą 44 mld zł
Dzisiejsza sytuacja nie jest diametralnie różna
Według różnych doniesień, straty związane z przewalutowaniem kredytów w CHF po
kursie z dnia udzielenia to: 60 mld (Grabowski), 34 mld (DM Trigon), 62 mld (ZBP)
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Ocena skutków niektórych propozycji rozwiązania problemu kredytów CHF
•

Fundusze własne sektora bankowego spadłyby ze 138,2 mld do 76,9 mld
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•
•
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XI 2014

Udzielone kredyty (gospodarstwa domowe, samorządy, przedsiębiorstwa)

To oznaczałoby zmniejszenie zdolności finansowania gospodarki do poziomu z 2008 r.
To oznacza ograniczenie akcji kredytowej o ok. 250-300 mld PLN

Podsumowanie

•

Banki przyjęły pakiet rozwiązań zaproponowanych 23 stycznia przez ZBP (większość rozwiązań
wdrożona w styczniu lub od 1 lutego 2015), które między innymi prowadzą do:
–
–
–

•
•
•

Obniżenia rat
Zapewnienia elastyczności restrukturyzacji
Wydłużenia okresu spłaty kredytu lub wakacji kredytowych na wniosek klienta

Władze państwowe, KSF i UOKiK zapowiedziały szczegółowe monitorowane sytuacji i ewentualne
podejmowanie działań dyscyplinujących banki
Uelastycznienie procedur restrukturyzacyjnych w obszarze kredytów mieszkaniowych wymaga
współdziałania banków, państwa, a ich wdrożenie większego zrozumienia ze strony klientów
Kwestia opracowania i wdrożenia systemowego programu finansowania mieszkalnictwa jest
wyzwaniem i zadaniem dla liderów politycznych i biznesu w kolejnych latach, bazującego na
doświadczeniach wynikających z kryzysu w Polsce, Europie i na świecie (ZBP przedkłada wnioski i
propozycje w tej sprawie od wielu lat)
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O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH

PRAWDA

FAŁSZ

To prawie tyle, ile
wyniesie cała
subwencja oświatowa
w 2015 r.

od 1999 do 2015 roku
banki odprowadziły do budżetu

Banki w Polsce
nie płacą podatków/ płacą
niskie podatki
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O FRANKACH I BANKACH
Tylko w 2014 roku banki odprowadziły do budżetu

PRAWDA
Sektor bankowy jest największym
płatnikiem podatku ze wszystkich
branż w Polsce

ok.

3,2

mld zł

1417

3171,5

236,5
341
361,4

Banki
Energetyka

712,6

Metale
Paliwa
Handel
2305,1

788,8

1762,3

Produkcja żywności
Telekomunikacja
Finanse

1251,8

Motoryzacja
Pozostałe

3

Źródło: Puls Biznesu

O FRANKACH I BANKACH

FAŁSZ

PRAWDA

W krajach UE udzielono kredytów
w CHF o wartości ponad 104 mld euro

Państwa, w których udzielano kredytów w CHF:

Polska to jedyny kraj,
w którym
banki udzielały
kredytów w CHF

Źródło: EBC i krajowe banki centralne

35,6 mld euro
• Francja: 21,2 mld euro
• Niemcy: 14,9 mld euro
• Węgry: 12,6 mld euro
• Grecja: 8,6 mld euro
• Luksemburg: 5,7 mld euro
• Holandia: 3,1 mld euro
• Włochy: 3 mld euro
• Austria:

4
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O FRANKACH I BANKACH

TO WIĘCEJ

PRAWDA

niż obecny średni koszt budowy
700 km autostrad w UE

Utracone korzyści banków z tytułu
odprowadzania nieoprocentowanej rezerwy
do NBP

27,5

mld zł

a licząc wartość pieniądza w czasie
to ponad 50 mld zł!

700 km

PONADTO m.in.:
• w latach 1994 – 1997 z odsetek od wpłaconych środków
sfinansowano utworzenie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
• w latach 2004 -2006 z odsetek od wpłaconych środków
sfinansowano utworzenie Funduszu Poręczeń Unijnych

O FRANKACH I BANKACH

W latach 2001 – 2015 banki wpłaciły na fundusz
pomocowy do BFG prawie 7,5 mld zł.
W latach 1996-2013 działania pomocowe BFG przyczyniły się m.in. do utrzymania 1.980 placówek
bankowych oraz 64.270 miejsc pracy
2171

Wysokość wpłat na fundusz pomocowy do BFG (mln PLN)
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O FRANKACH I BANKACH

PRAWDA

FAŁSZ

Banki transferują zyski za granicę

Większość wypracowanych zysków banki
przeznaczają na fundusze własne. Cechą
polskiego systemu bankowego jest wysoka
jakość i stabilność kapitałów bankowych
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O FRANKACH I BANKACH

PRAWDA
Polskie banki korzystają z zagranicznego kapitału, z powodu
niedostatku stabilnych kapitałów krajowych

Aktywa sektora finansowego razem
w latach 2009-2013 (w mld zł)

1600

1405,692386
1350,196932

1400
1294,564182

Od 2008 do 2014 roku łączna suma bilansowa
banków w Polsce wzrosła z ok. 1 biliona zł do

1,4

1159,35834

1200
1057,375594
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400

Ponadto pod koniec 2013 r. aktywa sektora bankowego w Polsce wzrosły
wobec PKB do rekordowego poziomu
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w wysokości

86,2

2009

2010
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proc.

W tym czasie majątek największego banku w Polsce zwiększył się o 43,6
proc. (z 135,8 mld do 193,5 mld zł).
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O FRANKACH I BANKACH

FAŁSZ
W Polsce jest
ponad 750 tys.
kredytów
w CHF

PRAWDA

Kredyty mieszkaniowe
udzielone w CHF mają
najlepszy współczynnik
spłacalności. Obecnie
wynosi on

od 2000 roku banki udzieliły
łącznie 775 tys. kredytów CHF,
z czego 210 tys. zostało spłaconych.
Obecnie jest

97,4 proc.

565 tys. kredytów
w CHF

9

O FRANKACH I BANKACH
Banki udzielały kredytów
nie tylko w CHF ale również w
złotych

Struktura przeterminowanych kredytów mieszkaniowych
> 90 dni (wg liczby kredytów)

Struktura kredytów mieszkaniowych
PLN
27,1 tys.
kredytów
(76%)

PLN
1 300 tys.
kredytów
(69%)

CHF
565 tys.
kredytów
(25%)

EUR
109 tys. kredytów
(6%)

8 mld zł

Walutowe
8,4 tys.
kredytów
(24%)

CHF
7 ,5 tys.
kredytów
(21%)

EUR ,
0,8 tys.
kredytów (2%)

Portfel kredytów walutowych
jest jakościowo lepszy
niż portfel kredytów w złotych

Źródło: BIK, stan na 30.06.2014
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O FRANKACH I BANKACH

PRAWDA

FAŁSZ
Sektor bankowy w Polsce jest
opanowany przez kapitał
zagraniczny

Wzrost udziału kapitału
polskiego w rynku, w latach
2008–2013 wyniósł:

Między 2008 a 2012 rokiem udział kapitału
krajowego w polskim sektorze bankowym

wzrósł do

44

proc.
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Źródło: OECD

O FRANKACH I BANKACH

FAŁSZ

PRAWDA

Kredyty we CHF są droższe niż w PLN

Tylko w ciągu ostatnich 8 lat zadłużeni

w CHF zapłacili średnio o ponad

20

tys. zł mniej

Porównanie sumy zapłaconych rat kredytu w CHF zaciągniętego w styczniu 2007 (250 tys. zł, 30 lat, marża 1,5%, spread 5%, początkowy
kurs CHF 2,46) i analogicznego kredytu w złotych (marża 1,4%)

160 000 zł
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120 000 zł

122 224,13 zł

100 000 zł
Skumulowana wartość zapłaconych
rat kredytu w złotych

80 000 zł

60 000 zł

Skumulowana wartość rat kredytu
denominowanego w CHF

40 000 zł

20 000 zł
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O FRANKACH I BANKACH

FAŁSZ

Banki z premedytacją narażały swoich klientów na straty oferując im kredyty w CHF

PRAWDA

Banki informowały o ryzyku walutowym związanym z zaciąganiem kredytów
w walutach obcych
W 2011 - ZBP bierze udział w konsultacjach w sprawie Ustawy
Antyspredowej

W grudniu 2005 r. Związek Banków Polskich sugerował Generalnemu Inspektorowi
Nadzoru Bankowego wprowadzenie zakazu udzielania kredytów walutowych
W 2006 r. przedstawiciele ZBP wielokrotnie zwracali uwagę na ryzyka jakie niesie ze
sobą branie kredytów we frankach (przykładowe publikacje: Puls Biznesu 21.03.2006,
Money.pl 21.02.2006, Super Express)

Publikacja raportu „Raport na temat kredytów
mieszkaniowych denominowanych w CHF”,
listopad 2013

W 2006 r. ZBP wspierał rozwiązania przygotowane przez KNB zaostrzające regulacje
rynku kredytów walutowych (rekomendacja S)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

O FRANKACH I BANKACH

W 2006 i 2007 r. ZBP
wielokrotnie zwracał
uwagę na ryzyka jakie
niesie ze sobą branie
kredytów we frankach.
Rozpoczęta została
kampania edukacyjna w
prasie popularnej

14
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O FRANKACH I BANKACH
W latach 2006 - 2008 r. ZBP wielokrotnie
zwracał uwagę na ryzyka jakie niesie ze
sobą branie kredytów we frankach.
Rozpoczęta została kampania edukacyjna
w prasie popularnej

15

O FRANKACH I BANKACH
Oświadczenia Wnioskodawcy/ów

FAŁSZ
Banki nie informowały „frankowiczów” o ryzyku zmiany kursu waluty

PRAWDA
Od 2005 roku Zarząd ZBP ostrzegał przed zaciąganiem
kredytów w walutach, w których się nie zarabia
Od 2006 roku kredytobiorcy walutowi byli zobowiązani do podpisania
oświadczenia o znajomości ryzyka z różnicą kursową

(…)
13. Oświadczam, iż została mi
przedstawiona oferta kredytu
mieszkaniowego/ pożyczki
hipotecznej* w złotych, jednak po
zapoznaniu się z tą ofertą
zdecydowałem/łam, iż dokonuję
wyboru oferty kredytu
mieszkaniowego/ pożyczki
hipotecznej* w walucie obcej lub
indeksowanej kursem waluty obcej,
mając pełną świadomość ryzyka
związanego z tym produktem, a w
szczególności tego, że niekorzystna
zmiana kursu waluty spowoduje
wzrost comiesięcznych rat spłaty
kredytu mieszkaniowego/ pożyczki
hipotecznej* oraz wzrost wartości
całego zadłużenia.*
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy oferty kredytu mieszkaniowego/ pożyczki hipotecznej w walucie
obcej lub indeksowanej kursem waluty obcej

16
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O FRANKACH I BANKACH

FAŁSZ
Banki nie zrobiły nic, aby ulżyć kredytobiorcom frankowym po
„czarnym czwartku”

PRAWDA
ZBP zwrócił się do banków z następującymi postulatami:
•
•
•

•
•
•

Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów
mieszkaniowych.
Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkować będzie odczuwalnym
obniżeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych.
Wydłużenie na wniosek klienta, okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej , tak aby
jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu. Wnioski te mogłyby być
składane wyłącznie przez kredytobiorców zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
Rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców
terminowo spłacających raty kredytowe.
Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym
średniemu kursowi NBP.
Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane
nieruchomości.
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PRAWDA
W wyniku skumulowanych działań banku, rata może nawet obniżyć się do poziomu
sprzed skokowego wzrostu kursu CHF
Propozycja ZBP

Zastosowanie ujemnego LIBORU
3M -0,836% (z 27 stycznia br.)
Oprocentowanie = 0,66%

Ostatnia rata przed 15
stycznia

1389,52 zł

Rata wg pierwszej kalkulacji po 15
stycznia (LIBOR 3M bez zmian w
stosunku do poprzedniej raty, kurs CHF
= 4,31 zł) zmiana % względem
poprzedniej kolumny

1625,72 zł

17% 

Rata z uwzględnieniem elementu
pakietu, zmiana % względem
poprzedniej kolumny

1487,14 zł 8,52% 

Obniżenie spreadu z 5% do 1%

1458,12 zł

Wydłużenie okresu spłaty o 24
miesiące na wniosek klienta

1344,86 zł 17,28% 

10,3% 
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O FRANKACH I BANKACH

FAŁSZ

PRAWDA

Frankowicze potrzebują pomocy, bo
CHF nigdy nie był taki drogi i nikt nie
mógł przewidzieć tak wysokiego kursu

W sierpniu 2011 roku kurs franka sięgnął 3,96 zł i przez
kilka miesięcy oscylował między 3,60 a 3,80 zł. Wtedy
waluta szwajcarska nie wywoływała takich emocji.

4,50

1 marca 2004 r.
Średni kurs CHF:
11 sierpnia 2011 r.
Średni kurs CHF:

3,50

3,12 zł
3,96 zł

3,00

2,50

2,00

1,50

10

