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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P17/111 – Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem 
walutowym 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Renata Izdebska-Biniek, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KBF/58/2017 z dnia 4 lipca 2017 r.  

2. Jerzy Kukurba, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KBF/51/2017 
z dnia 30 czerwca 2017 r. 

3. Adam Durski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KBF/60/2017  
z dnia 5 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego od dnia  
13 października 2016 r.1 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2  
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działania Komisji Nadzoru Finansowego (dalej 
także: Komisja lub KNF) i jej Urzędu (dalej także: UKNF) na rzecz ochrony praw 
konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym (dalej także: 
KORW) w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 13 listopada 2017 r.3  

Zdaniem NIK, nadzór bankowy właściwie identyfikował ryzyka dla konsumentów  
i banków wynikające z korzystania z kredytów objętych ryzykiem walutowym. 
Ograniczona aktywność Komisji i Urzędu w zakresie ochrony praw konsumentów 
korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym była jednak 
niewystarczająca do tego, aby na wczesnym etapie wyeliminować nieprawidłowości  
w działaniach banków i ograniczyć zagrożenia dla kredytobiorców związane  
z charakterem tych kredytów i praktykami banków stosowanymi na etapie 
przedkontraktowym i w trakcie wykonywania umów kredytu.  

                                                      
1  Poprzednio: Andrzej Jakubiak - od dnia 12 października 2011 r. do 12 października 2016 r., 

Stanisław Kluza - od dnia 19 września 2006 r. do 11 października 2011 r. 
2  W niniejszej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywną i negatywną.  

W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej 
formułowana jest ocena opisowa.  

3  Badaniami kontrolnymi zostały objęte w szczególności kwestie oddziaływania nadzoru 
bankowego w obszarze relacji banków z klientami. Kwestia wpływu działań nadzoru bankowego 
w sprawie kredytów objętych ryzykiem walutowym na stabilność sektora bankowego została 
zbadana w kontroli P/17/014 „Zapewnienie stabilności sektora bankowego”, której wyniki zostaną 
przedstawione w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym. Realizacja zadań KNF w zakresie 
zapewnienia stabilności sektora bankowego w latach 2008-2009 była także przedmiotem oceny  
w kontroli P/09/026 „Realizacja zadań związanych z zapewnieniem stabilności sektora 
bankowego”. 

Ocena ogólna 
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Zakres działań KNF i jej Urzędu wynikał w szczególności z: 
‒ niedookreślenia kompetencji i narzędzi KNF w zakresie ochrony interesów 

uczestników rynku finansowego, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym4;  

‒ koncentracji KNF i UKNF na zapewnieniu bezpieczeństwa środków pieniężnych 
gromadzonych na rachunkach bankowych, tj. na celu nadzoru bankowego, 
określonym w art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe5; cel ten został uznany za priorytetowy, choć art. 2 ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym nie wprowadza hierarchizacji celów nadzoru 
finansowego; 

‒ art. 138 ust. 7 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym środki podejmowane  
w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank; w związku  
z tym KNF np. nie zajmowała stanowisk w indywidualnych sprawach będących 
przedmiotem skarg, gdy spór miał charakter cywilnoprawny;   

‒ niewiążącego charakteru rekomendacji nadzoru bankowego dotyczących dobrych 
praktyk, ostrożnego i stabilnego zarządzania, w wyniku czego działania 
podejmowane w związku z ich postanowieniami nie mogły mieć charakteru 
władczej ingerencji; 

‒ kierowanie zawiadomień do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
który jest centralnym organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów.  

Poza rekomendacjami nadzoru bankowego w sprawie dobrych praktyk, odnoszącymi 
się do kredytów, które obowiązywały w całym okresie objętym kontrolą, działania KNF 
i UKNF w zakresie ochrony praw konsumentów miały najczęściej charakter 
incydentalny i były podejmowane w reakcji na zidentyfikowane praktyki banków,  
z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych powyżej.  

KNF i UKNF na bieżąco identyfikowały najistotniejsze ryzyka dla banków  
i kredytobiorców związane z omawianymi kredytami, jednak nie towarzyszyły  
im działania zmierzające do niezwłocznego ograniczenia tych ryzyk.   

Działania podejmowane przez KNF i UKNF w pierwszym roku sprawowania nadzoru 
bankowego, tj. w 2008 r., nie były wystarczające do zahamowania przyrostu akcji 
kredytowej. Miała ona miejsce w okresie znaczącej aprecjacji złotego, utrzymującej 
się do lipca tego roku, oraz wysokich cen nieruchomości, czyli w warunkach 
charakteryzujących się relatywnie wysokim ryzykiem dla zaciągających kredyty 
zabezpieczone nieruchomościami. Dopiero kolejne działania, inicjowane w warunkach 
wzrostu niepewności wywołanej kryzysem finansowym, doprowadziły do obniżenia 
tempa akcji kredytowej. Stosowane środki na rzecz ograniczenia przyrostu kredytów 
objętych ryzykiem walutowym miały charakter ewolucyjny, a nie radykalny, co było 
reakcją na krytykę ze strony środowisk politycznych i ekonomicznych wobec 
zapowiadanych działań, zmierzających do ograniczenia ryzyk związanych z tymi 
kredytami. 

Przy udzielaniu kredytów objętych ryzykiem walutowym niektóre banki stosowały 
liberalne zasady oceny zdolności kredytowej osób fizycznych ubiegających się  
o kredyty mieszkaniowe, a uwzględniane w tej ocenie minimalne miesięczne wydatki 
gospodarstw domowych były wyznaczone na nierealnym poziomie. Nadzór nie 
zapewnił skutecznego wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących kredytowej 
działalności bankowej, szczególnie w okresie najintensywniejszego udzielania 
kredytów, tj. w 2008 r.  

                                                      
4  Dz.U. z 2017 r. poz. 196, ze zm. 
5  Dz.U. z 2017 r. poz. 1876. 
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Znaczące ograniczenie akcji kredytowej nastąpiło po wprowadzeniu Rekomendacji T 
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych6, która ograniczyła zbyt liberalną ocenę zdolności kredytowej. 
Rekomendacji tej nie wprowadzono wcześniej w obawie o negatywny wpływ na 
koniunkturę gospodarczą w okresie kryzysowym. Ale dopiero po wprowadzeniu 
Rekomendacji S z 2013 r.7 nastąpiło radykalne zahamowanie udzielania przez banki 
hipotecznych kredytów objętych ryzykiem walutowym. 

W Rekomendacji S(II) z 2008 r.8 zostały powtórzone zapisy wcześniejszej 
Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego z 2006 r., dotyczące prezentowania 
klientowi symulacji wysokości rat kredytu między innymi przy założeniach, że kapitał 
ekspozycji kredytowej jest większy o 20% oraz deprecjacja kursu złotego do waluty 
ekspozycji kredytowej odpowiada różnicy między minimalnym i maksymalnym kursem 
złotego do waluty ekspozycji kredytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zdaniem NIK, 
symulacje na podstawie tych założeń nie oddawały rzetelnie skali ryzyka walutowego, 
jakim były obarczone kredyty zaciągane na okresy wieloletnie, niekiedy 
przekraczające 30 lat. W 2008 r. nie było ani jednej waluty kraju należącego  
do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której wahania kursu  
w stosunku do franka szwajcarskiego w okresie ostatnich 30 lat byłyby mniejsze niż 
29%.  

Deprecjacja złotego do franka szwajcarskiego, jaka miała miejsce przed 2017 r.,  
przekroczyła wielkości, jakie przewidziane były dla symulacji. Doprowadziło to część 
kredytobiorców do tzw. pułapki zadłużenia. Pomimo wielu lat obsługi kredytu 
pozostająca do spłaty kwota była większa od kwoty zaciągniętego kredytu  
i przewyższała wartość nieruchomości stanowiących jego zabezpieczenie. 
Uniemożliwiało to spłatę całości zadłużenia środkami uzyskanymi ze sprzedaży 
kredytowanych nieruchomości. Aprecjacja złotego w 2017 r., przy niskich stopach 
procentowych, doprowadziła do częściowej poprawy sytuacji kredytobiorców. Nie ma 
jednak gwarancji, że będzie to poprawa trwała.  

Rozwiązania podejmowane między innymi przez KNF w wyniku ustaleń Komitetu 
Stabilności Finansowej w celu ograniczenia wolumenu kredytów objętych ryzykiem 
walutowym są zasadne, choć dotychczas nie przyniosły znaczących efektów. Opinii 
publicznej nie zostały przedstawione powszechnie zrozumiałe syntetyczne informacje 
na temat skutków wprowadzanych rozwiązań dla sytuacji banków, pozwalające 
kredytobiorcom na ocenę pola do negocjacji z bankami warunków przewalutowania 
kredytów, co zdaniem NIK, nie sprzyja podejmowaniu negocjacji.  

Zastrzeżenia NIK budzi sposób dokumentowania rozpatrywania skarg.  
W dokumentacji badanych skarg nie ma śladu, że prowadzący sprawę analizował 
skargę lub w przypadku podjęcia interwencji analizował końcową odpowiedź banku 
pod kątem jej rzetelności. W przypadkach, gdy nie podjęto interwencji lub zakończono 
sprawę po otrzymaniu odpowiedzi banku nie ma żadnej informacji, dlaczego została 
podjęta taka decyzja i czym była ona uzasadniona. Wprawdzie na podstawie art. 138 
ust. 7 ustawy Prawo bankowe, środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą 
naruszać umów zawartych przez bank, jednak zdaniem NIK ocena rzetelności 

                                                      
6  Uchwała Nr 52/2010 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania Rekomendacji T 

dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 12). 

7  Uchwała Nr 148/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie 
wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami 
kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (Dz. Urz. KNF poz. 23). 

8  Uchwała Nr 391/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania Rekomendacji S (II) 
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
(Dz. U. KNF Nr 8, poz. 45). 
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odpowiedzi udzielonej przez banki i ewentualne zwrócenie się do banku o ponowne 
przeanalizowanie sprawy przepisu tego nie narusza.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Od 1 stycznia 2008 r. organem właściwym w sprawach nadzoru bankowego jest 
Komisja Nadzoru Finansowego. Działa ona przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego. Poprzednio nadzór bankowy sprawowała Komisja Nadzoru 
Bankowego (KNB). Realizowała ona zadania przy pomocy Generalnego 
Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB), wydzielonego organizacyjnie  
w strukturach Narodowego Banku Polskiego. Zakres i zasady realizacji zadań KNB  
i GINB określały ustawa Prawo bankowe i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o Narodowym Banku Polskim9. Wśród zadań tych nie była wymieniona ochrona 
interesów uczestników rynku finansowego. W związku z tym działania podejmowane 
przez KNB i GINB w zakresie związanym z kredytami objętymi ryzykiem walutowym 
miały służyć wypełnianiu celów nadzoru bankowego, określonych enumeratywnie  
w art. 133 ustawy Prawo bankowe.   

Ochrona interesów uczestników rynku finansowego została wskazana jako cel 
nadzoru nad rynkiem finansowym dopiero w ustawie o nadzorze nad rynkiem 
finansowym, na podstawie której utworzona została Komisja Nadzoru Finansowego. 
Cel ten został wymieniony w art. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem miał on być 
realizowany poprzez realizację celów określonych w szczególności w ustawach 
regulujących nadzór w poszczególnych sektorach rynku finansowego. Katalog ten 
nie został zatem zamknięty. Sposób sprawowania przez KNF ochrony interesów 
uczestników rynku finansowego nie został dookreślony. Natomiast KNF mogła 
korzystać z narzędzi władczego oddziaływania tylko w przypadkach wskazanych  
w przepisach powszechnie obowiązujących. Z wyjaśnień pobieranych w trakcie 
kontroli wynika, że KNF i UKNF jako priorytetowy cel działania uznawały 
zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach 
bankowych, tj. cel, o którym mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe. Zdaniem NIK, ustawa o nadzorze finansowym nie 
hierarchizuje jednak celów nadzoru nad rynkiem finansowym. 

1. Monitorowanie działań banków pod kątem identyfikacji 
zagrożeń dla kredytobiorców 

1.1. Portfel kredytowy 

Dane sprawozdawcze pozyskiwane przez UKNF z banków umożliwiały ustalenie 
wartości portfela kredytów mieszkaniowych objętych ryzykiem walutowym  
w poszczególnych bankach na koniec okresów sprawozdawczych. Na dzień  
13 listopada 2017 r. kredyty objęte ryzykiem walutowym znajdowały się w portfelach 
34 banków. 
UKNF uzyskiwał także szczegółowe informacje ilościowe i jakościowe nieobjęte 
sprawozdawczością, w szczególności poprzez kierowanie ankiet do banków  
na podstawie art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.  
Początkowo ankiety przesyłane były do wszystkich banków komercyjnych  
i oddziałów instytucji kredytowych, które w sprawozdaniach wykazywały KORW. 
UKNF zrezygnował z badań ankietowych w bankach spółdzielczych z uwagi  
na relatywnie niedużą skalę działalności w tym obszarze oraz marginalne udziały 
KORW w portfelach. Z czasem Urząd zaprzestał także kierowania ankiet do banków 
i oddziałów instytucji kredytowych, których aktywa z tytułu KORW nie przekraczały 

                                                      
9  Tekst pierwotny Dz.U. Nr 140, poz. 938, ze zm. 
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100 mln zł. Pomimo ograniczenia liczby podmiotów badania ankietowe obejmowały 
każdorazowo banki posiadające łącznie około 95% portfela kredytów 
mieszkaniowych objętych ryzykiem walutowym. 
Celem badania było w szczególności uzyskanie informacji na temat struktury 
portfela, tj. liczby i wartości kredytów według stanu na koniec poszczególnych lat  
i kwartałów, w podziale na walutę kredytu oraz przy uwzględnieniu kwoty kredytu  
i długości okresu kredytowania. W kolejnych latach ankiety były rozszerzane  
o dodatkowe zagadnienia. 
Dane ankietowe w zakresie, w jakim było to możliwe, były porównywane z danymi 
sprawozdawczymi. W razie rozbieżności UKNF występował do banków  
o wyjaśnienia i korekty.  
Kredyty objęte ryzykiem walutowym były udzielane przez banki już w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku10. Z roku na rok ich wartość w bilansach banków 
rosła. W dniu objęcia nadzoru bankowego przez KNF wynosiła ona 63.346 mln zł.  

(dowód: akta kontroli str. 54, 4285)  

W latach 2008-2016 banki zawarły 1.797.767 umów o kredyt mieszkaniowy  
dla gospodarstw domowych. W liczbie tej 1.464.024 (81,4%) stanowiły kredyty 
złotowe, a 333.743 (18,6%) kredyty objęte ryzkiem walutowym. Wartość udzielonych 
kredytów wyniosła 372.174 mln zł, w tym kredytów złotowych 282.376 mln zł 
(75,9%), a kredytów objętych ryzykiem walutowym 89.797 mln zł (24,1%).  
Na koniec 2016 r. liczba kredytów objętych ryzkiem walutowym wyniosła 609.345.  
W stosunku do stanu na koniec 2007 r. była wyższa o 85.901 kredytów, to jest  
o 16,4%. Różnica między liczbą udzielonych kredytów a wzrostem liczby kredytów  
w portfelach banków wynikała w szczególności z całkowitych spłat kredytów, 
przewalutowań na złote oraz sprzedaży należności na rzecz instytucji 
niebankowych.  
Na koniec 2016 r. wartość portfela KORW stanowiła równowartość 165.910 mln zł. 
Kwota ta była o 102.564 mln zł, tj. o 161,9% wyższa niż na koniec 2007 r. Wyrażony 
w złotych przyrost wartości portfela KORW wynikał głównie ze sprzedaży nowych 
kredytów (skorygowanej o spłaty, przewalutowania kredytów i sprzedaż należności 
na rzecz instytucji niebankowych) oraz z deprecjacji złotego  
do walut obcych, do których odnoszone były kredyty. Na dzień 31 grudnia 2016 r. 
kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego (CHF) stanowiły 
80,9% portfela, a do euro (EUR) 16,5%. Średni kurs franka szwajcarskiego, 
ogłaszany przez Narodowy Bank Polski wzrósł z 2,1614 złotych (PLN) na koniec 
2007 r. do 4,1173 PLN na koniec 2016 r., tj. o 90,4%. Średni kurs euro zwiększył się 
z 3,5820 PLN na koniec 2007 r. do 4,4240 PLN w 2016 r., tj. o 23,5%. Na pozostałe 
waluty obce przypadło 2,6% portfela kredytów objętych ryzykiem walutowym. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 54, 135, 4081, 4289) 

Wzrost liczby i wartości kredytów objętych ryzykiem walutowym był zróżnicowany  
w poszczególnych latach. W 2008 r. banki zawarły 192.252 umowy KORW,  
co było najwyższą liczbą udzielonych kredytów w jednym roku. Suma ta stanowiła 
57,7% wszystkich KORW udzielonych w latach 2008-2016. W 2009 r. nastąpiło 
zredukowanie tempa przyrostu kredytów, gdyż banki zawarły 39.110 umów,  
tj. o blisko 80% mniej niż w roku poprzednim. Było to rezultatem zarówno wzrostu 
cen na rynku nieruchomości, jak i wzrostu niepewności co do kształtowania się 
kursów walut w wyniku zaistniałego w drugiej połowie 2008 r. kryzysu finansowego  
i osłabienia złotego. Dodatkowo w dniu 17 grudnia 2008 r. KNF podjęła uchwałę  
Nr 391/2008 w sprawie wydania Rekomendacji S (II) dotyczącej dobrych praktyk  
                                                      
10  Na koniec 1996 r. w ramach sprawozdawczości do NBP (BIS) banki wykazały łączną kwotę  

20,2 mln zł kredytów mieszkaniowych walutowych dla osób prywatnych. 
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w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, co zostało szerzej 
przedstawione w pkt III 2.1 wystąpienia. 

Najwyższa liczba umów KORW w portfelach banków na koniec poszczególnych lat 
wystąpiła w 2010 r. i wyniosła 725.552.Kolejne zahamowanie udzielania kredytów 
objętych ryzykiem walutowym nastąpiło w 2012 r., gdy liczba nowo zawartych umów 
spadła do 8.422. Było to ponad czterokrotnie mniej niż w roku poprzednim. Wpływ 
na to miały, zdaniem  
p.o. dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz 
Instytucji Płatniczych UKNF, wzrost kursu walutowego CHF/PLN i zwiększone 
obawy banków co do udzielania kredytów tego typu. Banki były też świadome 
zalecenia Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 
2011 r. dotyczącego kredytów w walutach obcych (ERRS/2011/1). Zawierało ono 
rekomendacje dla nadzorców krajowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego co do działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z tymi 
kredytami. Przyczyniło się to do znacznego ograniczenia udzielania kredytów  
we franku szwajcarskim. Na zmniejszenie akcji kredytowej wpływały również kolejne 
Rekomendacje S z 2011 r.11 i 2013 r.  

Liczba kredytów objętych ryzykiem walutowym w czternastu bankach istotnie 
zaangażowanych zmniejszyła się od początku udzielania kredytów do końca  
I kwartału 2017 r. o 270.625, w tym w wyniku przewalutowania na złote o 6.97212. 
Za banki istotnie zaangażowane uważane były te banki, które posiadały ponad 
pięcioprocentowy udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 
domowych w portfelu należności od sektora niefinansowego. W ośmiu spośród tych 
czternastu banków wartość portfela kredytów walutowych dla gospodarstw 
domowych na koniec 2016 r. była wyższa niż 10 mld zł. Z kolei z danych 
ankietowych UKNF na dzień 31 grudnia 2015 r. wynika, że liczba spłaconych 
kredytów wyniosła 264.660, a liczba kredytów, które wygasły (wypowiedziane,  
w windykacji, spisane w ciężar rezerw), wyniosła 7.333, co stanowiło razem  
271.993 kredyty. 

(dowód: akta kontroli str. 427-433, 488) 

Portfel obejmował kredyty walutowe w sytuacji regularnej, kredyty opóźnione  
w spłacie (w podziale na opóźnione od jednego do 30 dni, od 31 do 90 dni, od 91 do 
180 dni, od 181 do 365 dni oraz powyżej roku), jak też kredyty ze stwierdzoną utratą 
wartości.13 Odniesienie tych wartości do całości portfela kredytowego danego banku 
pozwalało na analizę jakości portfela kredytowego. Według stanu na 31 marca  
2017 r. kredyty walutowe ze stwierdzoną utratą wartości wynosiły 5.249 mln zł,  
co stanowiło 3,4% portfela kredytów walutowych. W tym czasie udział złotowych 
kredytów mieszkaniowych ze stwierdzoną utratą wartości wynosił 2,6%. UKNF 
wskazała w publikacjach, że jakość walutowych kredytów mieszkaniowych była na 
stabilnym poziomie. Wskaźnik NPL14 dla kredytów walutowych był tylko nieznacznie 
wyższy od wskaźnika dla kredytów złotowych. Skutki aprecjacji franka 
                                                      
11  Uchwała Nr 18/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wydania 

Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych 
zabezpieczonych hipotecznie (Dz. Urz. KNF Nr 3, poz. 6). 

12 Liczba kredytów przewalutowanych z walutowych na złote w sytuacji normalnej wyniosła 3.365,  
a zaklasyfikowanych do kategorii kredytów zagrożonych/z rozpoznaną utratą wartości 3.607. 

13  Należności do tej kategorii są zaliczane, gdy istnieją obiektywne dowody (przesłanki) utraty 
wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń, mających miejsce po początkowym ujęciu 
bilansowej ekspozycji kredytowej w księgach rachunkowych oraz zdarzenie (lub zdarzenia) 
powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne, wynikające  
z bilansowej ekspozycji kredytowej lub grupy bilansowych ekspozycji kredytowych, których 
wiarygodne oszacowanie jest możliwe. 

14  Wskaźnik przedstawiający udział kredytów w sytuacji nieregularnej w kredytach ogółem. 
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szwajcarskiego były częściowo niwelowane poprzez rekordowo niskie poziomy stóp 
referencyjnych, dzięki czemu wysokość miesięcznych rat wyrażona w złotych nie 
wzrosła do poziomu, który zagrażałby niewypłacalnością większej grupy 
kredytobiorców.  

(dowód: akta kontroli str. 10, 126) 

NIK zwraca uwagę, że omawiane dane nie w pełni odzwierciedlają jakość portfela 
kredytowego. Wynika to w szczególności ze zmniejszenia portfela w efekcie 
przewalutowania oraz sprzedaży części kredytów z rozpoznaną utratą wartości. 
Według danych ankietowych liczba kredytów przewalutowanych na złote wyniosła 
3.607, a ich wartość 1.314 mln zł (70% stanowiły kredyty z lat 2007-2008). 
Natomiast liczba kredytów z rozpoznaną utratą wartości sprzedanych przez  
21 banków w latach 2012-2016 wyniosła 10.693, a ich wartość 3.540 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 292-295) 

Charakterystykę portfela ilustrują także wskaźniki LtV15. Na koniec 2010 r. liczba 
kredytów mieszkaniowych objętych ryzykiem walutowym o wskaźniku LtV wyższym 
niż 100% wynosiła 124.509, co stanowiło 17,5% ogólnej liczby takich kredytów. 
Najwyższa liczba kredytów mieszkaniowych objętych ryzykiem walutowym  
o LtV>100% wystąpiła w końcu 2011 r. (213.781 kredyty). Do końca 2016 r. liczba ta 
spadła do 168.258 kredytów, ale jej udział w ogólnej liczbie KORW wzrósł do 27,6%. 
Dla porównania udział złotowych kredytów mieszkaniowych o LtV>100% w ogólnej 
liczbie złotowych kredytów mieszkaniowych na koniec 2016 r. wyniósł 2,7%.  

(dowód: akta kontroli str. 255)  

W kwietniu 2017 r. liczba kredytów objętych pozwami indywidualnymi i zbiorowymi  
w 14 bankach najbardziej zaangażowanych wynosiła 6.900. Większość kredytów 
objętych pozwami (5.653 kredyty) została udzielona przez dwa banki. Na 400 spraw 
zakończonych orzeczeniami w 266 przypadkach (66,5%) rozstrzygnięcia sądu były 
korzystne dla kredytobiorców. Rozstrzygnięcia na korzyść konsumentów zapadły 
przeciwko siedmiu bankom.  

(dowód: akta kontroli str. 295, 723) 

1.2. Procedury nadzorcze  

Nadzór bankowy stosował procedury pozwalające w szczególności  
na skwantyfikowaną ocenę ryzyk poszczególnych banków, wynikających z ich 
działalności. Procedury te ukierunkowane były przede wszystkim na identyfikację  
i zapobieganie zagrożeniom dla stabilności banków. Konsumentów miały one 
chronić głównie poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa systemu bankowego  
i oddziaływanie w kierunku zapewnienia zgodności działania banków z przepisami 
oraz zasadami dobrej praktyki bankowej, w tym z rekomendacjami nadzorczymi.  
W okresie przed 30 grudnia 2010 r. ocena ryzyk w systemie bankowym prowadzona 
była w oparciu o „System oceny punktowej banków” z 2001 r., a w zakresie inspekcji 
obowiązywał „System oceny punktowej banków – materiały z zakresu metodologii 
inspekcji”. Badania inspekcyjne były nakierowane głównie na bezpieczeństwo 
środków gromadzonych na rachunkach bankowych i identyfikację ryzyka  
w działalności banków zagrażających temu bezpieczeństwu. Ryzyka związane  
z KORW były w szczególności przedmiotem badań inspekcyjnych w zakresie jakości 
aktywów i zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozostałe ryzyka wynikające  

                                                      
15  Wskaźnik LtV wyraża stosunek wysokości ekspozycji kredytowej do wartości rynkowej 

nieruchomości, stanowiącej jej zabezpieczenie (w przypadku banków hipotecznych wskaźnik ten 
wyraża stosunek wysokości ekspozycji kredytowej do bankowo-hipotecznej wartości 
nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie). 

Opis stanu 
faktycznego 
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z udzielania przez banki tych kredytów były badane w szczególności w ramach 
oceny zarządzania płynnością i ryzykiem walutowym. 
Począwszy od danych na dzień 31 grudnia 2010 r. nadzór analityczny nad sektorem 
bankowym był prowadzony w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION).  
Według stanu na 31 grudnia 2013 r. podstawowy pakiet BION stanowiły „Metodyka 
badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz 
spółdzielczych” (Metodyka BION), „Procedura badania i oceny nadzorczej banków 
komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych” (Procedura BION), podręczniki 
lub metodyki określające zasady badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych 
w zakresie analizy jakości i adekwatności zarządzania ryzykiem, kapitałem  
i płynnością w banku, sposób nadawania oceny BION i sekwencję działań 
nadzorczych podejmowanych po przeprowadzeniu analizy BION (Podręcznik BION-
DBK), analizy i zasad oceny poziomu ryzyka banków komercyjnych (Metodyka 
KOBRA-DBK). 
Regulacje dotyczące sposobu prowadzenia inspekcji w bankach zostały zawarte  
w podręczniku inspekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 481-487) 

Ryzyka w działalności banków związane z kredytami, w tym ryzyko walutowe, były 
monitorowane przez UKNF na podstawie powyższych ogólnych procedur. Wymóg 
uwzględniania przez banki w polityce zarządzania ryzykiem kredytowym profilu 
ryzyka oferowanych produktów kredytowych, w tym w zakresie ryzyka kursowego, 
został uwzględniony już w pierwszej Metodyce BION16 z dnia 25 listopada 2010 r. 
(system zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać pełne zarządzanie ryzykiem  
z uwzględnieniem źródła jego powstawania, na przykład zmian kursów walutowych 
lub zmian cen nieruchomości). 

Od 2010 r. rozpoczął się proces zmniejszania portfela KORW, a od 2013 r. kredyty 
te niemal przestały być udzielane17. W tej sytuacji regulacje nadzorcze 
wprowadzone od 2010 r. dotyczyły w szczególności ryzyk związanych z istniejącym 
portfelem KORW. W wyniku zmian wprowadzonych w 2015 r. (począwszy od BION 
według stanu na 31 grudnia 2014 r.) w regulacjach dotyczących kredytowania  
w walutach obcych przyjęto zasadę badania i oceny nadzorczej ryzyka kredytowania 
w zakresie standardowym oraz w zakresie rozszerzonym w odniesieniu do banków 
osiągających następujące progi istotności: kredyty objęte ryzykiem walutowym 
udzielane kredytobiorcom niezabezpieczonym18 stanowią co najmniej 10% 
całkowitego portfela kredytów banku dla sektora niefinansowego oraz całkowity 
portfel kredytów sektora niefinansowego stanowi co najmniej 25% sumy aktywów 
banku. Wprowadzone w latach 2015-2017 dalsze zmiany w metodyce BION  
w odniesieniu do ryzyka kredytowania w walutach obcych dotyczyły szczególnie 
takich rozwiązań, jak: indywidualne domiary kapitałowe, zalecenia nadzorcze 
dotyczące niewypłacania dywidendy z zysku, prowadzenie badania i oceny 
nadzorczej ryzyka kredytowania w walutach obcych w zakresie standardowym  
i rozszerzonym, implementacja postanowień uchwały Nr 14/2017 Komitetu 
Stabilności Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji 

                                                      
16  W pierwszej Metodyce BION z dnia 25 listopada 2010 r. (ze zmianami), na podstawie której 

prowadzone było badanie i ocena nadzorcza banków na koniec 2010 r., 2011 r. i 2012 r.,  
w rozdziale 3.1.3 pt. Ocena systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, w części dotyczącej 
polityki w zakresie ryzyka kredytowego, przewidziano badanie uwzględniania w polityce 
zarządzania ryzykiem kredytowym weryfikacji profilu ryzyka oferowanych produktów 
kredytowych, w tym w zakresie ryzyka kursowego. 

17  Wyjątek stanowiły trzy banki, które udzielały walutowych kredytów klientom zarabiającym w danej 
walucie, w szczególności klientom oddziałów poza granicami Polski. 

18  Jako kredytobiorcę niezabezpieczonego UKNF definiuje kredytobiorcę posiadającego kredyty  
w walucie innej niż osiągane przez niego przychody. 
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dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, 
poszerzenie Metodyki BION o zasady pozwalające przypisać odpowiedni poziom 
narzutu kapitałowego kolejnym czynnikom ryzyka związanym z walutowymi 
kredytami mieszkaniowymi, tj. ryzyku operacyjnemu, ryzyku rynkowemu i ryzyku 
zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców.  
W ramach procesu BION elementy związane z relacjami banków z klientami były 
analizowane na podstawie odpowiedzi banków w formularzach samooceny.  
W ostatnim czasie formularz w obszarze ryzyka kredytowego zawierał pytania 
odnoszące się do oceny zdolności kredytowej, a w obszarze ryzyka operacyjnego 
m.in. do sposobu zapewnienia klientom przez bank rzetelnej informacji, 
przeciwdziałania wprowadzaniu klientów w błąd oraz wystąpieniu w umowach 
klauzul abuzywnych. W pismach do banków UKNF odwoływał się także  
do informacji o poziomie skarg klientów, wytoczonych bankom pozwach zbiorowych 
oraz postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 481-487) 

Od początku sprawowania nadzoru bankowego przez KNF w UKNF utrzymywała się 
świadomość następujących ryzyk dotyczących kredytobiorców korzystających  
z kredytów objętych ryzykiem walutowym: 
‒ ryzyka kredytowego wynikającego ze znaczącej zmiany parametrów 

wpływających na zdolność obsługi kredytów, w tym zmiany kursów walut,  
do których denominowane lub indeksowane były kredyty, 

‒ ryzyka kredytowego wynikającego ze zbyt liberalnej oceny zdolności kredytowej 
kredytobiorcy, 

‒ ryzyka kredytowego wynikającego z udzielania kredytów o LtV przewyższającym 
100%, 

‒ ryzyka operacyjnego wynikającego z niedostatecznej informacji udzielanej przez 
bank na etapie przedkontraktowym. 

Ryzyka te zostały zidentyfikowane jeszcze w okresie, gdy nadzór bankowy 
sprawowała KNB przy pomocy GINB. UKNF podejmował regularne działania  
na rzecz kontrolowania skali ryzyka kredytowego, gdyż ryzyko to było uznawane  
za jedno z kluczowych z punktu widzenia stabilności banków.  

Na późniejszym etapie UKNF zidentyfikował m.in. ryzyka związane z podejrzeniem 
stosowania przez banki: 
‒ niedozwolonych postanowień umownych dotyczących klauzul waloryzacyjnych  

i indeksacyjnych – w I połowie 2008 r.,  

‒ nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie spreadów walutowych – w II połowie 
2008 r., 

‒ niedozwolonych postanowień wzorców umów zmieniających umowy kredytowe – 
w II połowie 2013 r., 

‒ nieuczciwych praktyk banków w zakresie stosowania ujemnych stawek LIBOR – 
w I połowie 2015 r., 

‒ nieuczciwych praktyk banków w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu 
własnego – w I połowie 2016 r.   

Ryzyka te zostały zidentyfikowane w wyniku doraźnych działań nadzorczych,  
na ogół przy okazji wykonywania zadań na rzecz zapewnienia stabilności sektora 
bankowego lub w wyniku skarg. Po przekazaniu do UOKiK informacji o ich 
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wystąpieniu nie były one monitorowane tak systematycznie i w takiej skali, jak 
ryzyko kredytowe.  

UKNF nie zidentyfikował samodzielnie ryzyka, jakie może wiązać się  
z wątpliwościami co do dopuszczalności stosowania w umowach kredytów klauzul 
waloryzacyjnych, na które wskazał Rzecznik Finansowy w rozdziale II raportu  
z czerwca 2016 r.19  

(dowód: akta kontroli str. 68) 

Według stanu na 25 października 2017 r. UKNF ocenił, że portfel KORW  
nie generuje ryzyka zagrażającego stabilności systemu finansowego. Wskazał przy 
tym, że podobną ocenę prezentował NBP w raportach o stabilności systemu 
finansowego oraz Komitet Stabilności Finansowej, który w ramach publikowanych 
komunikatów stwierdził m.in., że uwolnienie kursu franka w stosunku do euro  
nie spowodowało zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, a sektor 
bankowy pozostałby stabilny również przy dużo większej aprecjacji franka 
szwajcarskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 421) 

W UKNF nie została sformalizowana procedura monitoringu bankowych przekazów 
reklamowych ani określona metodyka monitoringu przekazów reklamowych 
rozpowszechnianych przez podmioty nadzorowane. Została natomiast 
wypracowana praktyka w tym zakresie. Jak wyjaśnił dyrektor Departamentu  
Ochrony Klientów UKNF, prowadzony monitoring przekazów reklamowych ma 
charakter ciągły i co do zasady obejmuje wybrane losowo informacje reklamowe 
emitowane w telewizji, opublikowane w prasie, rozpowszechniane w Internecie. 
Monitoringiem objęte są również informacje reklamowe rozpowszechniane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie ulotek reklamowych, czy też w 
postaci tzw. reklamy zewnętrznej (np. billboardów). Dodatkowym elementem 
wykorzystywanym w toku prowadzonego monitoringu przekazów reklamowych jest 
zamieszczona na portalu internetowym www.knf.gov.pl aplikacja, umożliwiająca 
zgłoszenie do organu nadzoru informacji o rozpowszechnianiu przez instytucje 
rynku finansowego informacji reklamowych budzących wątpliwości co do ich 
rzetelności. Przekazy reklamowe nadzorowanych podmiotów analizowane są pod 
kątem ich zgodności  
z przepisami prawa. W okresie objętym kontrolą UKNF nie zakwestionował treści 
żadnego przekazu reklamowego, którego przedmiotem byłaby reklama kredytu 
walutowego. Przypomnieć jednak należy, iż KNF objęła nadzór nad tym sektorem 
rynku finansowego dopiero w styczniu 2008 r. Po tym roku zjawisko masowego 
udzielania tego typu kredytów w praktyce zaczęło wygasać. Można zakładać,  
iż przyczynami tego były istotne ograniczenie liczby transakcji zakupu na rynku 
nieruchomości (wynikające z bardzo dużego wzrostu cen ofertowych) oraz 
gwałtowne osłabienie złotego w połowie 2008 r. Radykalne ograniczenie skali 
udzielania tego typu kredytów skutkowało ograniczeniem rozpowszechniania reklam 
dotyczących takich kredytów. W okresie objętym kontrolą do UKNF,  
za pośrednictwem formularza zgłoszenia nieuczciwej reklamy udostępnionego  
na stronie internetowej KNF, nie wpłynęły żadne sygnały dotyczące przekazów  
reklamowych dotyczących kredytów objętych ryzykiem walutowym. 

(dowód: akta kontroli str. 76-95, 262)  

                                                      
19  Rzecznik Finansowy, „Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych  

przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych  
w walucie obcej zawieranych z konsumentami. Raport Rzecznika Finansowego”, Warszawa, 
czerwiec 2016 r.    
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Monitoring prowadzony przez KNF i UKNF był nakierowany na identyfikowanie ryzyk 
uznanych za istotne z punktu widzenia stabilności sektora bankowego. W tym 
zakresie był on rzetelny i skuteczny. KNF i UKNF na podstawie zdarzeń 
incydentalnych identyfikowały także ryzyka w obszarze relacji banków z klientami 
uznane za drugorzędne. Procedury nie przewidywały ich systematycznego 
monitorowania, co prowadziło do tego, że zadanie określone w art. 2 ustawy  
o nadzorze nad rynkiem finansowym, dotyczące ochrony uczestników rynku, było 
realizowane doraźnie. KNF po identyfikacji zagrożeń dla kredytobiorców  
lub nieprawidłowości w działaniach banków podejmowała działania skierowane  
do ogółu, jak i do pojedynczych banków udzielających kredytów objętych ryzykiem 
walutowym, jednak były one ograniczone z uwagi na stosowaną przez KNF 
hierarchię celów nadzorczych i brak jednoznacznie wskazanych kompetencji  
i narzędzi Komisji w zakresie ochrony kredytobiorców.    

2. Przeciwdziałanie i eliminowanie nieprawidłowości  
w działaniach banków oraz zagrożeń dla konsumentów 
korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym 

KNF i UKNF, w celu wskazania, przeciwdziałania i eliminowania nieprawidłowości  
w obszarze udzielania kredytów objętych ryzykiem walutowym, podejmowały 
działania skierowane do ogółu banków udzielających tych kredytów, jak i do 
pojedynczych z nich. Do działań skierowanych do ogółu banków należy zaliczyć  
w szczególności wydawanie na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 
bankowe rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego 
zarządzania bankami oraz kierowanie pism do zarządów banków informujących  
o oczekiwanym kierunku działań. Rekomendacje i pisma miały charakter 
niewiążący, jednak KNF uwzględniała sposób realizacji określonych w nich 
wytycznych przy ocenie banków. Do działań o charakterze indywidualnym należało 
przeprowadzanie inspekcji, wydawanie zaleceń oraz aktywność KNF i UKNF  
w związku ze skargami. W sprawach dotyczących kredytów objętych ryzykiem 
walutowym KNF podejmowała także współpracę z organami, które miały 
jednoznacznie określone kompetencje w zakresie ochrony praw konsumentów 
korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym.  

2.1. Rekomendacje nadzorcze 

UKNF kontynuował działania podjęte jeszcze w 2006 r. przez Komisję Nadzoru 
Bankowego, mające na celu ograniczenie ryzyk wynikających z KORW, poprzez 
wydawanie i kontrolę stosowania rekomendacji dotyczących dobrych praktyk 
ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami. KNF w latach 2008, 2011, 2013 
wydała nowe Rekomendacje S rozszerzające lub modyfikujące Rekomendację S 
KNB dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi 
zabezpieczonymi hipotecznie. W latach 2010 i 2013 Komisja Nadzoru Finansowego 
wydała Rekomendacje T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania 
ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych20. Rekomendacje te stopniowo 
zaostrzały lub doprecyzowywały wymogi wobec banków w związku z udzielaniem 
kredytów objętych ryzykiem walutowym. Ewolucyjny sposób działania KNF wynikał  
z krytyki i oporów, z jakimi spotykało się wprowadzanie rekomendacji ze strony 

                                                      
20  Uchwała Nr 52/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wydania 

Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych 
ekspozycji kredytowych (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 12) oraz uchwała Nr 59/2013 Komisji Nadzoru 
Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz. KNF 
poz. 11). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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środowisk politycznych i bankowych oraz z obaw o nadmierne ograniczenie 
aktywności gospodarczej.  

(dowód: akta kontroli str. 2503, 3061) 

Rekomendacje S zawierały zbiór szczegółowych wytycznych dla banków z obszaru 
kontroli ryzyka oraz wymagań jakościowych dotyczących kredytów objętych 
ryzykiem walutowym, m.in. wyższy wymóg w zakresie zdolności kredytowej, 
uwzględniający dodatkowy bufor na potencjalne zmiany kursów walutowych, 
obowiązek dokonywania testów skrajnych warunków (stress test) przynajmniej raz  
w roku, jednolity standard informacyjny dla klientów przy udzielaniu kredytów 
walutowych. Zgodnie z rekomendacją dotyczącą ryzyka kursowego  
i ryzyka stopy procentowej dłużnika (obszar III) bank, badając zdolność kredytową 
kredytobiorcy wnioskującego o kredyt, pożyczkę lub inny produkt, którego wartość 
uzależniona jest od kursów walut obcych, powinien uwzględnić ryzyko kursowe 
wynikające z wahań kursu złotego wobec walut obcych i jego wpływ na zdolność 
kredytową kredytobiorcy. 

Celem wprowadzenia Rekomendacji S (II) z 2008 r. było również poszerzenie 
zakresu informacji, jakie otrzymywał klient przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu 
kredytu mieszkaniowego. W rekomendacji 19 zostało zapisane, że bank powinien 
dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane klientom informacje były zrozumiałe, 
jednoznaczne i czytelne, a w rekomendacji 20, że w relacjach z klientami,  
w obszarze działalności związanej z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi 
hipotecznie, bank powinien stosować zasady profesjonalizmu, rzetelności, 
staranności oraz najlepszej wiedzy. Zalecano bankom m. in., aby oferowały klientom 
w pierwszej kolejności kredyty, pożyczki lub inne produkty w złotych polskich. Bank 
mógł złożyć klientowi ofertę kredytu w walucie obcej lub 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 tym produktem 
(rekomendacja szczegółowa 5.1.5).  

Zgodnie z pkt 5.1.2 Rekomendacji S z 2008 r. bank powinien przedstawić klientowi 
wszystkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem 
umowy, w tym w szczególności informacje o ryzyku walutowym, zmiennej stopie 
procentowej oraz wpływu spreadu walutowego na obciążenia z tytułu spłaty kredytu. 
Informacje te powinny być w formie pisemnej (np. określonej w pkt 5.1.10 i 5.1.11 
rekomendacji). W pkt 5.1.11 nadzór sformułował zalecenie przedstawienia symulacji 
wysokości rat kredytu KORW przy czterech założeniach: a) kosztów obsługi 
ekspozycji kredytowej z uwzględnieniem aktualnego poziomu kursu złotego do 
waluty ekspozycji kredytu, bez zmian poziomu stóp procentowych, b) kosztów 
obsługi ekspozycji kredytowej w sytuacji, gdy stopa procentowa dla waluty 
ekspozycji kredytowej jest równa stopie procentowej dla złotego, a kapitał ekspozycji 
kredytowej jest większy o 20%, c) kosztów obsługi ekspozycji kredytowej przy 
deprecjacji kursu złotego do waluty ekspozycji kredytowej w skali odpowiadające 
różnicy między maksymalnym i minimalnym kursem złotego do waluty ekspozycji 
kredytowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bez zmian poziomu stóp procentowych  
i d) kosztów ekspozycji kredytowej przy zmianie spreadu walutowego w skali 
odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym spreadem walutowym 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bez zmian poziomu stóp procentowych i zmiany 
kursów walutowych. Zalecenie dotyczące symulacji przy założeniach wymienionych 
w pkt a-c było powtórzeniem zalecenia zawartego w rekomendacji szczegółowej  
nr 5.1.7, przyjętej przez KNB w marcu 2006 r., gdy kurs franka szwajcarskiego 
kształtował się na poziomie 2,4162 zł. W chwili przyjęcia Rekomendacji S z 2008 r. 
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w dniu 17 grudnia 2008 r. kurs ten wynosił 2,5978 zł, tj. był wyższy od kursu  
z okresu przyjęcia poprzedniej Rekomendacji S o 7,5%. 

 

W 2010 r. KNF zamieściła to zalecenie w Rekomendacji T, zaś w Rekomendacji S  
z 2011 r. zawarty został wymóg, by w przypadku walutowych detalicznych 
ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz walutowych detalicznych 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie maksymalny poziom relacji 
wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów 
netto osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia nie był wyższy niż 
42%. W Rekomendacjach S i T nadzór bankowy nakładał na banki wymóg 
przeprowadzania stress testów zakładających zmianę kursu walutowego o 30%. 
Istotnym postanowieniem wprowadzonym w rekomendacji szczegółowej 3.1.1. było, 
że bank powinien dążyć do ograniczenia ekspozycji kredytobiorcy na ryzyko 
walutowe, w szczególności poprzez zapewnienie zgodności waluty ekspozycji  
i przychodów, z których będzie spłacana, 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.  

W Rekomendacji S z 2013 r. nadzór poinformował, że jej wydanie wynika  
z doświadczeń rozwoju akcji kredytowej, jak również z doświadczeń i wniosków  
z kryzysu finansowego, jaki dotknął globalną gospodarkę w ostatnich latach.  
U podstaw tego kryzysu leżało m.in. nadmierne rozluźnienie standardów 
kredytowych w obszarze kredytów mieszkaniowych i nadmierne zadłużenie części 
gospodarstw domowych. Podstawową zmianą, jaką wprowadziła ta rekomendacja, 
były zalecenia, by bank wyeliminował ryzyko walutowe klienta detalicznego poprzez 
zapewnienie, w odniesieniu do nowo udzielanych kredytów, pełnej zgodności waluty 
ekspozycji i przychodów, z których będzie ona spłacana. W przypadku klientów  
(lub gospodarstw domowych) uzyskujących dochód w kilku walutach bank powinien 
zapewnić zgodność waluty kredytu z walutą, w której kredytobiorca  
(lub gospodarstwo domowe) uzyskuje najwyższe dochody z przyjmowanych do 
kalkulacji zdolności kredytowej. Dla pozostałych walut bank powinien założyć ich 
deprecjację o 20%. Kredyty walutowe, indeksowane lub denominowane w walutach 
obcych, powinny być produktem oferowanym wyłącznie klientom uzyskującym 
trwałe dochody w walucie kredytu, zapewniające regularną obsługę i spłatę kredytu. 
Jednocześnie Rekomendacja S z 2013 r.  wprowadziła stopniowo wytyczne 
posiadania wkładu własnego na poziomie co najmniej 20%. Rekomendacja ta miała 
wpływ na zahamowanie udzielania kredytów walutowych dla kredytobiorców 
niezabezpieczonych. O ile w 2012 r. udzielono 8.422 kredyty walutowe, to w 2013 r. 
już tylko 957. 

W związku z ograniczonym oddziaływaniem Rekomendacji S z 2006 r. i 2008 r.  
w sytuacji wysokiego dysparytetu stóp procentowych oraz obserwacjami21 
dokonanymi przez UKNF, dotyczącymi sposobu oceny przez banki zdolności 
kredytowej, KNF przyjęła w 2010 r. Rekomendację T. Zgodnie z tą rekomendacją 
bank powinien, przy ustalaniu maksymalnego poziomu relacji wydatków związanych 
z obsługą zobowiązań kredytowych i finansowych do dochodów klienta (DtI), 
uwzględniać wyniki testów warunków skrajnych zawierających zmianę kursu 

                                                      
21  We wstępie do Rekomendacji T z 2010 r. wskazano, że od kilku lat obserwuje się w Polsce 

wzrost popytu na udzielane przez banki kredyty detaliczne. Dynamicznemu wzrostowi wartości 
portfela kredytów towarzyszył, a nawet go stymulował, proces rozluźniania przez banki zasad 
polityki kredytowej.  
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walutowego o minimum  30%. Relacja wydatków związanych z obsługą zobowiązań 
kredytowych do średnich dochodów netto kredytobiorców nie powinna być  
w zasadzie wyższa22 niż 50%. Dla kredytów walutowych o terminie dłuższym niż  
5 lat rekomendowane było natomiast przyjęcie bufora bezpieczeństwa w wysokości 
wzrostu obciążenia o minimum 20%. W Rekomendacji T zawarto zalecenie 
szczegółowe 23.6., które wskazywało, że banki nie powinny rekomendować lub 
promować oferty kredytu, pożyczki lub innego produktu w walucie obcej lub 
indeksowanego do waluty obcej, z wyjątkiem sytuacji, w której klient uzyskuje 
dochód w walucie, w jakiej oferowany jest kredyt. 

(dowód: akta kontroli str. 251-260) 

Jak wyjaśnił p.o. dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej  
i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych UKNF, nadzór nie miał odpowiedniej 
mocy legislacyjnej do ustawowego ograniczenia przyrostu kredytów walutowych. 
Skuteczne bowiem byłoby wprowadzenie odpowiednich zapisów ustawowych. 
Nadmienić tu jednak należy, iż zmiana ustawowa była w latach budowania portfela 
kredytów walutowych praktycznie niemożliwa do wprowadzenia z uwagi na 
ówczesne stanowisko ekonomistów, polityków i społeczeństwa co do dostępu do 
kredytów walutowych. Od 22 lipca 2017 r. w omawianym zakresie obowiązuje już 
ograniczenie, wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym 
oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Art. 6 ust. 1 tej 
ustawy stanowi, iż kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie  
w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument uzyskuje większość 
swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów 
wycenianych w walucie udzielenia kredytu hipotecznego lub walucie, do której 
kredyt hipoteczny jest indeksowany. 

(dowód: akta kontroli str. 442-475) 

W związku z uchwałą nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 
2017 r. w UKNF podjęto prace związane z opracowaniem projektu założeń  
do rekomendacji nadzorczej dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji portfeli 
kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. 
Opracowanie rekomendacji planowane było do końca 2017 roku. W pracach nad 
rekomendacją miały być brane pod uwagę m.in. projektowane rozwiązania 
ustawowe w kwestii kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych 
do walut obcych.  

Jak podał UKNF rekomendacje są wskazaniem przez organ nadzoru pożądanego 
sposobu prowadzenia przez podmiot nadzorowany działalności w tych przypadkach, 
gdy przepisy prawa nie regulują tego lub czynią to w sposób niedookreślony,  
a istnieją przesłanki dla ukształtowania dobrej praktyki rynkowej w danym obszarze. 
Rekomendacje, obok wskazywanego już „miękkiego” określenia oczekiwań nadzoru, 
których nie dałoby się zapisać w postaci obowiązujących przepisów bez utraty 
waloru elastyczności w ich stosowaniu, zawierają bowiem często normy  
o charakterze jakościowym. Ich przeniesienie do regulacji rangi ustaw czy 
rozporządzeń, posługujących się bardzo sformalizowanym językiem prawnym 
również byłoby niemożliwe. Rekomendacje stanowią instrument niewładczego 

                                                      
22  Obecnie w rekomendacjach brak jest wskazania konkretnego limitu DtI. UKNF zaleca, by banki 

indywidualnie określały akceptowalną wartość tego parametru, adekwatną do specyfiki 
prowadzonej działalności oraz akceptowanego przez bank poziomu ryzyka (rekomendacja T  
z 2013 r.) i zarząd banku ustalał poziomy wartości wskaźnika DtI odnoszące się  
do maksymalnego poziomu relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych  
i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych (z których klient detaliczny nie może się wycofać, 
tj. wynikających m.in. z przepisów prawa lub mających charakter trwały i nieodwołalny)  
do dochodów klientów detalicznych. 
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oddziaływania organu nadzoru na podmioty nadzorowane, ale nieprzestrzeganie ich 
postanowień może skutkować negatywnymi ocenami nadawanymi bankom  
w ramach nadzoru następczego. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 261-292) 

W Rekomendacji S z 2008 r. zostały powtórzone zapisy wcześniejszej 
Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego z 2006 r., dotyczące prezentowania 
klientowi symulacji wysokości rat kredytu m.in. przy założeniach, że kapitał 
ekspozycji kredytowej jest większy o 20% oraz deprecjacja kursu złotego do waluty 
ekspozycji kredytowej odpowiada różnicy między minimalnym i maksymalnym 
kursem złotego do waluty ekspozycji kredytu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
W 2010 r. zostały one przeniesione do Rekomendacji T. Zdaniem NIK, symulacje  
na podstawie tych założeń nie oddawały rzetelnie skali ryzyka walutowego, jakim 
były obarczone kredyty zaciągane na okresy wieloletnie, niekiedy przekraczające  
30 lat. W 2008 r. nie było ani jednej waluty kraju należącego, do której wahania 
kursu w stosunku do franka szwajcarskiego w okresie ostatnich 30 lat byłyby 
mniejsze niż 29%23. Dla 26 z 29 analizowanych najbardziej rozwiniętych krajów 
świata rozpiętość wahań ich kursów w stosunku do franka szwajcarskiego 
przekraczała 70%, a dla 19 z nich także 150%. W rzeczywistości skala ryzyka 
walutowego, jakim zostali obciążeni kredytobiorcy na podstawie zawieranych umów, 
była nielimitowana. W efekcie klient banku, nawet po spełnieniu przez bank 
wymogów informacyjnych w zakresie oczekiwanym przez KNF, nie był rzetelnie 
informowany o skali ryzyka walutowego. 
Deprecjacja złotego do franka szwajcarskiego, jaka miała miejsce przed 2017 r.,  
przekroczyła wielkości przewidziane dla symulacji. Doprowadziło to część 
kredytobiorców do tzw. pułapki zadłużenia. Pomimo wielu lat obsługi kredytów 
pozostająca do spłaty kwota była większa od kwoty zaciągniętego kredytu  
i przewyższała wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu.  
Na koniec 2016 r. wskaźnik LtV powyżej 100% notowało 27,6% liczby kredytów. 
Uniemożliwiało to spłatę całości zadłużenia środkami uzyskanymi ze sprzedaży 
kredytowanych nieruchomości. Aprecjacja złotego w 2017 r., przy niskich stopach 
procentowych, doprowadziła do częściowej poprawy sytuacji kredytobiorców. Nie ma 
jednak gwarancji, że będzie to poprawa trwała.  

2.2. Badania inspekcyjne i zalecenie poinspekcyjne w zakresie działań banków 
wobec kredytobiorców korzystających z KORW  

Podstawowym elementem oceny w ramach przeprowadzanych inspekcji w bankach 
było zarządzanie ryzykiem kredytowym. Było ono oceniane przez pryzmat strategii  
i polityki zarządzania ryzykiem kredytowym, jak również regulacji wewnętrznych 
dotyczących procesu kredytowego oraz pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka 
kredytowego, a także poprzez szczegółową weryfikację realizacji zasad zarządzania 
ryzykiem kredytowym (w szczególności w ramach analizy indywidualnych umów 
kredytowych, wybranych do badania zgodnie z obowiązującą metodyką). 

Od początku 2008 r. do końca I półrocza 2017 r. UKNF przeprowadził 197 inspekcji 
w bankach w zakresie badania jakości aktywów, w tym 104 inspekcje, które 
obejmowały badanie sposobu wdrożenia przez banki Rekomendacji S i T (wraz z ich 
kolejnymi zmianami). Analizie poddawano w szczególności politykę zarządzania 
ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, w tym 
założenia polityki banku w zakresie udzielania walutowych kredytów 

                                                      
23  Dane na podstawie www.fxtop.com. Z analizy wyłączono Czechy, Estonię, Łotwę, Słowenię  

i Słowację, które posiadały waluty narodowe od lat 90-tych. W przypadku krajów strefy euro dla 
okresu przed przystąpieniem do tej strefy uwzględniono ich waluty narodowe, a po przystąpieniu 
- euro. 
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mieszkaniowych. Badano stosowane procedury oceny zdolności kredytowej, w tym 
pod kątem oceny wpływu zmian kursów walutowych i stóp procentowych na 
zdolność kredytową klientów, oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie udzielania 
i administrowania kredytami, ryzyko związane z nieruchomością stanowiącą 
zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, weryfikację jej wartości oraz kształtowanie 
relacji z klientami.  

(dowód: akta kontroli str. 90) 

W przypadkach udzielania przez banki kredytów niezgodnie z dobrymi praktykami 
zarządzania ryzykiem, które zostały wskazane w Rekomendacji S, lub 
zidentyfikowania umów kredytowych zawierających niedozwolone prawnie zapisy, 
wydawane były zalecenia poinspekcyjne ze wskazaniem obszarów wymagających 
usunięcia nieprawidłowości. Natomiast w przypadkach istotnych nadużyć KNF 
udzielała upomnień24. Sposób realizacji zaleceń poinspekcyjnych był monitorowany 
przez departamenty analityczne UKNF. Wdrożenie zaleceń było sprawdzane  
w ramach kolejnych inspekcji przeprowadzanych w poszczególnych bankach. 

Największe natężenie inspekcji miało miejsce w okresie, w którym skala udzielania 
tych kredytów była najwyższa oraz w momentach wchodzenia w życie kolejnych 
wersji Rekomendacji S. W latach 2007-2012 poddano badaniom odpowiednio 18, 
14, 11, 15, 14 i 16 banków. W latach 2016-2017 przestrzeganie Rekomendacji S 
było przedmiotem tylko 4 inspekcji. Jak podał dyrektor Departamentu Inspekcji 
Bankowych UKNF, wynikało to z coraz lepszego przestrzegania przez banki zaleceń 
poinspekcyjnych wydawanych w związku z rekomendacją. Na przestrzeni kolejnych 
lat można było zauważyć, że banki coraz lepiej wypełniały obowiązki informacyjne 
względem kredytobiorców - czego rezultatem był brak zaleceń poinspekcyjnych 
dotyczących obszaru relacji z klientami. 

Do głównych nieprawidłowości stwierdzonych w toku inspekcji należały zbyt 
liberalne zasady oceny zdolności kredytowej. Biorąc pod uwagę, że zdolność 
kredytobiorcy do spłaty kredytu jest głównym czynnikiem wpływającym na ryzyko 
kredytowe, analiza zdolności kredytowej poprzedzająca podjęcie decyzji  
o udzieleniu kredytu powinna być rzetelna i uwzględniać realny poziom wydatków 
gospodarstw domowych oraz obciążeń związanych ze spłatą zobowiązań 
finansowych. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzano  
w niektórych bankach, że ustalone parametry minimalnych miesięcznych wydatków 
gospodarstw domowych były wyznaczone na nierealnym poziomie. W trakcie 
inspekcji przeprowadzanych w ostatnim okresie (tj. w okresie 2015 r. – I połowa 
2017 r.) nadal wnoszono uwagi do zasad oceny zdolności kredytowej klientów 
indywidualnych ubiegających się o kredyt.  

(dowód: akta kontroli str. 261-292, 305-317) 

Przedmiotem badań w trakcie inspekcji przy ocenie jakości aktywów było 
każdorazowo także sprawdzanie aktualnego współczynnika LtV oraz współczynnika 
kredytów zagrożonych w portfelu. W przypadku udzielania przez banki kredytów  
(w tym KORW) niezgodnie z dobrymi praktykami zarządzania ryzykiem, które 
zostały wskazane w Rekomendacji S oraz zidentyfikowania umów kredytowych 
zawierających niedozwolone prawnie zapisy wydawane były zalecenia 
poinspekcyjne KNF, a sposób realizacji ww. zaleceń był przedmiotem regularnego 
monitorowania przez departamenty analityczne UKNF i podlegał szczegółowej 
weryfikacji w ramach kolejnych czynności kontrolnych w banku. W przypadku braku 
realizacji zaleceń (lub częściowej realizacji) formułowane były kolejne zalecenia lub 

                                                      
24  Spośród pięciu upomnień wobec banków oferujących KORW żadne nie zostało udzielone 

wyłącznie w związku z ustaleniami dotyczącymi stosowania rekomendacji S. 
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istniała możliwość podjęcia innych działań nadzorczych, w tym upomnienia.  
W związku z art. 138 ust. 7 ustawy Prawo bankowe zalecenia nie odnosiły się do 
zawartych umów, lecz do wyeliminowania występowania nieprawidłowości  
w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 182, 261-291, 292) 

Liczba i zakres nieprawidłowości systematycznie zmniejszała się w porównaniu  
do pierwszych lat po wejściu w życie Rekomendacji S. W pierwszym okresie  
po wdrożeniu Rekomendacji S nieprawidłowości dotyczyły wszystkich obszarów.  
Z biegiem lat liczba nieprawidłowości w poszczególnych obszarach zmniejszała się. 
Wpływały na to działania podejmowane przez nadzór, takie jak zalecenia 
poinspekcyjne, formułowanie stanowisk doprecyzowujących oczekiwania KNF.  

W okresie objętym kontrolą spready walutowe oraz przewalutowania kredytów 
walutowych na kredyty złotowe nie były przedmiotem badań inspekcyjnych.  

Do szczegółowego badania zaleceń po 16 inspekcjach przeprowadzonych w latach 
2008-2016 NIK wytypowała siedem istotnie zaangażowanych banków, w których 
przedmiotem inspekcji były m.in. kredyty objęte ryzykiem walutowym. Dla oceny 
podejścia UKNF do obserwowanych nieprawidłowości, badaniem kontrolnym objęto 
także okres od 2006 r.  

(dowód: akta kontroli str. 558-930) 

W każdym z badanych banków stwierdzano nieprawidłowości związane z niepełnym 
lub niewłaściwym wdrożeniem Rekomendacji S.   

W jednym z banków komercyjnych przeprowadzono w tym okresie cztery inspekcje. 
W wyniku inspekcji przeprowadzonej w 2007 r. stwierdzono, że bank koncentrował 
się na wzroście sprzedaży produktów hipotecznych. Dopuszczono wskaźnik LtV  
na poziomie 125%-130%, a nawet 199%. Stosowane na znaczną skalę odstępstwa 
od obowiązujących procedur wewnętrznych skutkowały m.in. udzielaniem kredytów 
klientom nieposiadającym zdolności kredytowej oraz udzielaniem kredytów  
na warunkach korzystniejszych od ogólnie obowiązujących w banku. Bank otrzymał 
upomnienie, gdyż nie wykonał zaleceń z poprzedniego roku25. Inspekcja z 2010 r. 
wykazała, że bank nie opracował kompleksowej polityki zarządzania ryzykiem 
związanym z finansowaniem ekspozycji kredytów zabezpieczonych hipotecznie,  
nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za zarządzanie tym ryzykiem prowadził 
niewłaściwą politykę informacyjną wobec klientów w zakresie ryzyka stopy 
procentowej oraz ryzyka kursowego, niewłaściwie identyfikował ekspozycje 
kredytowe zabezpieczone hipotecznie. Ocena zdolności kredytowej kredytobiorców 
hipotecznych była dokonywana niezgodnie z wymogami art. 70 ustawy Prawo 
bankowe. Bank odstępował od przyjmowania dokumentów potwierdzających 
sytuację finansową klienta i zastępował je oświadczeniami o uzyskanych dochodach 
oraz możliwej do obsługi maksymalnej racie kapitałowo-odsetkowej. Bank nie 
dokonywał oceny zdolności kredytowej w przypadkach zmiany warunków 
kredytowania. Udzielono upomnienia za brak skutecznych działań w celu realizacji 
zaleceń poinspekcyjnych oraz za wykonywanie działalności bankowej  
z naruszeniem przepisów i statutu. Zalecenia dotyczyły m.in.: dokonywania oceny 
zdolności kredytowej w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów art. 70 
ustawy Prawo bankowe, opracowanie kompleksowej polityki zarządzania ryzykiem 
związanym z finansowaniem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie tym ryzykiem, prowadzenie 
                                                      
25  Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku zapisu dotyczącego akceptacji przez kredytobiorcę 

ryzyka wynikającego ze zmiennego oprocentowania (bank opracował i wprowadził wzór umowy, 
w którym zawarto oświadczenie, że kredytobiorca jest świadomy ryzyka wynikającego  
ze zmiennego oprocentowania w całym okresie kredytowania i akceptuje to ryzyko). 
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właściwej polityki informacyjnej wobec klientów – w zakresie ryzyka stopy 
procentowej oraz ryzyka kursowego, poprzez uwzględnianie w prowadzonych 
symulacjach kwoty kredytu, waluty i okresu kredytowania, uwzględnianie w portfelu 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, dla których hipoteka jest lub 
będzie zabezpieczeniem dominującym.  

(dowód: akta kontroli str. 762) 

Inspekcja z 2012 r. wykazała, że zdolność kredytową przy kredytach hipotecznych 
obliczano na podstawie dochodów brutto, nie uwzględniano zobowiązań 
kredytowych w innych bankach i kosztów utrzymania gospodarstw domowych. 
Zalecono weryfikację i uzupełnienie „Instrukcji kredytowania hipotecznego”. 

Inspekcja z 2013 r. wykazała, że głównym źródłem ryzyka kredytowego był portfel 
kredytowy, w którym 32,4% stanowiły kredyty walutowe obciążone ryzykiem 
kredytowym, głównie w CHF. Wniesiono zastrzeżenia do identyfikacji  
i monitorowania ryzyka.  

Inspekcja z 2015 r. wykazała brak wdrożenia jednej spośród 26 szczegółowych 
rekomendacji S. Ponadto uwagi dotyczyły trzech innych rekomendacji 
szczegółowych. W I kwartale 2014 r. bank dokonał sprzedaży wierzytelności 
obejmujących portfel kredytów hipotecznych firmie windykacyjnej, co w ocenie 
UKNF zwiększało narażenie banku na ryzyko utraty reputacji. Analiza 
poprzedzająca decyzję o sprzedaży wierzytelności odnosiła się wyłącznie  
do aspektów finansowych, nie uwzględniając ryzyka utraty reputacji. 

(dowód: akta kontroli str. 381, 878, 954) 

W innym banku komercyjnym zostały w tym okresie przeprowadzone dwie 
inspekcje. Ustalenia po inspekcji z 2009 r. dotyczyły braku regulacji wewnętrznych 
banku w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi 
hipotecznie. Bank otrzymał m.in. zalecenie w zakresie poprawy zarządzania 
ryzykiem związanym z finansowaniem nieruchomości poprzez uwzględnienie  
w procesie zarządzania wymogów, określonych w Rekomendacji S. Jednocześnie  
w wyniku ustaleń ww. inspekcji Bank otrzymał upomnienie m.in. za brak podjęcia 
skutecznych działań w celu realizacji zaleceń KNB wydanych po inspekcji 
kompleksowej, przeprowadzonej w 2005 r.  
Po inspekcji z 2011 r. stwierdzono, że przyjęte limity na portfel kredytów 
hipotecznych nie były monitorowane, w związku z czym wydano odpowiednie 
zalecenia z określonym terminem realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 493-507, 558-561, 714) 

W pozostałych inspekcjach stwierdzono następujące przykładowe nieprawidłowości 
i uchybienia: w 2008 r. – niedostateczny stopień wprowadzenia niektórych 
rekomendacji (jeden bank), w 2009 r. – umowy o kredyt nie określały wysokości rat 
kapitałowych i odsetkowych od kredytu indeksowanego do walut obcych (jeden 
bank) i ryzyk związanych z finansowaniem nieruchomości – brak testów warunków 
skrajnych w zakresie niekorzystnych zmian kredytowego portfela walutowego  
(jeden bank), w 2010 r. – brak wdrożenia w odpowiednim stopniu zaleceń 
Rekomendacji S dotyczących m.in. określenia akceptowalnego poziomu ryzyka, 
wewnętrznych limitów, monitorowania wskaźnika LtV (jeden bank). W kolejnym 
banku po inspekcji przeprowadzonej w 2010 r. zalecono poprawę zarządzania 
ryzykiem poprzez uwzględnienie wymogów rekomendacji S (m.in. w zakresie 
wyznaczania i monitorowania LtV). W 2011 r. uwagi dotyczyły przyjmowania  
za niskich kosztów utrzymania przy wyliczaniu zdolności kredytowej (jeden bank).  

(dowód: akta kontroli str. 686, 702, 727, 797) 
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Jak wynika z badania ustaleń i zaleceń formułowanych w wyniku przeprowadzonych 
inspekcji, w obszarze KORW można było odnotować znaczącą poprawę. 
Dodatkowo NIK poddała badaniom inspekcje przeprowadzone przez Departament 
Inspekcji Bankowych UKNF, w których analizował on umowy kredytów hipotecznych 
denominowanych lub indeksowanych w walutach obcych pod kątem ewentualnego 
uwzględnienia w ich treści klauzul abuzywnych. Chociaż jako zasadę UKNF 
przyjmował ocenę przestrzegania przez banki, w ramach przeprowadzanych 
czynności inspekcyjnych, przepisów prawa (zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo 
bankowe), to w ramach badań inspekcyjnych w poszczególnych bankach odnosił się 
również do zapisów zawartych w umowach kredytowych. Badania te były 
prowadzone w bankach w oparciu o Podręcznik inspekcji (zapisy dotyczące badania 
procesu kształtowania przez banki relacji z klientami w ramach zarządzania 
ryzykiem kredytowym, w tym klauzul abuzywnych26.  

(dowód: akta kontroli str. 2435) 

Z zestawienia przedstawionego przez Departament Inspekcji Bankowych UKNF, 
obejmującego inspekcje przeprowadzone w latach 2012-2016 w sześciu bankach, 
wynika, że nieprawidłowości dotyczące KORW zostały stwierdzone w jednym 
banku. W kontroli przeprowadzonej w 2013 r. w zakresie klauzul abuzywnych 
stwierdzono, że dopiero w regulacjach przyjętych w banku w 2013 r. wprowadzono, 
m.in. wymogi konstruowania produktów w zgodności z przepisami prawa, 
niestosowania w regulaminach i umowach z klientami klauzul uznanych za 
niedozwolone oraz konstruowania produktów w sposób przejrzysty i łatwy do 
zrozumienia przez docelową grupę klientów.  

(dowód: akta kontroli str. 385) 

2.3.  Badanie wzorców umów i reagowanie na inne praktyki banków 
udzielających kredytów walutowych 

W ocenie dyrektora Departamentu Ochrony Klientów (DOK), KNF nie jest organem 
właściwym w zakresie kontroli i oceny wzorców umownych stosowanych przez 
instytucje finansowe pod kątem stosowania w nich niedozwolonych postanowień 
umownych, co stanowiło główny zarzut, a obecnie jest przedmiotem wielu sporów 
pomiędzy bankami i ich klientami. Z tego też względu taka kontrola ma charakter 
incydentalny i zwykle związana jest z otrzymaniem przez KNF sygnału  
o nieprawidłowościach w działalności banku. W przypadkach, gdy podczas 
prowadzenia czynności nadzorczych zidentyfikowany zostaje wzorzec umowny,  
co do którego istnieje podejrzenie stosowania w nim klauzul niedozwolonych, 
stosowna informacja jest przekazywana do UOKiK. Ewentualna kontrola przez KNF 
wzorców umownych stosowanych przez banki w zakresie kredytów walutowych 
może dotyczyć ich oceny pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych  
w obowiązujących przepisach prawa.  

NIK zauważa, że zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo bankowe czynności 
podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają w szczególności na badaniu 
zgodności udzielanych kredytów z obowiązującym prawem. W związku z art. 138 
ust. 7 tej ustawy środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów 
zawartych przez bank. W tej sytuacji kontrola wzorców umów może być efektywnym 
sposobem eliminowania niewłaściwych praktyk banku. Wadliwe postanowienia 

                                                      
26  Zapis w podręczniku inspekcji Jakość aktywów – portfel kredytowy – ryzyko i zarządzanie m.in. 

brzmi: „Ponadto w zakresie kształtowania się stosunków zobowiązaniowych pomiędzy bankiem  
a konsumentami  należy zwrócić uwagę na zagadnienie dotyczące klauzul abuzywnych, gdyż 
umowy o kredyt są zwykle umowami zawieranymi w oparciu o przygotowany przez bank wzorzec 
umowny (tj. są to co do zasady umowy nienegocjowane indywidualnie przez bank  
z konsumentem). 
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umów KORW rodzą ryzyka prawne (w postaci np. obowiązku zwrotu przez bank 
nienależnie pobranych kwot), które w skrajnym przypadku mogą być zagrożeniem 
dla stabilności banku. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sektora 
bankowego, jego stabilności i bezpieczeństwa oraz ochrony kredytobiorców jest 
celem działania nadzoru bankowego.   

Jak poinformował dyrektor DOK, nie jest możliwe wskazanie liczby 
przeanalizowanych umów i regulaminów. W przypadkach zidentyfikowania 
nieprawidłowych postanowień, UKNF kierował wystąpienia do banków, w których 
zwracał uwagę na budzące wątpliwości postanowienia umowne, zaś w sytuacji, gdy 
dany bank nie reagował na kierowane do niego zastrzeżenia, UKNF zawiadamiał  
o stosowanej przez bank praktyce UOKiK. 

UKNF monitorował działalność banków w zakresie praktyk stosowanych przez  
te podmioty w relacjach z konsumentami. Działania te polegały w szczególności na 
analizie sygnałów o nieprawidłowościach przekazywanych do UKNF przez ich 
klientów oraz przez rzeczników konsumentów i organizacje konsumenckie, ale także 
przez inne organy, jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W wyniku analizy skarg klientów banków UKNF podejmował działania polegające na 
badaniu problemów zgłaszanych przez klientów i prowadzeniu wyjaśnień  
z bankami. Analizy te były także wykorzystywane przy planowaniu inspekcji  
w bankach. 

Departament Ochrony Klienta poddał analizie w IV kwartale 2008 r. i I kwartale  
2009 r. zagadnienia dotyczące zmiany warunków umów kredytu hipotecznego przez 
jeden z banków. W umowach tych zawarto nieprecyzyjny zapis o tym, że zmiana 
oprocentowania kredytu uzależniona jest od decyzji zarządu banku, przy czym  
nie wskazano jasnych kryteriów, którymi zarząd miał się kierować. W odpowiedzi  
na interwencję, bank wyjaśnił przyczyny zmian oprocentowania. Jednocześnie 
poinformował, że po analizie problemu podjął rozmowy z poszczególnymi klientami  
i zaproponował każdemu z nich indywidualne warunki nowych umów oparte na 
następujących kryteriach: wysokość kwoty kredytu i LtV, wysokość aktywów 
posiadanych przez klienta w banku oraz zaangażowanie klienta w inne produkty.   

W I kwartale 2009 r. DOK poddał analizie zagadnienie dotyczące dodatkowego 
zabezpieczenia kredytów hipotecznych w jednym z banków, którego klienci składali 
skargi do UKNF. Bank żądał od klientów posiadających kredyty hipoteczne 
dodatkowych zabezpieczeń w postaci zabezpieczenia hipoteką innej nieruchomości, 
spłaty różnicy pomiędzy wartością nieruchomości oszacowaną przez bank a kwotą 
kredytu oraz podwyższenia marży o 0,5 punktu procentowego. W ocenie UKNF 
działania banku nie znajdowały wystarczającego uzasadnienia. W wyniku podjętych 
działań przez nadzór. Bank wycofał się z powyższej praktyki.  

W III kwartale 2009 r. DOK poddał analizie zagadnienie dotyczące pobierania przez 
banki opłat za aneks do umowy kredytu hipotecznego. W 2009 r. do UKNF wpływały 
sygnały skargowe wskazujące, iż jeden z banków wprowadził opłaty za aneks  
do umowy kredytu hipotecznego w wysokości 1% aktualnego salda kredytu  
w przypadku spłaty kredytu hipotecznego denominowanego do waluty obcej 
bezpośrednio w walucie, w której został udzielony. Ze skarg klientów banku 
wynikało, że opłata ta sięgać może w niektórych przypadkach kilku tysięcy złotych, 
podczas gdy inne banki pobierają z tego samego tytułu opłatę w wysokości 
maksymalnie 500 złotych. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe banki mają prawo do 
pobierania opłat określonych w tabeli opłat i prowizji, wątpliwości budziła jednak 
kwestia wysokości prowizji ustalonej przez bank i braku ekwiwalentnego 

Opis stanu 
faktycznego 
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świadczenia ze strony banku. W ocenie UKNF powyższa praktyka mogła naruszać 
interesy konsumentów, a postanowienia umowne ją wprowadzające rodziły 
wątpliwość, czy nie stanowią klauzul niedozwolonych. KNF zwrócił się do Prezesa 
UOKiK o rozważenie działań wobec wyszczególnionych w zawiadomieniu czterech 
banków.  

W I kwartale 2010 r. poddano analizie praktykę jednego z banków w zakresie 
terminu obniżenia marży kredytu hipotecznego, w związku z ustanowieniem 
zabezpieczenia docelowego w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku. W toku 
analizy sygnału skargowego ustalono, że bank stosuje praktykę polegającą na tym, 
że pomimo ustania ryzyka banku w związku z ustanowieniem zabezpieczenia  
w postaci wpisu do księgi wieczystej na rzecz banku, klient nadal był obciążany 
dodatkowymi kosztami podwyższonej marży. UKNF wystąpił do banku wskazując, 
że brak jest uzasadnienia do pobierania podwyższonego oprocentowania przez 
kolejny okres rozliczeniowy z uwagi na fakt, że zabezpieczenie na rzecz banku jest 
już ustanowione. UKNF dodatkowo wskazał, że przytoczone zapisy mają 
analogiczną treść do zapisów wzorca umownego uznanego za niedozwolony przez 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (poz. 1740 rejestru klauzul 
niedozwolonych). DOK pismem z dnia 28 stycznia 2011 r. wystąpił do UOKiK, 
wskazując na wątpliwości odnośnie praktyki stosowanej przez bank w zakresie 
terminu obniżania marży kredytu hipotecznego w związku z ustanowieniem 
zabezpieczenia w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku. UOKiK poinformował,  
że podejmie stosowne działania w celu wyjaśnienia, czy bank nie dopuścił się 
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.  

W III kwartale 2010 r. w DOK poddano analizie praktykę banku w zakresie 
wyliczania składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Bank stosował do tego 
wzór, zakładający dwukrotne przewalutowanie kredytu. Z wyjaśnień przekazanych 
przez bank wynikało, że kwestionowany przez klientów sposób kalkulacji składki 
został zmieniony. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw27, w II i III kwartale 2011 r. poddano 
analizie praktykę banków co do procedowania umów kredytów denominowanych lub 
indeksowanych. Klienci banków w skargach kierowanych w 2011 r. do UKNF 
najczęściej sygnalizowali następujące problemy: zbyt małą liczbę placówek, które 
przyjmują spłatę w gotówce w walucie kredytu, proponowanie odpłatnego 
prowadzenia rachunku walutowego, z którego będzie obsługiwana spłata kredytu, 
brak możliwości spłaty kredytu bezpośrednio w walucie obcej, gdyż bank nie 
prowadził obsługi kasowej w tej walucie. Banki proponowały jako rozwiązanie spłatę 
poprzez przelew walutowy na rachunek kredytu, lecz rozwiązanie to w ocenie klienta 
wiązało się z założeniem rachunku walutowego w innym banku oraz wykonywaniem 
przelewu walutowego na spłatę kredytu i koniecznością ponoszenia opłat z tego 
tytułu.  

UKNF skierował wystąpienie do banków, których dotyczyły te sygnały  
o przedstawienie wyjaśnień. Banki poinformowały, że dostosowały swoją praktykę 
do obowiązujących uregulowań prawnych.  

W wyniku interwencji UKNF banki udostępniały klientom możliwość bezpłatnego 
otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego, służącego do gromadzenia środków 
przeznaczonych na spłatę kredytu i dokonywania spłaty.  

                                                      
27  Dz.U. Nr 165, poz. 984. 
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W I i II kwartale 2013 r. poddano analizie zagadnienie dotyczące praktyki jednego 
banku w zakresie określania zasad ustalania i zmiany oprocentowania kredytu  
i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. 
W wyniku analizy stwierdzono, że stosowane przez bank wzorce umowne dotyczące 
udzielania kredytów zawierają zapisy, zgodnie z którymi bank dokonuje określenia 
zasad ustalania i zmiany oprocentowania kredytu w drodze uchwały zarządu banku. 
Powyższe postanowienia były tożsame z wpisaną do rejestru klauzul 
niedozwolonych klauzulą nr 3016. 
W wyniku podjętych działań nadzorczych, bank zobowiązał się do prac nad zmianą 
zapisów wzorców umownych w stosunku do nowych klientów. Zagadnienie to 
opisane zostało w raporcie z działalności DOK za II kwartał 2013 r., który był 
przedstawiany Przewodniczącemu KNF. W banku podjęto również działania mające 
na celu wypracowanie rozwiązania właściwego w stosunku do umów zawartych  
z konsumentami. 

(dowód: akta kontroli str. 76-115) 

W IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. poddano analizie zagadnienie dotyczące 
praktyki eliminowania z zawartych umów o kredyt hipoteczny postanowień 
tożsamych normatywnie z postanowieniami wpisanymi do rejestru klauzul 
niedozwolonych. Do UKNF wpływała liczna korespondencja kredytobiorców, którzy 
zawarli z jednym z banków umowy o kredyt hipoteczny i podnosili kwestie 
stosowania przez ten bank w ww. umowach zapisów normatywnie tożsamych  
do postanowień wzorców umów uznanych przez SOKiK za niedozwolone, 
polegających na ustalaniu kursów walut w tabeli kursowej banku w oparciu  
m.in. o arbitralne decyzje zarządu banku.  

UKNF zwrócił się do banku o przekazanie informacji, jakie rozwiązania w tym 
zakresie, zostały zastosowane oraz czy zapisy umów, których charakter mógł 
wskazywać na abuzywność zostały wyeliminowane z postanowień umownych  
lub zostały zastąpione innymi zapisami.  

Bank wyjaśnił, iż w jego ocenie uznanie określonego postanowienia wzorca 
umownego, w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez SOKiK,  
za niedozwolone nie oznacza, aby postanowienie to automatycznie upadało,  
czy winno być traktowane jako nieskuteczne lub zastrzeżone na gruncie każdej  
już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne 
postanowienie.  
Jednocześnie bank wskazał, że kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania 
spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, niezależnie od tabel 
kursowych. Zgodnie z postanowieniami regulaminu udzielania kredytów 
hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej umożliwiona 
została spłata kredytów waloryzowanych w danej walucie, zaś aneks 
wprowadzający do umowy kredytowej taką możliwość jest bezpłatny.  
Dodatkowo bank wyjaśnił, iż od sierpnia 2011 r. zaprzestał udzielania kredytów 
hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, a od sierpnia 2014 r. również kredytów 
waloryzowanych w EUR, USD i GBP.  
W I kwartale 2017 r. poddano analizie zagadnienie dotyczące praktyki waloryzacji 
świadczeń kredytowych.  
W 2017 r. do UKNF wpłynął sygnał skargowy, wskazujący na możliwość stosowania 
przez banki niedozwolonych klauzul umownych w zakresie waloryzacji świadczeń 
wynikających z umów kredytowych indeksowanych/denominowanych do walut 
obcych. Po dokonaniu analizy wystąpienia przedmiotowy sygnał został przekazany 
w dniu 6 marca 2017 r. do UOKIK. 
Na podstawie analizy zgłaszanych przez klientów problemów, KNF występowała  
z pismami do podmiotów nadzorowanych. W 2014 r. zwracała podmiotom rynku 
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finansowego, w tym bankom, uwagę na potrzebę zachowania odpowiednich 
standardów prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie dbałości  
o przejrzystość i jednoznaczność postanowień zawartych we wzorcach umownych 
stosowanych w obrocie z konsumentami, z uwagi na fakt, że niejednoznaczność 
zapisów była często uznawana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako 
naruszenie interesów konsumentów.  
Sprawa wzorców umownych w kontekście ich jednostronnej zmiany przez 
nadzorowane podmioty, w tym w szczególności banki, była badana w 2015 i 2016 r. 
W wyniku analizy zmian treści wzorców umownych zostało do tych podmiotów 
wystosowane pismo wskazujące na potrzebę zachowania szczególnej staranności  
w procesie konstruowania klauzul modyfikacyjnych.   

(dowód: akta kontroli str. 96-115, 1471) 

2.4. Współpraca z innymi organami 

W wyniku napływających sygnałów i skarg, w I połowie 2008 r. DOK analizował 
kwestię prawidłowości postanowień umów kredytu w zakresie 
indeksowania/denominowania kredytów do walut obcych. Wątpliwości budziło, czy 
postanowienia te nie spełniają przesłanek uznania ich za niedozwolone 
postanowienia umowne. W związku z powyższym, przygotowane zostało pismo do 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. organu uprawnionego  
w art. 47938 § 1 k.p.c.28 do występowania z pozwem o uznanie postanowienia 
wzorca umowy za niedozwolone i prowadzenia rejestru klauzul niedozwolonych.  
W piśmie tym zwrócono uwagę na praktyki niektórych banków w zakresie 
zamieszczania w umowach kredytu budzących wątpliwości postanowień 
regulujących zasady ustalania przez bank kursów walut oraz przeliczania według 
tych kursów kwoty wypłacanego kredytu i wysokości rat kredytu, która to praktyka 
mogła naruszać zbiorowe interesy konsumentów.  
W późniejszym terminie prowadzono dalszą współpracę z Prezesem UOKiK, 
przekazując mu na jego prośbę dodatkowe informacje na temat praktyki banków  
w tym zakresie. Efektem dalszych działań było skierowanie przez Prezesa UOKiK 
pozwu do sądu ochrony konkurencji i konsumentów o uznanie stosowanego przez 
jeden z banków postanowienia wzorca umownego za niedozwolone. Postępowanie 
zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku sądu uznającego postanowienie 
za niedozwolone i wpisem postanowienia do prowadzonego przez Prezesa UOKiK 
rejestru klauzul niedozwolonych pod pozycją 3178.  
Kwestia różnego rodzaju problemów związanych z tego typu zobowiązaniami 
kredytowymi pozostawała nadal w zakresie zainteresowania organu nadzoru, który 
kontynuował współpracę z innymi organami, a w szczególności z Prezesem UOKiK. 
Przejawem takiej współpracy była w szczególności korespondencja dotycząca 
przekazania danych i analiz KNF, dotyczących praktyki banków związanych  
z realizacją umów. W piśmie z dnia 30 marca 2009 r. Prezes UOKiK zwrócił  
się do KNF z prośbą o przekazanie danych i analiz, dotyczących praktyki banków 
odnośnie stosowania kursów walut obcych na potrzeby rozliczeń związanych  
z kredytami hipotecznymi. W odpowiedzi organ nadzoru przekazał stosowne 
informacje i analizy. 
Przejawem takiej współpracy było także pismo, w którym zwrócono uwagę Prezesa 
UOKiK na problemy z realizacją przyznanych konsumentom uprawnień do spłaty 
kredytów bezpośrednio w walucie, do której indeksowano/denominowano kredyt.  
W odpowiedzi pismem z dnia 3 marca 2010 r. Prezes UOKiK zaproponował 
zorganizowanie spotkania roboczego przedstawicieli obu Urzędów.  

                                                      
28  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, 

ze zm.) 
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W piśmie z dnia 21 października 2010 r. zwrócono uwagę Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na budzącą zastrzeżenia praktykę związaną  
ze stosowaniem przez jeden z banków spreadu walutowego w kredytach 
denominowanych w walutach obcych. Na podstawie zamieszczonej na stronie 
internetowej banku tabeli kursów walut ustalono, iż stosowany przez ten bank 
spread walutowy dla walut CHF i EUR wynosił 8,89%, podczas gdy spread  
dla pozostałych 11 walut był znacznie niższy i wahał się od 5,96% do 5,98%. 
Przekazane przez bank wyjaśnienia wskazywały, iż ustalane przez ten bank kursy 
kupna i sprzedaży walut obcych stosowane w kredytach denominowanych w tychże 
walutach nie były powiązane bezpośrednio z rzeczywistymi kosztami nabycia tejże 
waluty. Wysokość stosowanego przez Bank spreadu walutowego uzależniona była 
bowiem od analizy kosztowo-przychodowej danej grupy produktów. Mając  
na względzie ograniczone uprawnienia KNF w tym obszarze zasygnalizowano 
organowi ochrony konsumentów przedmiotowy problem. W odpowiedzi UOKiK 
poinformował o ograniczeniach kompetencji Prezesa UOKiK w przeciwdziałaniu 
opisanym praktykom i uzależnieniu dalszych działań od uznania za niedozwolone, 
stosowanego przez inny bank postanowienia wzorca umowy odnoszącego  
się do zasad ustalania kursów walutowych na potrzeby rozliczania kredytów 
hipotecznych indeksowanych w walutach obcych. Pismem z dnia 13 czerwca  
2011 r. zwrócono się do UOKiK z prośbą o poinformowanie, czy zapadł już 
prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca regulującego 
zasady stosowania przez bank spreadu walutowego w kredytach indeksowanych  
w walutach obcych. Jednocześnie poproszono o przekazanie informacji  
o planowanych lub podjętych przez Prezesa UOKiK działaniach związanych  
z weryfikacją prawidłowości ustalania przez banki kursów walut obcych na potrzeby 
wykonywania umów o kredyt. 
W piśmie z dnia 14 stycznia 2014 r. organ nadzoru zwrócił uwagę UOKiK  
na budzące wątpliwości praktyki kolejnego banku, związane ze zmianą treści 
wzorca umowy w zakresie postanowień indeksowania/denominowania kredytów do 
walut obcych. UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie praktyki 
wymienionego banku i poprosił UKNF o przekazanie opinii na temat modelowego 
kształtu postanowień dotyczących sposobu ustalania kursów walut obcych na 
potrzeby rozliczania indeksowanych/denominowanych w walutach obcych. Pismem 
z dnia 29 sierpnia 2014 r. przekazano stanowisko UKNF w tej sprawie. 
W piśmie UKNF z dnia 5 grudnia 2014 r. zwrócił uwagę UOKiK na budzącą 
wątpliwości praktykę banku w zakresie zawierania tzw. aneksów antyspreadowych. 
Jednocześnie poproszono UOKiK o wyrażenie opinii na temat prawidłowej praktyki 
w tym zakresie.  
Pismem z dnia 22 stycznia 2016 r. UOKiK zwrócił się do UKNF o przedstawienie 
stanowiska w sprawie respektowania przez wskazany bank postanowień 
Rekomendacji S. W odpowiedzi z dnia 25 lutego 2016 r. UKNF przekazał 
stanowisko podkreślające niewiążący charakter wydawanych przez KNF 
rekomendacji. 
Ponadto w 2016 r. UKNF przekazał do UOKiK informację o sygnałach  
od uczestników rynku bankowego, dotyczących konieczności uiszczenia przez nich 
składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Kierowane do UKNF 
zastrzeżenia wskazywały, że klienci banków, opierając się na treści wyroku Sądu 
Okręgowego w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
sygn. akt XVII AmC 2600/11 z dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz powołując się na wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny sygn. akt VI Aca 1521/12  
z dnia 20 listopada 2013 r. zwracali się do banków o zaniechanie pobierania składki 
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z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego albo żądanie zwrotu pobranych 
składek od momentu zawarcia umowy kredytowej. 

(dowód: akta kontroli str. 59-73, 1463-1473) 

Niezależnie od prowadzonej stałej współpracy z Prezesem UOKIK, prowadzono 
m.in. współpracę z innymi organami państwa. Przejawem takiej współpracy była 
korespondencja prowadzona z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W piśmie z dnia 
7 listopada 2014 r. skierowanym do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KNF 
stwierdziła m.in., że przyjmując założenie, że kredyt CHF został zaciągnięty  
po rzetelnej kalkulacji kosztów utrzymania i w takiej wysokości, która nie powoduje 
napięć w budżecie domowym oraz pozostawia odpowiedni bufor na wypadek 
niekorzystnych zmian, można stwierdzić, że ewentualny wzrost kursu franka 
szwajcarskiego nawet do poziomu 5 zł zostanie zaabsorbowany przez 
kredytobiorców. Problemy finansowe niektórych kredytobiorców wynikają z ich 
błędnych decyzji, polegających na kupnie nieruchomości po bardzo wysokich 
cenach w sytuacji silnej aprecjacji złotego, czy też zaciągnięciu kredytu w kwocie 
niedostosowanej do faktycznej sytuacji dochodowej. Ponadto część kredytów 
została wykorzystana na cele czysto konsumpcyjne lub też miała charakter 
inwestycyjny.  
W piśmie z dnia 22 stycznia 2015 r. skierowanym do Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów KNF przedstawiła analizę działań banków dotyczących zmian ogólnych 
warunków kredytów w kontekście przestrzegania prawnie chronionych interesów 
kredytobiorców-konsumentów. 
UKNF przygotowywał także odpowiedzi na inne wystąpienia organów państwa, 
dotyczące różnego rodzaju problemów związanych z KORW. Korespondencja  
ta zazwyczaj związana była z interpelacjami poselskimi. W odpowiedziach 
wskazywano uprawnienia KNF w przedmiotowym obszarze i informowano  
o podjętych dotąd działaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 70-71, 2133-2134) 

Ze względu na sygnały skargowe, jakie wpływały do UKNF, przedstawiające różne 
problemy związane z rozpatrywaniem reklamacji przez banki, m.in. w zakresie 
długotrwałego terminu oczekiwania na odpowiedź lub nierzetelnej odpowiedzi 
banku, oraz mając na uwadze cele nadzoru nad rynkiem finansowym, UKNF zwrócił 
się do 20 banków komercyjnych z prośbą o przekazanie m.in. informacji, czy bank 
wprowadził/zaktualizował procedury dotyczące procesu rozpatrywania reklamacji i 
zapewnił ich zgodność z ustawą. Problematyka badana przez UKNF dotyczyła 
całego procesu reklamacyjnego w banku i nie została ograniczona tylko do umów 
kredytowych. Wszystkie banki poddane analizie poinformowały,  
że posiadają zaktualizowane procedury dotyczące procesu rozpatrywania 
reklamacji, w tym dotyczące wzorców umownych, jak również zaktualizowały w tym 
zakresie informacje na stronach internetowych.  

(dowód: akta kontroli str. 88, 324-332) 

2.5. Inne działania związane z KORW  

1. UKNF dokonywał analiz w celu określenia, jak po wzroście kursu franka 
szwajcarskiego kształtowała się wysokość raty kapitałowo-odsetkowej kredytów 
indeksowanych do waluty szwajcarskiej w stosunku do porównywalnych 
kwotowo złotowych kredytów mieszkaniowych. W wyniku tych badań 
stwierdzono, że przez większość okresu kredytowania kredytobiorcy posiadający 
kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim płacili niższe raty kapitałowo-
odsetkowe niż kredytobiorcy mający kredyt w złotych, a negatywne skutki silnego 
osłabienia złotego zostały w znacznym stopniu zniwelowane przez silny spadek 

Opis stanu 
faktycznego 
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stóp procentowych, jaki nastąpił w ostatnim kwartale 2008 r. Relacje te zostały 
odwrócone dopiero w drodze silnej redukcji stóp procentowych NBP w latach 
2012-2014. Ponadto, pomimo osłabienia złotego względem franka niskie stopy 
procentowe dla CHF spowodowały, że oszacowane przez UKNF przy 
założonych parametrach łączne koszty obsługi kredytu  
we frankach szwajcarskich były dotychczas o kilkanaście - kilkadziesiąt tysięcy 
złotych niższe niż analogicznego kredytu złotowego. Głównym problemem, przed 
jakim stoją kredytobiorcy posiadający kredyty powiązane z frankiem 
szwajcarskim, jest wzrost stanu ich zadłużenia wyrażonego w złotych. Do połowy 
2008 r. kredytobiorcy ci mogli osiągnąć zyski, związane z umocnieniem złotego 
względem franka szwajcarskiego, które powodowało obniżenie ich zadłużenia 
wyrażonego w złotych. W drugiej połowie 2008 r. i kolejnych latach nastąpiło 
odwrócenie sytuacji i na skutek osłabienia złotego względem franka wyrażony  
w złotych stan zadłużenia kredytobiorców KORW uległ znacznemu zwiększeniu. 
Analiza ta była prezentowana m.in. na posiedzeniu Komisji Finansów 
Publicznych Sejmu RP 3 lutego 2015 r. 

Przewodniczący KNF przedstawił wówczas propozycję dotyczącą 
przewalutowania kredytów hipotecznych powiązanych z walutami obcymi na 
kredyty w złotych. Na podstawie przeprowadzonej w UKNF analizy oszacowano, 
że potencjalne straty sektora bankowego wyniosłyby 25 mld zł i mogłyby zostać 
rozłożone na 20-25 lat. Propozycja ta nie uzyskała jednak akceptacji ze strony 
banków ani kredytobiorców. Banki uważały to rozwiązanie za zbyt kosztowne,  
a kredytobiorcy oczekiwali bardziej radykalnych rozwiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 116-128) 

2. W uchwale nr 14/2017 Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r. 
Komisja Nadzoru Finansowego została zobowiązana do: 1) aktualizacji metodyki 
BION oraz jej poszerzenia o zasady pozwalające przypisać odpowiedni poziom 
narzutu kapitałowego kolejnym czynnikom ryzyka związanym z walutowymi 
kredytami mieszkaniowymi (ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe i ryzyko 
zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, 2) uzupełnienia  
w ramach filara II dodatkowych wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem 
operacyjnym, rynkowym i ryzykiem zbiorowego niewykonywania zobowiązań  
w zakresie czynników ryzyka związanych z portfelem kredytów walutowych 
nakładanych na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo bankowe,  
3) wydania na mocy art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo bankowe rekomendacji 
nadzorczej dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji portfeli walutowych 
kredytów mieszkaniowych. Zadania wymienione w pkt 1 i 2 zostały zrealizowane, 
a w pkt 3 mają zostać zakończone po decyzji parlamentu co do przyjętych 
rozwiązań w zakresie kredytów objętych ryzykiem walutowym. Podjęto prace 
związane z opracowaniem projektu założeń do rekomendacji nadzorczej 
dotyczącej dobrych praktyk przy restrukturyzacji portfeli kredytów 
mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych. Jak 
wynika z wyjaśnień p.o. dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej  
i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych UKNF opracowanie rekomendacji 
planowane było do końca 2017 r. W pracach nad rekomendacją miały być brane 
pod uwagę m.in. projektowane rozwiązania ustawowe w zakresie zmiany zasad 
funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dlatego też dotrzymanie 
przewidzianego terminu uzależnione było od postępu prac legislacyjnych nad 
projektem ustawy, dotyczącej zmian w zasadach funkcjonowania Funduszu 
Wsparcia Kredytobiorców (co również zostało przewidziane w uchwale  
Nr 14/2017 KSF), jak również nad trzema projektami ustaw dotyczących kwestii 
kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut obcych 
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(projekt przedłożony przez Prezydenta RP, projekt Klubu Poselskiego KUKIZ’15  
i projekt Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska). Do dnia sporządzenia 
wystąpienia pokontrolnego rekomendacja nie została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym KNF.  

(dowód: akta kontroli str. 19, 128) 

W ramach realizacji postanowień uchwały Nr 14/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. 
Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie rekomendacji dotyczącej 
restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, zakres 
badania jakości zarządzania ryzykiem kredytowania w walutach obcych  
w procesie BION prowadzonym w 2017 r. obejmował m.in. ocenę działań 
prowadzonych przez banki w celu: restrukturyzacji portfela kredytów 
mieszkaniowych, umożliwienia klientom spłaty nieruchomości dla kredytów  
o LtV>100%, przewalutowania kredytów walutowych. 

UKNF dokonał aktualizacji Metodyki BION banków dla potrzeb procesu BION 
2017, w trakcie których m.in. rozszerzono monitoring jakości zarządzania przez 
bank ekspozycjami kredytowymi w walutach obcych o działania podejmowane 
przez banki w zakresie restrukturyzacji portfela mieszkaniowych kredytów 
walutowych, a także umożliwienia klientom sprzedaży nieruchomości 
obciążonych hipoteką w przypadku kredytów o LtV >100%.  

(dowód: akta kontroli str. 356) 

Mimo że UKNF adekwatnie identyfikował ryzyka wynikające z udzielania przez banki 
kredytów objętych ryzykiem walutowym to reakcje na nie były stopniowe.  

Ograniczona aktywność Komisji i Urzędu w zakresie ochrony praw konsumentów 
korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym była niewystarczająca  
do tego, aby na wczesnym etapie wyeliminować nieprawidłowości w działaniach 
banków i ograniczyć ryzyka dla kredytobiorców związane z charakterem tych 
kredytów i praktykami banków stosowanymi na etapie przedkontraktowym  
i w trakcie wykonywania umów kredytu.  

KNF podjęła działania mające na celu ochronę kredytobiorców poprzez wydanie 
rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami 
kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz w zakresie zarządzania ryzykiem 
detalicznych ekspozycji kredytowych.  

Zdaniem NIK, postanowienia rekomendacji S i T przewidujące przedstawienie 
klientów symulacji wysokości rat kredytów nie zapewniały przekazania klientowi 
rzetelnej informacji o skali ryzyka walutowego, jakim może być obciążony.  

Pomimo działań podejmowanych przez KNF i UKNF, dopiero po 2010 r. w sposób 
bardziej znaczący ograniczone zostały liberalne zasady oceny przez banki zdolności 
kredytowej osób fizycznych ubiegających się o kredyty mieszkaniowe.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli rekomendacje ograniczające możliwości 
udzielania kredytów walutowych tylko do klientów otrzymującym przychody  
w walucie kredytu zostały opracowane i wydane za późno, bo dopiero w 2013 r., gdy 
akcja kredytowa w zakresie kredytów objętych ryzykiem walutowym już 
wyhamowała, głównie w wyniku obaw związanych z kształtowaniem się kursów 
walut obcych do złotego, uzmysławiających konsumentom ryzyko walutowe. 

Wcześniej radykalne działania ograniczała presja polityków i ekonomistów związana 
z obawami, że zaostrzenie warunków udzielania kredytów doprowadzi do osłabienia 
koniunktury gospodarczej.  

Ocena cząstkowa 
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3. Wspieranie konsumentów korzystających z kredytów 
objętych ryzykiem walutowym w dochodzeniu ich praw  

3.1. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg dotyczących działań 
banków w związku z KORW 

Informacja o sposobie składania skarg 

Informacje zamieszczane na stronach internetowych UKNF, dotyczące sposobu 
składania skarg, miały w badanym okresie charakter ogólny. W pierwszej informacji 
na stronie internetowej Urzędu z dnia 6 stycznia 2008 r. podano, że KNF rozpatruje 
skargi na działalność nadzorowanych podmiotów. Można je kierować  
do Departamentu Ochrony Klientów UKNF (DOK). Ponadto zamieszczona została 
informacja o sądzie polubownym przy KNF. Potencjalni skarżący byli także 
informowani o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej w organizacjach 
konsumenckich. 

W dniu 15 marca 2010 r. została wprowadzona nowa wersja strony  
m.in. z informacją, że KNF po otrzymaniu skargi zwraca się do podmiotu o wnikliwe 
zbadanie sprawy i ustosunkowanie się do wszystkich podniesionych zarzutów,  
a także przekazanie odpowiedzi i ustosunkowanie się do szczegółowych zarzutów 
osobie skarżącej. Ponadto stwierdzono, że otrzymane informacje są dodatkowo 
wykorzystywane przez KNF do analizy praktyk rynkowych i podejmowania działań 
mających na celu eliminowanie praktyk naruszających przepisy prawa lub interesy 
klientów. 

W dniu 27 maja 2011 r. zmieniono informację na stronie internetowej. Napisano,  
że UKNF nie rozpatruje zgłaszanych zarzutów i nie zajmuje stanowiska  
w indywidualnej sprawie poruszanej w skardze. Stanowisko takie wynikało z art. 138 
ust. 7 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym środki podejmowane w ramach 
nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez bank. Na stronie internetowej 
pozostawiono informację, że otrzymane informacje są wykorzystywane przez UKNF 
do analizy praktyk rynkowych i podejmowania działań mających na celu 
eliminowanie ewentualnych praktyk naruszających przepisy prawa lub interesy 
klientów. 

Od 31 maja 2013 r. informowano o możliwości osobistego kontaktu z pracownikami 
DOK w sprawie zastrzeżeń dotyczących działalności podmiotów nadzorowanych 
przez KNF. Jednocześnie wyjaśniono, że Urząd nie posiada uprawnień do 
wydawania opinii oraz porad prawnych. 

Od 4 marca 2015 r. dodano, że sygnały skargowe wraz z zawartymi w nich danymi 
osobowymi mogą zostać przekazane do podmiotu w celu dokonania czynności 
wyjaśniających w zgłoszonej sprawie, oraz osoba składająca skargę na działalność 
podmiotu nadzorowanego przez KNF, która nie wyraża zgody na przekazanie 
danych osobowych podmiotowi nadzorowanemu powinna taką informację zawrzeć 
w treści skargi. 

W październiku 2015 r. zmieniono informację, uzupełniając ją o wskazanie nowej 
instytucji – Rzecznika Finansowego – i jej kompetencji. Podmiot ten powstał  
w wyniku wejścia w życie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

W dniu 13 czerwca 2017 r. zmieniono diametralnie sposób informowania klientów  
na stronach internetowych. Przedstawiono informację o kompetencjach 
poszczególnych organów i instytucji wykonujących zadania w zakresie ochrony praw 
i interesów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o sposobie 
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wykorzystywania przez nie informacji zawartych w skargach. Zmiany te 
spowodowane były tym, że z korespondencji kierowanej do UKNF oraz 
prowadzonych z konsumentami rozmów telefonicznych wynikało, iż wielu z nich ma 
problem z identyfikacją poszczególnych instytucji, działających na rynku 
finansowym, do których zadań należy ochrona interesów konsumentów usług 
finansowych, a także z określeniem ich kompetencji. Sygnalizowane problemy 
wskazywać mogły także na brak wiedzy wśród konsumentów na temat przepisów 
ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym, w tym o obowiązkach nałożonych na podmioty rynku finansowego  
w zakresie rozpatrywania reklamacji. Z tego powodu zdecydowano o konieczności 
sformułowania informacji dla konsumentów w sposób bardziej czytelny i przejrzysty. 

(dowód: akta kontroli str. 3159-3177, 3228-3241) 

Procedura rozpatrywania skarg konsumenckich 

W badanym okresie obowiązujące procedury rozpatrywania skarg dotyczyły 
rozpatrywania skarg na działalność wszystkich nadzorowanych przez KNF 
podmiotów rynku finansowego, bez wyróżniania poszczególnych jego segmentów. 
Do 6 kwietnia 2009 r. obowiązywała procedura z dnia 18 maja 2007 r. 
przedstawiająca schemat obiegu dokumentów, w tym proces rejestrowania skarg.  
W dniu 7 kwietnia 2009 r. wprowadzono procedurę postępowania przez UKNF  
ze skargami wnoszonymi przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego 
na działalność podmiotów nadzorowanych (wydanie 5). Procedura przedstawiała 
obieg dokumentów w przypadku wpłynięcia do UKNF skargi oraz sposób 
postępowania z nią. W procedurze ustalono, iż w przypadku uznania, że Komisja  
nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi należy niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 7 dni od daty przekazania skargi do Urzędu Komisji, przekazać  
ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego albo wskazać  
mu właściwy organ. W przypadku, gdy organu właściwego nie można ustalić albo  
z treści skargi wynika, że właściwe są organy wymiaru sprawiedliwości, w terminie  
7 dni od daty przekazania skargi do Urzędu Komisji, skargę zwraca się wnoszącemu  
z odpowiednim wyjaśnieniem. Nowe wersje procedur zostały wprowadzone kolejno 
10 stycznia 2011 r., 26 czerwca 2012 r., 25 lutego 2013 r. oraz 4 lutego 2014 r.  
W tym ostatnim dokumencie w punkcie dotyczącym odpowiedzi na skargi 
wprowadzono zapis, że odpowiedź do skarżącego wysyłana jest niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu skargi do Departamentu 
Ochrony Klientów. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga uzyskania 
dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania opinii innych komórek organizacyjnych 
UKNF, odpowiedź udzielana jest niezwłocznie po zgromadzeniu wszystkich 
niezbędnych informacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia pozyskania 
ostatniej z tych informacji. Kolejna wersja procedury została wprowadzona instrukcją 
z 1 marca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3178-3227) 
Rozpatrywanie skarg 

Współczynnik skarg dotyczących KORW w stosunku do liczby skarg na banki 
komercyjne ogółem wynosił w 2008 r. 5,5%, w 2009 r. 10,8%, w 2010 r. 0,8%,  
w 2011 r. 3,3%, w 2012 r. 1,8%, w 2013 r. 0,9%, w 2014 r. 0,8%, w 2015 r. 7,4%,  
w 2016 r. 1,9%, a w I połowie 2017 r. 2,6%. W rejestrze skarg od lipca 2009 r. były 
rejestrowane jako odrębny podzbiór skargi dotyczące kredytów hipotecznych.  
W poszczególnych latach od 2010 r. do I półrocza 2017 r. udział skarg dotyczących 
KORW w stosunku do skarg związanych z wszystkimi rodzajami kredytów 
hipotecznych wynosił: 6,6%, 22,0%, 15,1%, 10,8%, 8,7%, 40,0%, 14,5% oraz 
20,6%. W latach 2008-2017 (I półrocze) złożono 1.268 skarg dotyczących KORW. 
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Najwięcej skarg złożono w 2009 r. – 393 oraz w 2015 r. – 370. Najmniej skarg 
złożono w 2010 r. – 27 oraz w 2014 r. – 40. Przedmiotem skarg było przede 
wszystkim nieobniżanie oprocentowania kredytów (zgodnie z warunkami umów)  
w przypadku obniżenia stawki LIBOR – 558 skarg, tj. 44,0% skarg dotyczących 
KORW, oraz stosowanie spreadu walutowego – 262 skargi, tj. 20,7% ogółu 
złożonych skarg dotyczących KORW.  

(dowód: akta kontroli str. 3500) 

NIK poddała kontroli 30 skarg wybranych na podstawie osądu kontrolera  
z przedstawionego rejestru skarg dotyczących KORW (po 3 z każdego roku). Przy 
badaniu brano pod uwagę skuteczność działań UKNF oraz zgodność sposobu  
i terminu rozpatrzenia skargi z obowiązującymi procedurami.  

W przypadku 10 na 30 skarg UKNF podjął interwencję, która zakończyła  
się pozytywnym efektem dla skarżących. W przypadku pięciu skarg Urząd nie podjął 
interwencji, ponieważ zawierały one adnotacje, że zostały przekazane  
do wiadomości UKNF. Dla czterech z tych skarg działania DOK ograniczały się do 
przesłania pisma do skarżących z informacją, w jaki sposób będą przetwarzane  
ich dane osobowe. W pozostałych 15 przypadkach analiza dokumentów wskazuje, 
że UKNF zrezygnował z podejmowania interwencji, poprzestając na wysłaniu 
automatycznie generowanej odpowiedzi do skarżących, zamykał sprawę bez 
jakiegokolwiek komentarza lub poprzestawał na otrzymaniu odpowiedzi banku, która 
nie uznawała racji skarżących.  

W przypadku skargi nr DOK/B538/2049/1/108/MM UKNF nie podjął żadnych działań 
po otrzymaniu odpowiedzi z banku. W piśmie z 11 marca 2009 r. bank 
poinformował, że prowadzone są szczegółowe badania skargi. Jednocześnie 
pismem z dnia 3 marca 2009 r. bank poinformował skarżącego, iż jego skarga jest 
nieuzasadniona, a kurs spłaty ustalany jest zgodnie z warunkami umowy. Bank  
nie zaproponował w nim żadnych sposobów rozwiązania problemu. Pismo  
to przesłał do UKNF z pismem przewodnim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Po otrzymaniu 
odpowiedzi banku UKNF nie podjął żadnych działań, wcześniej nie reagował też  
na prawie trzymiesięczną zwłokę w udzieleniu odpowiedzi przez bank. 

W przypadku skargi nr DOK/WS/736/816/1/10/AK UKNF nie zażądał dodatkowych 
wyjaśnień od banku. Skarga dotyczyła m.in. wzrostu zadłużenia ogółem z tytułu 
kredytu zarówno w złotych, jak i we frankach szwajcarskich. Bank w swoim 
wyjaśnieniu odniósł się jedynie do zadłużenia kapitałowego. Bank uzasadniał wzrost 
zadłużenia w CHF okresowym doliczaniem do kosztu kredytu składki 
ubezpieczeniowej. 

W przypadku skargi nr DOK/WS/736/122/1/2012/AC, złożonej 10 stycznia 2012 r., 
UKNF dopiero w marcu 2012 r. skierował pismo o wyjaśnienie do banku. W skardze 
kwestionowano umieszczenie w umowie klauzuli umożliwiającej bankowi zmianę 
oprocentowania kredytów w sposób uznaniowy. 

W przypadku skargi nr DOK/WSII/736/66/1/2015/MŁ dotyczącej pobierania przez 
bank prowizji za przelew walutowy międzybankowy, w wyniku interwencji UKNF 
bank anulował niesłusznie pobrane opłaty od skarżącego i podjął decyzję o zwrocie 
pozostałym klientom pobranych opłat na podstawie wniosków przez nich 
składanych. UKNF nie interweniował, aby zwrot pobranych opłat następował 
automatycznie, a nie tylko na wniosek klienta banku.  

Wszystkie badane sprawy uznano za zakończone z datą podaną w rejestrze.  
W dokumentacji brak jest jednak informacji wskazującej, dlaczego w danej sprawie 
podjęto taką decyzję. Utrudnia to kontrolę jej prawidłowości.  
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W pismach do skarżących UKNF informował, że wszelkie sygnały dotyczące 
nieprawidłowości w działalności podmiotu nadzorowanego zostaną umieszczone  
w wewnętrznych rejestrach prowadzonych przez UKNF i posłużą do podjęcia 
odpowiednich systemowych działań nadzorczych, mających na celu wyeliminowanie 
praktyk naruszających przepisy prawa lub interesy klientów oraz takie 
ukształtowanie rynku, które zapewni uniknięcie w przyszłości sytuacji o podobnym 
charakterze.  

(dowód: akta kontroli str. 3639-3648, 4035) 

Dyrektor DOK wyjaśnił, że Komisja Nadzoru Finansowego może podejmować 
działania nadzorcze w stosunku do banków w przypadkach wyraźnie określonych  
w przepisach prawa, które wyznaczają zakres przedmiotowy oraz rodzaj środków 
nadzoru. Działalność banków podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez 
Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie 
Prawo bankowe i w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zgodnie z treścią 
art. 138 ust. 7 ustawy Prawo bankowe, środki podejmowane w ramach nadzoru  
nie mogą naruszać umów zawartych przez bank. Oznacza to, że Komisja Nadzoru 
Finansowego jako organ administracji publicznej nie ma uprawnień do władczej 
ingerencji w przedmiot sporu pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym 
przedsiębiorcą, a jego klientami bądź osobami trzecimi, powstałego na tle realizacji 
postanowień umownych. Działania nadzorcze mają charakter administracyjny  
i nie odnoszą się wprost do relacji cywilnoprawnych pomiędzy bankami i ich 
klientami wynikającymi z konkretnych zawartych umów. Rozstrzyganie sporów  
o charakterze cywilnoprawnym, a do takich należy ocena prawidłowości działań 
stron umowy na etapie jej zawierania i wykonywania pozostaje w gestii sądów 
powszechnych, natomiast UOKiK jest instytucją odpowiadającą za ochronę 
konsumentów, w szczególności w razie naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów. Do skarg na banki kierowanych do KNF nie mają zastosowania 
przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego . 

W sprawie DOK/B538/2049/1/108/MM UKNF wysłał do podmiotu nadzorowanego 
wezwanie do złożenia wyjaśnień. Bank nie uznał zarzutów klienta dotyczących 
niezasadnego rozszerzenia spreadu walutowego. 

Odnośnie zarzutu braku reakcji UKNF na zwłokę w udzielaniu odpowiedzi przez 
bank w przedmiotowej sprawie, UKNF kierował do banku zbiorcze monity  
z powodu nieterminowego udzielania odpowiedzi na wezwania organu nadzoru.  
W ramach takiego zbiorczego monitu ujęto również przedmiotową sprawę. Niestety 
aktualnie nie ma możliwości ustalenia daty pisma/monitu UKNF skierowanego  
do banku w przedmiotowej sprawie z uwagi na to, że bank w ww. piśmie z dnia  
11 marca 2009 r. podał niewłaściwą sygnaturę pisma UKNF zawierającego monit.  

Po otrzymaniu wyjaśnień z banku w sprawie DOK/WS/736/816/1/10/AK wraz  
z kopią odpowiedzi banku do klienta, UKNF nie odnotował wpływu kolejnej 
korespondencji od klienta banku, z której wynikałoby, że otrzymane wyjaśnienia 
banku są dla niego niesatysfakcjonujące, kwestionuje stwierdzenia banku  
lub zwraca się do organu nadzoru o podjęcie w tej sprawie kolejnych czynności 
wyjaśniających.  

Pierwsza korespondencja od klienta wpłynęła do UKNF w dniu 10 stycznia 2012 r. 
za pośrednictwem formularza skargowego (skarga nr DOK/WS/736/122/1/2012/AC). 
Z uwagi na wybranie przez klienta tej formy kontaktu z UKNF otrzymał on zwrotnie 
automatyczną odpowiedź zawierającą informacje o kompetencjach KNF, w której 
wskazano, że KNF nie rozpatruje zgłaszanych zarzutów i nie zajmuje stanowiska  
w indywidualnej sprawie poruszanej w skardze. W związku z ponowieniem przez 
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klienta zastrzeżeń wobec banku po miesiącu od daty wpływu skargi zostało 
wystosowane wezwanie do banku, a następnie w dniu 21 marca 2012 r. wysłano 
odpowiedź do klienta. Mając na uwadze ograniczenia wynikające z art. 138 ust. 7 
Prawo bankowe oraz kompetencje Prezesa UOKiK i prowadzenie przez niego w tym 
czasie postępowań dotyczących klauzul abuzywnych wobec banków 
zaangażowanych w walutowe kredyty mieszkaniowe, po przeanalizowaniu 
przedmiotowej sprawy dotyczącej uznaniowej zmiany oprocentowania (używania  
w umowach niejednoznacznych zapisów w postaci „może ulec zmianie”) UKNF 
uznał, że problematyka ta jest już przedmiotem badań UOKiK i że zagadnienia z nią 
związane pozostają w kompetencjach Prezesa UOKiK. W dokumentach 
dostarczonych kontrolującym brak jest śladów przeprowadzenia powyższej analizy 
oraz informacji o tym, że skarga została przekazana do UOKiK. 

UKNF w związku z otrzymaną skargą podjął działania sprawdzające zasadność 
podnoszonych zastrzeżeń. W pismach DOK/WSII/736/66/2/2015/MŁ oraz 
DOK/WSII/737/39/1/2015/MŁ zwrócił się do banku o merytoryczne odniesienie się 
do zastrzeżeń. Bank dokonał zwrotu pobranych opłat za realizację dewizowego 
przelewu walutowego i udzielił skarżącemu odpowiedzi. Jednocześnie poinformował 
KNF o podjęciu systemowych działań, mających na celu wyeliminowanie możliwości 
wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości. DOK zapytał bank o skalę 
dostrzeżonej praktyki oraz czy dokonał automatycznego zwrotu pobranych opłat na 
rzecz wszystkich klientów, które naliczył. Bank udzielił odpowiedzi wskazując,  
iż zwrotu dokona zawsze, gdy klient wystąpi ze stosownym wnioskiem. W związku  
z powyższym, DOK uznał za zasadne umieszczenie sprawy w kwartalnym raporcie, 
który został przekazany m.in. do departamentów sprawujących nadzór bankowy. 

Według wyjaśnień wszystkie skargi wpływające do DOK są wnikliwie analizowane  
w szczególności pod kątem ich problematyki i istotności dla przejrzystości 
funkcjonowania rynku finansowego i ochrony jego uczestników. UKNF przyjął 
procedury wewnętrzne w zakresie procedowania wystąpień nieprofesjonalnych 
uczestników rynku. Przedmiotowe procedury nie przewidywały oraz nie przewidują 
sporządzania notatek uzasadniających zakończenie danej sprawy lub też 
dokonywania dopisków na końcowym dokumencie. Pracownik właściwej komórki 
DOK dokonuje analizy każdego przydzielonego mu zgłoszenia pod kątem ustalenia 
postępowania w danej sprawie, z uwzględnieniem opinii bezpośredniego 
przełożonego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych decyzji Dyrektora DOK, 
a następnie dokonuje stosownej adnotacji w Rejestrze skarg i innych wystąpień na 
temat przedmiotu zgłoszenia i podjętych działań, w tym zakończenia sprawy. 
Sygnały wskazujące na praktyki naruszające przepisy prawa, w szczególności  
w zakresie bezpieczeństwa depozytów, praktyki naruszające interesy 
nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, czy też mogące negatywnie 
wpływać na funkcjonowanie tego rynku, poddawane są pogłębionej analizie.  
W ocenie UKNF, taki sposób postępowania jest najbardziej efektywny, biorąc pod 
uwagę liczbę otrzymywanych zgłoszeń (gros korespondencji wpływającej do UKNF 
trafia do DOK) i ich różnorodność, a także pozwala centralnie monitorować status 
spraw. W każdej sprawie, która poddana jest pogłębionej analizie, wystosowywane 
jest wezwanie do podmiotu o przekazanie stosownych informacji (zdarza się, że 
kilkukrotnie). Wyjaśnienia podmiotu są analizowane, a następnie sprawa jest 
opisywana w raportach półrocznych na temat skarg (przed 2017 r. były to raporty 
kwartalne). Opisy te zawierają także efekt działań DOK w danej sprawie, w tym np. 
skierowanie sprawy do właściwego kompetencyjnie urzędu. W trzech kwartałach 
2017 r. na około 2.000 skarg na banki wystosowano około 400 wezwań. Biorąc pod 
uwagę stan osobowy DOK, w tym liczbę pracowników analizujących skargi i 
podejmujących działania w tym zakresie (polegające także na współpracy z innymi 
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departamentami oraz innymi organami), a także wiele innych zadań realizowanych 
przez tych pracowników, nałożenie na pracowników dodatkowych obowiązków 
administracyjnych w postaci sporządzania notatek (poza analizą na potrzeby 
raportów) znacząco obniżyłoby skuteczność podejmowanych działań. Nie bez 
znaczenia jest też to, że adnotacja o zakończeniu sprawy na dokumentach, po ich 
archiwizacji, bardzo utrudniałaby uzyskanie informacji o statusie danej sprawy.  
W opinii UKNF nie ma też potrzeby dublowania tych informacji – centralny Rejestr 
dostępny dla wszystkich pracowników ułatwia również wyszukiwanie informacji  
w sytuacji zmian kadrowych. Priorytetem DOK jest koncentrowanie się na 
problemach systemowych znajdujących się w kompetencji KNF. 

Zakres oraz sposób ujmowania danych w Rejestrze podlegał zmianom  
w poszczególnych latach jego prowadzenia z uwagi na charakter zgłoszeń,  
jak i problematykę poruszaną w zgłoszeniach, a także zapewnienie możliwości 
lepszego wykorzystania gromadzonych danych.  

Dyrektor DOK podkreślił, iż KNF nie posiada kompetencji w zakresie rozpatrywania 
spraw zgłaszanych w skargach na podmioty nadzorowane i zajmowania stanowisk  
w indywidualnych przypadkach. Z tego też względu, w pismach kierowanych  
w odpowiedzi na zgłoszone do organu nadzoru sygnały i zastrzeżenia odnośnie 
działalności banków, zamieszczano informacje dotyczące postępowania UKNF  
z tymi sygnałami, zaznaczając jednocześnie, że działania podejmowane przez 
organ nadzoru nie mają bezpośredniego wpływu na rozstrzygnięcie spraw 
indywidualnych zgłaszanych przez skarżących. 

UKNF wskazał, iż w badanych przez NIK sprawach znajdują się przypadki 
dotyczące sporów powstałych na gruncie wywiązania się przez strony umowy  
z obowiązków wynikających z zawartych umów. Zgłoszenia te dotyczyły 
pojedynczych klientów i nie stanowiły problemów systemowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4036-4050) 

Analiza wyciągów z raportów sporządzanych przez DOK, dotyczących banków 
komercyjnych za lata 2010-2016 wykazała, że na 28 raportów kwartalnych  
w 11 raportach poruszane były sprawy dotyczące KORW.  

W raporcie za I kwartał 2011 r. zasygnalizowano nieprawidłowości dotyczące 
niestosowania przez banki rekomendacji T (zapisu 24.4.- spłaty kredytu 
bezpośrednio w walucie, do której indeksowany jest kredyt) w stosunku do Banku 
[...].29 

W raporcie za III kwartał 2011 r. informowano o skargach, które były wynikiem 
wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe 
oraz niektórych innych ustaw. Z raportu wynika, że DOK skierował do czterech 
banków wystąpienie o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wprowadzonych przez 
te banki rozwiązań umożliwiających spłatę umów kredytów denominowanych  
lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska w walucie obcej. W raporcie 
przedstawiono zastosowane przez banki rozwiązania i stwierdzono, że DOK będzie 
weryfikował praktykę banków w tym zakresie. W raporcie podniesiono kwestię 
przeliczania walut w związku z wypłatą i spłatą kredytu denominowanego w CHF 
przez [...]30 w oparciu o handlowy kurs sprzedaży zamiast zastosowania kursu walut 
obcych opublikowanego przez NBP. Dalsze działania DOK miały być prowadzone 
                                                      
29 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.) oraz art. 10a ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie tajemnicy 
zawodowej KNF/UKNF. 
30 J.w. 
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po zakończeniu postępowania w takiej samej sprawie przeciwko [...] SA31 przez 
Sądem Apelacyjnym. Do czasu zakończenia kontroli DOK nie podjął działań 
sprawdzających w tym zakresie.  
W analizie za I kwartał 2015 r. poruszono problem dostosowania zapisów umów  
o kredyt hipoteczny, zawierających klauzule normatywnie tożsame  
z postanowieniami wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. W skargach 
klienci podnosili kwestie stosowania przez bank zapisów polegających na ustalaniu 
kursów walut w tabeli kursowej banku w oparciu m.in. o arbitralne decyzje zarządu 
banku. Bank w odpowiedzi stwierdził, że orzeczenie SOKiK dotyczące klauzuli 
abuzywnej odnosi się do nowych umów, a w przypadku umów wcześniej zawartych 
kredytobiorcy mają możliwość spłaty kredytu w walucie, w której kredyt jest 
waloryzowany (aneks wprowadzający taką możliwość jest bezpłatny). Ponadto bank 
poinformował, że od sierpnia 2011 r. zaprzestał udzielania kredytów hipotecznych 
waloryzowanych kursem CHF, a od sierpnia 2014 r. również kredytów 
waloryzowanych kursem EUR, USD i GBP.  

 (dowód: akta kontroli str. 4051-4280) 

W raportach za lata 2010-2016 nie ma wzmianek na temat skarg, dotyczących 
zmian oprocentowania kredytów oraz spreadów.  

Wcześniej pismem z 25 listopada 2008 r. KNF zwróciła się do UOKiK w sprawie 
spreadów walutowych. KNF zwróciła uwagę na praktyki niektórych banków  
w zakresie zamieszczania w umowach kredytu postanowień regulujących zasady 
ustalania przez banki kursów walut oraz przeliczania według tych kursów kwoty 
wypłacanego kredytu i wysokości rat kredytu, wskazując przy tym, iż praktyka ta 
może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Efektem tych działań było 
skierowanie przez Prezesa UOKiK pozwu do Sądu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów o uznanie stosowanego przez jeden z banków postanowienia za 
niedozwolone i wpisem do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru klauzul 
niedozwolonych pod pozycjami 3178 i 3179.  

(dowód: akta kontroli str. 3281-3315) 

Najwyższa Izba Kontroli nie ma zastrzeżeń co do terminowości rozpatrywania skarg 
oraz przygotowywania na nie odpowiedzi. Dłuższe niż 30 dni rozpatrywanie skarg  
i udzielanie odpowiedzi skarżącym było spowodowane wyjaśnianiem przedmiotu 
skarg z bankami, a w pojedynczych przypadkach opieszałością banku w udzieleniu 
odpowiedzi na pismo UKNF. 

NIK zwraca uwagę na sposób dokumentowania rozpatrzenia skarg. W dokumentacji 
nie ma śladu, że prowadzący sprawę analizował skargę lub w przypadku podjęcia 
interwencji analizował końcową odpowiedź banku pod kątem jej rzetelności.  
W przypadkach, gdy nie podjęto interwencji lub zakończono sprawę po otrzymaniu 
odpowiedzi banku, nie ma żadnej informacji, dlaczego została podjęta taka decyzja i 
czym była ona uzasadniona. Wprawdzie na podstawie art. 138 ust. 7 ustawy Prawo 
bankowe, środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać zawartych 
umów, NIK stoi jednak na stanowisku, że ocena rzetelności odpowiedzi udzielonej 
przez banki i ewentualne zwrócenie się do banku o ponowne przeanalizowanie 
sprawy przepisu tego nie narusza. NIK podaje pod rozwagę zmianę procedury 
dokumentowania rozpatrywania skarg tak, aby w sposób niebudzący wątpliwości 
można było ocenić zakres i poprawność działań podejmowanych przez pracowników 
rozpatrujących skargi.  

                                                      
31 J.w. 

Uwagi 
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3.2. Działalność Sądu Polubownego przy KNF 

Sąd Polubowny przy KNF prowadzi statystyki dotyczące składanych wniosków  
m.in. w podziale na sektory rynku finansowego oraz przedmiot/kategorię sporu.  
W zakresie, którego dotyczy kontrola, są to sektor bankowy oraz kategoria sporu 
realizacja umowy/kredytu pożyczki. SP nie prowadzi statystyk bardziej 
szczegółowych. Brak jest np. statystyk dla sporów dotyczących realizacji umowy 
kredytu/pożyczki objętej ryzykiem walutowym. W okresie od 31 marca 2008 r.  
do 30 czerwca 2017 r. zostało złożonych 935 wniosków dotyczących banków,  
z czego 540, tj. 57,8% dotyczyło realizacji umowy kredytu/pożyczki. Wnioski te 
dotyczyły zarówno kredytów złotowych, jak i KORW. UKNF i SP nie posiadały 
informacji, ile takich wniosków w latach 2008-2017 dotyczyło KORW. Spośród 
wszystkich złożonych wniosków w 77 przypadkach banki wyraziły zgodę  
na postępowanie polubowne. Spośród wniosków złożonych w 2015 r. dwa 
dotyczące sporów wynikających z umów KORW miały charakter szczególny. 
Wnioski te dotyczyły mediacji i nie były to wnioski indywidualne, lecz zostały złożone 
przez dwie grupy kredytobiorców – odpowiednio 148 i 80 osób. W obu przypadkach 
banki nie wyraziły zgody na prowadzenie mediacji. W latach 2015-2017 (I półrocze) 
w stosunku do lat poprzednich wzrosła liczba postępowań polubownych z udziałem 
banków. W latach 2008-2014 liczba postępowań kształtowała się na poziomie  
od trzech do sześciu postępowań rocznie, natomiast w latach 2015-2017  
(I półrocze) wynosiła odpowiednio 12, 20 i 13. 

Strony sporu nie mają obowiązku informowania SP o przyczynach niewyrażenia 
zgody na poddanie sporu pod jurysdykcję SP. W ocenie UKNF, dokonanej na bazie 
nieformalnych sygnałów, docierających do UKNF w pierwszym okresie  
po uruchomieniu SP, przyczyną braku wyrażania zgody na rozstrzygnięcie sprawy 
przez SP mogły być poniższe kwestie: 
‒ ostateczny dla obu stron charakter orzeczenia SP; 

‒ brak wśród potencjalnych uczestników postępowania polubownego wiedzy  
na temat instytucji mediacji – podmioty utożsamiają bardzo często postępowanie 
przed SP jedynie z władczym rozstrzyganiem sporów w postępowaniu 
arbitrażowym; 

‒ postrzeganie przez banki SP przy KNF jako instytucji prokonsumenckiej, 
powiązanej z organem nadzoru. 

Jedną z kwestii podnoszonych przez UKNF oraz SP jest także to, że SP 
organizacyjnie powiązany jest z UKNF (Departament UKNF zajmuje się obsługą 
SP), co rodzi obawy u instytucji finansowych, że informacje uzyskane w czasie 
postępowań lub mediacji mogą być wykorzystane do czynności nadzorczych. 
Osobną kwestią, która może mieć istotne znaczenie dla podejmowania przez 
instytucje finansowe decyzji o rozwiązaniu sporu przez SP, wydaje się być charakter 
sporu. Z dotychczasowych obserwacji wynika bowiem, że najczęściej mediacji przed 
SP poddawane są sprawy, w których postanowienia umowy lub obowiązujące 
przepisy prawa nie określają w sposób konkretny (w konkretnej kwocie) wzajemnych 
zobowiązań stron sporu. Według UKNF zupełnie odmienny charakter mogą mieć 
spory dotyczące wykonania umowy kredytowej.  

W latach 2008-2017 UKNF i SP podejmowały działania dla spopularyzowania 
sposobu rozstrzygania sporów przed sądem polubownym, polegające  
na przedstawianiu informacji o działaniu SP na stronach internetowych Komisji  
i w ulotkach informacyjnych, organizacji seminariów i konferencji poświęconych 
działalności SP, ustanowieniu wyróżnienia pod nazwą „Instytucja finansowa 
przyjazna mediacji” oraz „Ambasador mediacji na rynku finansowym”. W przyjętych 
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przez KNF w maju 2011 r. zasadach dotyczących rozpatrywania reklamacji przez 
instytucje finansowe wprowadzono rekomendację, dotyczącą udzielania przez te 
podmioty w odpowiedzi na złożoną reklamację, informacji na temat możliwości 
skorzystania z instytucji mediacji lub sądu polubownego. Taka sama informacja 
zamieszczana jest przez UKNF w odpowiedziach na skargi wpływające do Komisji. 
Ponadto w 2011 r. UKNF zgłosił propozycję wprowadzenia Arbitrażu 
Konsumenckiego. Zgodnie z propozycją UKNF arbitrażem objęte byłyby spory  
na rynku finansowym z udziałem konsumentów ograniczone do niewielkich 
roszczeń, np. do 10 tys. zł, przy czym udział instytucji finansowej w arbitrażu miałby 
charakter obowiązkowy. Od orzeczeń arbitrażu istniałaby możliwość odwołania  
do sądu powszechnego. Wystąpienia skierowane do Przewodniczącego Komisji  
do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP, Prezesa UOKiK oraz do Podsekretarza 
Stanu, Zastępcy Szefa KPRM nie uzyskały odpowiedzi, ani też nie stały się 
przedmiotem dalszej dyskusji.  

(dowód: akta kontroli str. 3228-3280, 3592-3602) 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do formalnej strony rozpatrywania skarg 
przez UKNF. NIK zwraca uwagę na zakres dokumentowania sposobu rozpatrywania 
skarg. W dokumentacji nie ma śladu, że prowadzący sprawę analizował skargę lub 
w przypadku podjęcia interwencji analizował końcową odpowiedź banku pod kątem 
jej rzetelności. W przypadkach, gdy nie podjęto interwencji lub zakończono sprawę 
po otrzymaniu odpowiedzi banku, nie ma żadnej informacji, dlaczego została 
podjęta taka decyzja i czym była ona uzasadniona.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność UKNF w zakresie stwarzania 
możliwości polubownego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku 
finansowego. 

IV. Uwagi i wnioski 
Zdaniem NIK, aktualnie obowiązujące przepisy regulujące działalność Komisji 
Nadzoru Finansowego, choć w art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 
nakładają na KNF obowiązek ochrony interesów uczestników rynku bankowego,  
to nie określają jednoznacznie kompetencji i narzędzi organu nadzoru w tym 
zakresie. W efekcie działania KNF na rzecz ochrony interesów uczestników rynku 
innych niż deponenci były powściągliwe i w wielu przypadkach ograniczały się do 
tzw. „miękkiego” oddziaływania. Wpływ na to miał także art. 137 ust. 8 ustawy 
Prawo bankowe, zabraniający Komisji ingerowania w zawarte umowy. Działania 
Komisji bywały skuteczne głównie dzięki jej autorytetowi wynikającemu z faktu,  
że władze podmiotów nadzorowanych będą w przyszłości poddawane ocenom 
przez KNF. Jednak w przypadku, gdy banki nie stosowały się do wytycznych Komisji 
środki ochrony interesów innych uczestników rynku były ograniczone. Zdaniem NIK, 
w celu zapewnienia skutecznej ochrony klientów banków wskazane jest 
doprecyzowanie kompetencji i narzędzi KNF w zakresie ochrony interesów 
uczestników rynku finansowego, bądź taka redefinicja celów, by mogły być one 
skutecznie realizowane przy obecnych uprawnieniach. Uwaga ta nie jest wprost 
skierowana do Komisji Nadzoru Finansowego, gdyż organ ten nie posiada inicjatywy 
ustawodawczej. Komisja powinna jednak wyrazić swoje stanowisko co do potrzeby  
i ewentualnych kierunków takich zmian.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli32, wnosi o zmianę punktu 19.3.c Rekomendacji T  
                                                      
32  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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w sposób, który zapewni informowanie klientów o skali ryzyka walutowego na 
podstawie danych historycznych obejmujących perspektywę czasową 
odpowiadającą okresowi, na który przewidziana jest ekspozycja kredytowa,  
a nie tylko za okres ostatnich 12 miesięcy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia     28     grudnia 2017 r. 

 
Za zgodność z treścią uchwały Nr 17/2018 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
z dnia   28 marca 2018 r. w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 
 

Warszawa, dnia    kwietnia 

             

Dyrektor 
Departamentu  Budżetu i Finansów  

 Stanisław Jarosz 
 

........................................................ 
Podpis 

 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


