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Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki 

Szanowny Panie Prezesie! 

W związku ze zbliżającymi się stress-testami dotyczącymi stu dwudziestu ośmiu banków europejskich, w 

tym również banków będących właścicielami banków komercyjnych działających w Polsce, oraz z uwagi na 

niezwykle doniosłą publiczną wypowiedź Pana Prezesa, że „sektor bankowy ma problem z kredytami hipo-
tecznymi w walutach obcych”, głównie we franku szwajcarskim, oraz że „sektor bankowy w Polsce nie po-

winien udawać, że problem ten nie istnieje, i pozostawić go bez rozwiązania”, w pełni podzielając tę opinię, 

zwracamy się do Pana Prezesa z prośbą o informacje dotyczące następujących kwestii. 
1. Czy Narodowy Bank Polski podziela opinię, że straty banków komercyjnych z tytułu ewentualnego 

przewalutowania kredytów mieszkaniowych w obcych walutach wyniosłyby 42 miliardy zł, jak podaje Ko-

misja Nadzoru Finansowego? Na czym miałby polegać mechanizm tych ewentualnych strat banków? Czy 
mamy tu do czynienia z kosztami banków – jeśli tak, to w jakiej wysokości – czy też z utraconymi korzy-

ściami, a jeśli tak, to również w jakiej wysokości? 

2. Czy NBP popiera pogląd, że co najmniej trzy banki komercyjne byłyby z tego tytułu narażone na ban-

kructwo? A jeśli tak, to jakie byłyby to banki i jaka jest skala zagrożeń w bilansach tych banków z tego tytu-
łu? Czy banki te posiadają dostateczne wsparcie ze strony swych właścicieli na wypadek zagrożenia utraty 

kapitałów? 

3. Jakie według NBP byłyby rzeczywiste straty banków z tytułu przewalutowania kredytów i czy w rze-
czywistości nie dotyczyłyby one tylko tej części niesłusznie osiągniętych zysków? 

4. Czy NBP zbada kwestię ewentualnych manipulacji polskim WIBOR w latach 2006–2012 i czy nie są-

dzi, że podejmowane wówczas praktyki w kwestii ustalania stawki WIBOR przez przedstawicieli banków 

komercyjnych mogły pośrednio promować zaciąganie kredytów mieszkaniowych głównie w walutach ob-
cych, w tym zwłaszcza we franku szwajcarskim, a nawet wręcz zmuszać do tego? 

5. Czy NBP mógłby wskazać, czym obecnie zabezpieczone są pozycje kredytów walutowych we franku 

szwajcarskim na mieszkania w bilansach banków posiadających największe pule owych kredytów? Czy owe 
zabezpieczenia są wystarczające na wypadek gwałtownego osłabienia się kursu polskiej waluty lub negatyw-

nej oceny w ramach przeprowadzonych stress-testów? Jaka jest obecnie wartość zobowiązań zaciągniętych 

przez banki we franku szwajcarskim na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz jakie jest saldo kredytów walutowych 
udzielonych we franku szwajcarskim na koniec 2013 r.? 
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