
Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 sierpnia 2015 

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej poświęcone 

rozpatrzeniu kwestii przyjęcia przez Sejm w dniu 5 sierpnia br. ustawy o szczególnych zasadach 

restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmiana kursu walut obcych do 

waluty polskiej.  

Komitet jednomyślnie przyjął stanowisko, w którym negatywnie ocenił rozwiązania zawarte w 

ustawie przyjętej przez Sejm, w szczególności wskazując na następujące kwestie:  

1. W ocenie KSF działania o charakterze pomocowym powinny być kierowane do kredytobiorców w 

trudnej sytuacji finansowej i niskich dochodach, którzy na skutek niekorzystnych okoliczności, 

niezależnych od nich, mają problemy ze spłatą kredytów. Działania pomocowe powinny także 

zapewnić równe traktowanie kredytobiorców i być dostępne zarówno dla osób zadłużonych w 

złotych, jak i w walutach obcych. Obecna wersja ustawy nie respektuje tej zasady.  

2. Koszty przewalutowania i umorzenia spowodują obniżenie wpływów z tytułu podatku 

dochodowego od banków (CIT) do budżetu oraz z tytułu dywidendy, co oznaczać będzie, że koszty te 

zostaną poniesione przez wszystkich podatników. Dochody budżetu państwa z tytułu podatku CIT 

mogą zostać zmniejszone o ok. 3,5 mld zł. 

3. Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie spowoduje w kolejnych latach ograniczenie kredytowania 

gospodarki przez sektor bankowy, zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i 

przedsiębiorstw. Będzie to skutkowało spowolnieniem wzrostu gospodarczego, a także destabilizacją 

sektora bankowego w Polsce. 

4. Przewalutowanie kredytów walutowych na złote będzie miało negatywny wpływ na  kurs 

walutowy, co dodatkowo utrudni sytuację pozostałych kredytobiorców walutowych, w tym 

przedsiębiorstw nieobjętych zakresem ustawy.  

5. Nierówne traktowanie kredytobiorców w zależności od waluty kredytu budzi również wątpliwości 

co do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.  

6. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wejście w życie ustawy w brzmieniu przyjętym 

przez Sejm w dniu 5 sierpnia br. niesie ze sobą zagrożenie dla stabilności sektora finansowego w 

Polsce.  

KSF apeluje  do Parlamentu o  uwzględnienie stanowiska Komitetu w dalszych pracach nad ustawą. 

 

 


