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W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 6 sierpnia br. (sygn. FPB-015-680-2015), dotyczące 
przyjęcia przez Sejm poprawek do ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych 
kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druki 
sejmowe nr 3660 i 3781) oraz ewentualnych konsekwencji finansowych przyjęcia ustawy w 
obecnym kształcie, uprzejmie przekazuję poniższe informacje. 

Należy podkreślić, iż obecne rozwiązania, zawarte w ustawie, będą negatywnie oddziaływać 
na dochody sektora finansów publicznych, zapewnianych z wpływów z podatku dochodowego 
od osób prawnych. W latach 2012, 2013 oraz 2014 podatek odprowadzony przez banki wyniósł 
odpowiednio 3.927.094.880 zł, 4.412.299.564 zł oraz 4.222.185.179 zł. Zakładając, że zyski 
banków w latach 2016-2018 zostaną zrealizowane na poziomie zysków uzyskanych w 2014 r. 
szacuje się, że ujemny skutek finansowy dla dochodów sektora finansów publicznych z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych wyniósłby łącznie w latach 2016 - 2018 ok. 3,5 mld 
zł. Najwyższy ujemny skutek w wysokości ok. 2,7 mld zł zostanie poniesiony w pierwszym roku 
funkcjonowania przepisów, natomiast w dwóch kolejnych latach ujemny skutek wyniesie po ok. 
0,4 mld zł dla każdego roku. W kolejnych pięciu latach szacowane ujemne skutki finansowe dla 
dochodów sektora finansów publicznych będą relatywnie niskie i wyniosą łącznie ok. 0,1 mld zł. 
Obliczenia zostały wykonane przy założeniu, że skumulowana strata banków na 
przewalutowaniu kredytów, uwzględniająca wartość umorzeń wraz z kosztami zmiany 
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finansowania i pozostałymi kosztami, wyniosłaby ok. 21,9 mld zł (zgodnie z danymi 
przedstawionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego).
Ponadto należy zasygnalizować, że po stronie dochodów sektora finansów publicznych 
uzyskiwanych z dywidendy z tytułu udziałów Skarbu Państwa w spółkach notowanych na 
giełdzie papierów wartościowych, mogą wystąpić ewentualne straty wynikające z utraty 
potencjalnych wpływów z dywidendy wypłacanej akcjonariuszom np. przez bank PKO BP.

Wejście w życie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów 
mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej w kształcie 
przyjętym przez Sejm w dniu 5 sierpnia br. może ponadto generować następujące skutki dla 
polskiej gospodarki: 

 Ograniczenie akcji kredytowej

Poniesienie zbyt wielkich, gwałtownych strat przez banki w związku z umorzeniem kredytów 
walutowych bezpośrednio przełoży się na spadek ich kapitałów. To z kolei zmniejszy zdolność 
banków do finansowania nowej akcji kredytowej, a w niektórych przypadkach może zmusić 
banki do „delewarowania”, czyli ograniczania puli posiadanych aktywów. Możliwe też, że 
nastąpią zmiany w strukturze portfela kredytowego – w warunkach posiadania ograniczonego 
kapitału banki będą preferowały aktywa, które mają przypisane niższe wagi ryzyka, czyli np. 
obligacje rządowe. Analogiczne problemy  pojawiły się na Węgrzech, gdzie wskutek ustawy o 
przewalutowaniu kredytów banki od 2012 roku pozostają słabo dokapitalizowane, a stopa 
wzrostu kredytu pozostaje ujemna od czasu kryzysu.
W szczególności kredyt dla przedsiębiorstw pozostaje na niskim poziomie w relacji do PKB, 
a badania empiryczne wskazują, że ograniczenia płynnościowe stanowią barierę dla rozwoju 
polskich przedsiębiorstw. Gwałtowna utrata kapitału przez banki miałaby zatem negatywny 
wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

 Wpływ na oszczędności

Przyjęcie ustawy wraz ze zgłoszonymi poprawkami wywołało istotne reperkusje na rynkach 
finansowych. Następstwem był spadek rynkowej wyceny banków. Indeks giełdowy WIG-Banki 
w dniu 6 sierpnia obniżył się z poziomu 6927 do 6478, tj. o prawie 6,5%. Obecna wartość 
indeksu wynosi 6526, czyli 5,8% mniej niż przed przyjęciem przez Sejm zmodyfikowanej 
ustawy. Należy przy tym podkreślić, że poszczególne banki doświadczyły zróżnicowanych 
zmian w wycenie. Należy oczekiwać, że rynki nie zdyskontowały jeszcze w pełni przyjęcia 
ustawy, tzn. inwestorzy oceniają, iż istnieje prawdopodobieństwo zmodyfikowania kształtu 
ustawy w Senacie. Zatem przyjęcie ustawy w niezmienionym kształcie może skutkować 
dalszymi znaczącymi spadkami wyceny banków.
W efekcie należy stwierdzić również, że sytuacja sektora bankowego będzie negatywnie 
wpływać na wartość oszczędności zgromadzonych w OFE oraz środki ulokowane w funduszach 
inwestycyjnych. Ponadto tocząca się dyskusja nad ewentualnym pogorszeniem stabilności 
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sektora oraz możliwymi problemami banków, związanymi z ewentualnością utraty 
wypłacalności, niewątpliwie wpłynie na spadek zaufania do nich, co bezpośrednio będzie 
skutkować spadkiem dynamiki przyrostu depozytów, a w skrajnych przypadkach wręcz ich 
obniżeniem. Banki szczególnie narażone na poniesienie konsekwencji finansowych, 
wynikających z ustawy, mogą bowiem spodziewać się potencjalnego drenażu depozytów, co 
dodatkowo pogłębi ich problemy finansowe. Spadek tych form oszczędności może skutkować 
spowolnieniem wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.

 Ryzyko wypłat z BFG/budżetu państwa

Zgodnie z informacjami podanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, przyjęcie ustawy w 
kształcie uchwalonym przez Sejm spowoduje, że w sześciu bankach koszty umorzeń kredytów 
przekroczą 20% kapitałów własnych. Tym samym pod uwagę należy wziąć możliwość, że 
niektóre z tych banków będą musiały przejść proces restrukturyzacyjny bądź upadłościowy. 
Wiąże się to z ryzykiem konieczności dokonania wypłat przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
który jest częścią sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji pesymistycznego 
scenariusza mogłoby dojść do konieczności zapewnienia przez budżet państwa finansowania 
wypłat przekraczających zdolności BFG.

Reasumując, należy podkreślić, iż opierając się na danych historycznych z ostatnich trzech lat 
koszty przyjęcia ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów 
mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej w obecnym 
kształcie mogą spowodować konsekwencje finansowe dla budżetu państwa w wysokości ok. 3,5 
mld zł. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, iż rozwiązanie przyjęte przez Sejm w dn. 5 
sierpnia br. w odniesieniu do przedmiotowej ustawy należy uznać za niekorzystne dla polskiej 
gospodarki. Analogiczne stanowisko w omawianej materii zajął Komitet Stabilności Finansowej 
na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia br. W opinii tego gremium ustawa w obecnym kształcie m.in. 
niesie ze sobą zagrożenie dla stabilności sektora finansowego w Polsce1.

1 Komunikat załączono do niniejszego pisma.
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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. 

 

 


