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Niedorozwój rynku finansowego i brak koncepcji co do roli banków 
hipotecznych są poważnymi ograniczeniami finansowania kredytów na 
stałą stopę procentową. 
                                                                Jacek Bartkiewicz - były członek Zarządu NBP 
 
Niezależnie od etyki i rozwiązań obowiązującego prawa nie jest wyklu-
czone, że mimo  proponowania i reklamowania bezpieczniejszych kredy-
tów, będą klienci, którzy chcą  najtańszy kredyt a co się stanie później 
…..to się zobaczy.                                                       

    
dr hab.  Krzysztof Koźmiński - Uniwersytet Warszawski 

 

 

Dopływ kapitału z MREL-a może być gwoździem do trumny banków 
hipotecznych  

mec. Wojciech Kapica, SMM Legal  

 
…..gwóźdź do trumny to podatek bankowy, drugi nie jest potrzebny 

 
dr hab. prof.UG Leszek Pawłowicz  



 
 

WSTĘP  
 
Celem naszych prac było zebranie poglądów środowiska bankowego, prawniczego i aka-
demickiego na ryzyka związane z kredytami hipotecznymi w walucie krajowej. Temat ten 
będzie kontynuowany w ramach prac Europejskiego Kongresu Finansowego. 

Bezpieczny kredyt hipoteczny to cel wszystkich: klientów, banków i państwa. 
Zdecydowana większość obecnie funkcjonujących kredytów hipotecznych jest obarczona 
ryzykiem stopy procentowej przez cały okres kredytowania. Dla klientów nie jest to 
korzystne, ponieważ to oni ponoszą ryzyko zarządzania stopą procentową. 

Rynek, regulator, banki dostrzegają potrzebę zmiany i upowszechnienia kredytów opro-
centowanych stałą stopą procentową. 

Współczesny świat nakazuje nam, aby w prowadzeniu działalności uwzględniać normy 
etyczne i analizować zachowania społeczne. Jest to niezbędne dla prowadzenia bezpiecz-
nych i odpowiedzialnych finansów. Dlatego oferując kredyty długoterminowe 
powinniśmy skonstruować ich parametry, tak aby w przyszłości minimalizować ryzyko 
sporu z klientami.  

Ustalenie przez bank okresu obowiązywania stopy procentowej powinna poprzedzić ana-
liza czynników społecznych, do których można zaliczyć nawet statystyczną analizę 
trwałości małżeństwa. Minimalizacja ryzyka, którego źródłem są postawy społeczne 
oznacza ograniczanie ryzyka prawnego co, mając na uwadze ochronę praw konsumenta, 
jest bardzo istotne. Pozycja konsumenta w Unii Europejskiej, tym samym w Polsce jest 
coraz silniejsza. Uprzywilejowanie sytuacji konsumentów staje się bardziej radykalne, 
często bez refleksji, kto za to zapłaci.   

Dla banków realnym zagrożeniem finansowania jest również ryzyko odpływu depozytów 
do platform rozliczeniowych, czy też w bezpieczne, ale bardziej dochodowe instrumenty. 
Na przykład w styczniu 2020 roku Polacy zakupili skarbowe obligacje oszczędnościowe za 
kwotę 2,5 mld zł i była to kwota wyższa w stosunku do grudnia 2019 o ponad 50%. 

Stabilne i bezpieczne finansowanie rynku mieszkaniowego to także jest odpowiedzialność 
państwa. Państwo jest zobowiązane do zapewnienia prawa do mieszkania a jednocześnie 
jest odpowiedzialne za stabilność gospodarczą. Potencjał wzrostu finansowania przy-
szłych potrzeb mieszkaniowych ludności jest znaczący, na co wskazuje wskaźnik wolume-
nu kredytów mieszkaniowych do PKB, który obecnie wynosi ca. 21% i plasuje Polskę 
znacznie poniżej średniej unijnej. Dotychczasowy model finansowania rynku nieruchomo-
ści wyłącznie w oparciu o zmienną stopę procentową i krótkoterminowe pasywa nie mo-
że być kontynuowany, zagraża to stabilności banków a w konsekwencji całej gospodarce. 

Ryzyko roszczeniowych postaw kredytobiorców oraz brak płynnego rynku instrumentów 
długoterminowych na stałą stopę zostały wskazane w debacie jako najpoważniejsze za-
grożenia dla prawidłowego rozwoju rynku kredytów hipotecznych. 

O ile odpowiedzialność za właściwe finansowanie kredytów leży po stronie banków to 
rosnący hazard moralny nie zostanie wyeliminowany bez pomocy państwa.  

 

Agata Kwaśniak 

Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongres Finansowym 

 

 

Publikacja zawiera wyłącznie autoryzowane wypowiedzi  
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Cytowani uczestnicy  

debaty: 

 

 
Krzysztof Dubejko  
Członek Zarządu mBank Hipoteczny SA 
 
Wojciech Kapica  
Partner, Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k. 
 
dr hab. Krzysztof Koźmiński  
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski 
 
Tomasz Mironczuk  
Prezes Instytutu Rynku Finansowego 
 
Paweł Opolski  
Dyrektor Departamentu Alokacji i Zarządzania Aktywami i Pasywami,  
Bank Pekao S.A. 
 
Wojciech Werochowski 
Dyrektor Zarządzający Departamentu Produktów Kredytowych Klienta 
Indywidualnego, Bank Pekao S.A. 
 
Tomasz Zimka 
Senior Ekspert, ING Bank Śląski S.A. 
 
 
 
Jacek Bartkiewicz  
były członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
 
Aleksandra Bluj 
Wiceprezes  GPW Benchmark 
 
Bartłomiej Dzik  
Z-ca dyrektora Departamentu Analiz Konsumenckich UOKiK 
 
dr hab. prof. UG Leszek Pawłowicz 
Uniwersytet Gdański, Europejski Kongres Finansowy 
 
Andrzej Reich  
emerytowany dyrektor Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, były członek  
Zarządu EBA 
 
dr Andrzej Rzońca 
były członek Rady Polityki Pieniężnej  
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„Prawo w działaniu”, ryzyko zmiany inter-

pretacji i zmiany postrzegania prawa 

 
Banki oceniając ryzyko skupiają się na ryzykach finansowych i ryzykach zwią-
zanych z przestrzeganiem litery prawa i regulacji, nie biorą pod uwagę zacho-
wań społecznych generujących ryzyko prawne. 
 
Na ryzyko to zwrócił uwagę dr hab. Krzysztof Koźmiński, przywołując realizm 
prawniczy opisany przez Jerome Franka w „Prawie i współczesnym umyśle” 
oraz egzystencjalizm osadzony w teorii prawa u Franza Kafki.  

  
„Otóż z punktu widzenia współczesnego odbiorcy porządek prawny 
kojarzy się z bezpieczeństwem, przewidywalnością, klarownością, 
gwarancjami tzn., że to co zostało przez prawodawcę wyraźnie okre-
ślone zostanie w sposób konsekwentny i pewny zachowane. Ale 
rzeczywistość jest zupełnie inna, porządek prawny nie jest 
pozbawiony ryzyka. Analizując orzecznictwo w różnych sprawach 
kredytowych mam wrażenie, że po stronie bardzo wielu 
konsumentów panuje przekonanie, że: niezależnie od tego jaką 
decyzję podjąłem, i mimo, że ta decyzja kilka lat temu rzeczywiście 
sprawiała wrażenie bardzo racjonalnej ekonomicznie i gospodarczo 
opłacalnej, to w sytuacji, w której ze względu na zmiany okoliczności 
zewnętrznych np. sytuacji ekonomicznej albo na skutek sytuacji oso-
bistej danego kredytobiorcy, zwracam się do systemu prawnego, do 
sądu, do organów władzy niech państwo coś zrobi, bo od państwa 
mam prawo oczekiwać, że weźmie odpowiedzialność za moje 
decyzje.  Z kolei u Franza Kafki, jako przedstawiciela egzystencjalizmu 
w teorii prawa dominuje pogląd, że nie należy oczekiwać od prawa  
i od państwa i instytucji stosujących prawo zbyt wiele, jak w filozo-
ficznym egzystencjalizmie napotykamy na okoliczności, których nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć a zachowania zewnętrznych czynników 
są dla nas irracjonalne i nie możemy oczekiwać bezpieczeństwa, to 
tak jest de facto z prawem.” 

 
Przechodząc do umów kredytu hipotecznego ze stała stopą też myślimy o 
bezpieczeństwie i jak konkluduje dr Koźmiński:   
 

„…moim zdaniem, to poczucie bezpieczeństwa jest pozorne. W kredy-
tach na okresową stałą stopę procentową ryzyko nie znika nie tylko 
dla konsumenta, ale również dla banku. Zarzuty prawne, które były 
podnoszone przez konsumentów przedstawiane w związku z kredyta-
mi walutowymi takie, jak jak np. wprowadzenie w błąd, gra hazardo-
wa itp., na ogół nie były skuteczne, niemniej jednak to nie oznacza, że 
klienci nie wystąpią z podobnymi odnoszącymi się do ustalania 
oprocentowania. Zagrożeniem dla banku jest nie tylko potencjalny, 
negatywny wyrok, ale samo powództwo generuje koszty rezerw  
i koszty obsługi zabiera czas jak również wymaga działań osłonowych 
dla ryzyka reputacji.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Prawo w działaniu”,  

ryzyko zmiany interpre-

tacji  

i zmiany postrzegania 

prawa 
 

 

 

 

 

 

 
O konsekwencjach wpływu zachowań społecznych na ryzyko prawne mówił 

Mecenas Wojciech Kapica:  

 

„Jeżeli w momencie wprowadzania frankowych kredytów na rynek po-

stawilibyśmy pytania odnoszące się do trzech zasad compliance tj:  

1) czy były one zgodne z przepisami?  2) czy były zgodne z praktyką 

rynkową?   3) czy były zgodne z zaleceniami regulatorów? na wszystkie 

pytania odpowiedzielibyśmy: tak, były zgodne. Dzisiaj sądy stwierdzają 

nieważność umów kredytowych, ale wyroki te wydawane są w oparciu 

o elementy etyczne klauzul generalnych, a nie na podstawie oczywistej 

niezgodności z konkretnym przepisem prawa. I to jest problem, przed 

którym stoimy - gdzie należy szukać wzorca pewnej etyki przy ocenie 

produktów, który dawałyby nam  przeświadczenie poprawności i zgod-

ności w długiej perspektywie czasu? Zasada uczciwości nie może być 

wpisana w wewnętrznych procedurach banku ot tak po prostu. Banki 

mają tysiące pracowników, procedury i obowiązuje je zasada 

rozliczalności, w myśl, której muszą wykazać na każdym etapie 

działalności zgodność postępowania z regulacjami. Kanon uczciwości, 

mimo że nie może być wpisany wprost w procedury banku, jest istotny  

i musimy znaleźć uniwersalne źródła oceny produktu, tak abyśmy mogli 

go obronić zarówno względem klientów jak i względem dawców 

kapitału. Dzisiaj obserwujemy boom kancelarii prawnych koncentrują-

cych swoją działalność na obsłudze frankowiczów, niewykluczone, że 

staną się one kancelariami wyspecjalizowanymi w sporach bank-

konsument - kredyty na stopę zmienną lub czasowo stałą generują 

właściwe im ryzyka, które mogą być ewentualną podstawą sporów”. 
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Dynamika zmian rynku i ich wpływ  

na ryzyko 
 
Nasza pamięć i wyobraźnia ekonomiczna nie przekraczają 5 - 7 lat, prognozy 
gospodarcze sporządzane są na okres 1 roku do 2 lat, a niepewności na ryn-
ku pojawiają się z dnia na dzień. Dlatego długoterminowy charakter umów  
o kredyt hipoteczny generuje ryzyko wynikające ze zmian regulacyjnych, 
ekonomicznych i rynkowych. 
 
Nie jest możliwe mitygowanie wszystkich potencjalnych ryzyk związanych  
z funkcjonowaniem wieloletnich relacji umownych. Zdaniem pani Prezes 
Aleksandry Bluj:  
 

„Wartym docenienia czynnikiem jest zagadnienie ciągłości 
wskaźników referencyjnych i umów, które na nich bazują. Jest to 
ważna kwestia dla umów o kredyt długoterminowy, które narażone 
są na ryzyko zmiany benchmarku, jego modyfikacji lub na przykład 
zmiany warunków regulacyjnych. Zarządzanie ryzykiem ciągłości 
umów wiąże się nie tylko z potencjalną zmianą formuły benchmar-
ku, ale również obserwowana relacja zmiany poziomu stopy opro-
centowania w umowie w stosunku do rzeczywistych stop rynko-
wych. Warunki rynkowe obowiązujące na czas ustalenia poziomu 
płatności odsetkowej będą miały kluczowe znaczenie dla kształto-
wania się relacji klient - bank w kolejnych latach trwania umowy." 

  
Głównym źródłem finansowania portfela kredytów hipotecznych w Polsce 
są depozyty krótkoterminowe. 25 letnia obecność banków hipotecznych nie 
została właściwie wykorzystana. Prezes Krzysztof Dubejko zwrócił uwagę:  
 

„Oprócz instrumentów depozytowych, polskie banki mają możli-
wość pozyskania środków z rynku kapitałowego poprzez emisję 
listów zastawnych. Jest to idealny instrument, z natury rzeczy stało-
kuponowy (dominujące terminy to 5-10 lat), gdzie bank ma możli-
wość dopasowania daty wykupu listu zastawnego do okresu ustale-
nia oprocentowania kredytu. Czasami, jak w Danii, taki kredyt jest 
bezpośrednio powiązany z listem zastawnym i ryzyko wcześniejszej 
spłaty kredytu przeniesione jest na inwestora - posiadacza listu 
zastawnego”. 

 
Wg opinii Dyrektora Pawła Opolskiego największą trudność w zarządzaniu  
długoterminowymi kredytami hipotecznymi od strony ryzyka rynkowego 
jest zabezpieczenie stałej stopy procentowej.  

 
 „Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej przy uprawnieniu kon-
sumenta do wcześniejszej spłaty kredytu jest najpoważniejszym 
problemem dla banku, ze względu na nieobecność instrumentów 
opcyjnych oraz brak płynnego rynku transakcji IRS na 10 lat.” 
 
 



Dynamika zmian rynku 

i ich wpływ  na ryzyko 

 
 
 

Zdaniem Prezesa Jacka Bartkiewicza niezależnie od trudności banki powinny 
znaleźć instrumenty i oferować kredyty ze stałym oprocentowaniem:  
 

„Nie oznacza to, że nie powinniśmy wprowadzać stałej stopy, konsu-
ment powinien mieć wybór pomiędzy kredytem na stałą stopę 
procentową, który jest na ogól droższy a kredytem na zmienną stopę 
zwykle tańszym. Bank nie może też myśleć, że sprzedając kredyt na 7 
lat, nie ma przez te 7 lat ryzyka wynikającego ze stopy procentowej. 
Bank powinien obserwować kształtowanie się stóp procentowych i być 
cały czas w relacji z klientem proponując mu w razie potrzeby produkt 
depozytowy, czy też wykorzystać instrument opcji tak, aby zmiana sto-
py nie okazała się dla klienta szokowa.  Banki muszą być przygotowa-
ne, jest to ważny argument na ewentualnej drodze spornej”  

 
Wszyscy uczestnicy debaty wskazali, że dzisiaj głównym elementem, którym 
będzie kierował się klient to cena. Jak zauważył Ekspert Tomasz Zimka: 
 

„Klient funkcjonuje w otoczeniu niskich stóp procentowych, które od 
dłuższego czasu nie uległy zmianie.  Zastanawia się, po co stała stopa 
jeśli stopa zmienna jest niemal jak stała, bo tak się zachowuje w 
ostatnich latach WIBOR – wahania tego indeksu w tenorach 3M/6M 
były nieznaczne i wynosiły +/- 1-3 bps. Dzisiaj klienci nie widzą bądź nie 
pamiętają ryzyka wzrostu stóp, a jeszcze nie tak dawno wspomniany 
indeks wynosił ponad 5 czy 6% a sięgając nieco dalej prawie 20%. 
Klient patrzy przez pryzmat ceny (wysokości raty), a nie pryzmat 
ryzyka, dlatego tak ważnym elementem jest zbudowanie świadomości 
klienta, że kredyt hipoteczny wiąże się z możliwym ryzykiem wzrostu 
stóp procentowych i jak się przed nim zabezpieczyć. Popyt się 
zwiększył, gdy oprocentowanie kredytu na stała stopę było zbliżone do 
kredytu na zmienną stopę. Trzeba także pamiętać, że zgodnie z ustawą 
o kredycie hipotecznym bank nie może wskazywać klientowi 
konkretnego rozwiązania, musi w sposób obiektywny przedstawić 
pełną ofertę produktową – klient na końcu sam dokonuje wyboru”. 
 

Wojciech Werochowski, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Kli-
enta Indywidualnego w Banku Pekao S.A., podzielił się doświadczeniami z przy-
gotowania Banku Pekao S.A. do wdrożenia produktu kredytu mieszkaniowego 
ze stałą stopą procentową.  

 
„Przed bankami wdrażającymi kredyt mieszkaniowy o stałej stopie pro-
centowej stają trzy główne wyzwania:  
1) Jak opracować i przekazać korzyść zakupu i obsługi tego typu pro-

duktu?  
2) Jak odpowiednio skonstruować umowę, szczególnie w zakresie 

mechanizmów wyznaczania stóp procentowych?   
3)  Jakie decyzje podjąć w zakresie konstrukcji opłaty za wcześniejszą 

spłatę w okresie objętym stałą stopą?” 
 
„Skalę zjawiska potencjalnego niezadowolenia z posiadanych produk-
tów na stałą stopę procentową, w sytuacji zmian otoczenia stóp, oce-
niam jako nieporównywalną do tej powiązanej z kredytowaniem  

8 



Dynamika zmian 

rynku i ich wpływ  

na ryzyko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 
w walutach obcych. Banki sprzedają dziś hipoteki w innym niż kilka 
lat temu reżimie obowiązków informacyjnych. Ponadto, podobnie 
jak na rynkach dojrzałych, spodziewam się ożywienia rynku refi-
nansowania po zakończeniu okresu stałej stopy.” – dodał Wero-
chowski. 

 
Do oceny roszczeniowych postaw odniósł się Pan Andrzej Reich, były Dy-
rektor UKNF:  
 

„Mówimy, że należy edukować klientów i informować ich o różnicy 
między kredytami na zmienną i stała stopę i o związanym z tym 
ryzykiem, że trzeba bardzo starannie przygotować umowy, aby 
uniknąć problemów, jakie rodzą obecnie kredyty walutowe. Ale nie 
wierzę, by to pomogło. O tym, czy klientów prawidłowo 
poinformowano o ryzyku, czy też nie, czy byli go świadomi, być 
może będzie za ileś lat rozstrzygał sąd. I – zapewne – powtórzy się 
sytuacja, jaką wygenerowały kredyty walutowe z lat 2005 – 2007, 
sytuacja, jaką obserwujemy obecnie: dążenie części kredytobior-
ców do zwolnienia z długu kosztem innych kredytobiorców,  
a nawet nas wszystkich.  
Nie ma związku między brakiem świadomości ryzyka walutowego, 
podnoszonym przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty 
indeksowane, a abuzywnością klauzuli odwołującej się do tabeli 
kursowej banku. Wykreślenie tej klauzuli z umowy kredytu 
indeksowanego przekształca ją w umowę kredytu złotowego. Wy-
kreślenie tej samej klauzuli z umowy bardzo podobnego produktu, 
jakim jest kredyt denominowany, byłoby niekorzystne dla kredyto-
biorcy, ponieważ pozostałby kredyt udzielony w walucie i w tej wa-
lucie spłacany. Nie łudźmy się. Jeżeli nie zostanie rozwiązany pro-
blem związany z postawą, jaką prezentuje dziś część kredytobior-
ców walutowych, dążenie do podnoszenia świadomości ryzyka 
stopy procentowej na nic się nie zda. Jeżeli w pewnym momencie 
kredyty na stałą stopę okażą się mniej korzystne niż na stopę 
zmienną, to klient znajdzie kancelarię, która poprowadzi jego spór 
z bankiem. A w przypadku odnowienia stopy pojawi się bogactwo 
takich możliwości.”  

 
Na stosowanie analogii ryzyka prawnego kredytów walutowych z ryzykiem 
prawnym zmiany stopy procentowej nie zgodził się Dyrektor Bartłomiej 
Dzik, który przywołał przykład kredytów udzielanych w latach 2011 i 2012  
w ramach programu Rodzina na Swoim.  
 

„Program zakładał  8 letni okres dopłaty do odsetek przez państwo. 
Dzisiaj, kiedy dopłata juz nie obowiązuje tysiące kredytobiorców 
płaci pełną ratę odsetkową, co oznacza skokowy wzrost raty o 
kilkaset złotych a UOKIK nie odnotował w związku z tym żadnej 
skargi, ponieważ był to kredyt właściwie sprzedany.” 

 
Nie wszyscy podzielili ten pogląd twierdząc, że nie wynika to z formy sprze-
daży, ale z profilu klientów, nabywców tego produktu, dla których kredyt 
ten stanowił źródło finansowania mieszkania/domu, a nie był przedmiotem 
analizy pod kątem sporów sądowych. 
 



Dynamika zmian rynku 

i ich wpływ  na ryzyko 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pan Andrzej Rzońca, były członek Rady Polityki Pieniężnej zaadresował 
problem od strony ryzyka makroekonomicznego. 
 

„Najpoważniejszym ryzykiem jest ryzyko makroekonomiczne. Może 
się ono zmaterializować, gdyby bank centralny przestał prowadzić 
politykę pieniężną zapewniającą możliwie małą zmienność stóp 
procentowych. Ta mała zmienność znikłaby, gdyby bank centralny 
przestał być czujny i nie dbał wystarczająco o stabilność cen.  
W efekcie, inflacja ponownie stałaby się podwyższona i zmienna,  
a wraz z nią także stopy procentowe. Najważniejsza rekomendacja 
to wywierać presję albo raczej wspierać bank centralny, aby 
realizował swój podstawowy cel, którym jest dbałość o stabilność 
cen. Wtedy stopy nadal będą mało zmienne, czyli nie zmaterializuje 
się ryzyko makroekonomiczne.” 

 
Kolejny wątek w dyskusji dotyczył struktury finansowania w sytuacji obo-
wiązku utrzymywania od 2023 roku MREL-a. Dyskusję zainicjował Profesor 
Leszek Pawłowicz stwierdzając:  

 
„Niedobór długoterminowego finansowania jest bolączką banków  
i niejednokrotnie był przedmiotem obaw zgłaszanych przez różne 
instytucje. Europejski Kongres Finansowy od wielu lat prezentował 
stanowisko, że największym ryzykiem dla sektora są krótkie terminy 
zapadalności pasywów w stosunku do wydłużenia aktywów. 
Rekomendacje EKF mówiły przełammy te bariery i stymulujmy listy 
zastawne, które wydłużałyby pasywa.  Dzisiaj jesteśmy w innej 
sytuacji, za chwilę rok 2023 i trzeba zmierzyć się z wymogami MREL-
a. Ok 50 mld trzeba dodać do tego co mamy w istniejących instru-
mentach przy charakterystycznych cechach  niedorozwiniętego ryn-
ku kapitałowego, nie sprzedamy ich w kraju trzeba szukać nabyw-
ców w Europie, będą to obligacje nominowane w EUR  a te  
emitowane przez duże banki znajdą kupujących, gorzej będzie  
z małymi bankami. W dużych bankach pojawią się nowe środki  
z ryzykiem kursowym i trzeba je zainwestować z korzystnym 
efektem ekonomicznym. 
Jest pytanie, czy można coś zrobić, czy nie byłoby sensownie 
rekomendować, aby ze środków MREL udzielać kredytów na stałą 
stopę poprzez wydłużenie MREL na okres obowiązywania stopy? Jak 
już musimy emitować, to może wykorzystajmy to w celu 
zmniejszenia ryzyka niedopasowania czasowego i wydłużenia 
pasywów. Gotowej recepty nie ma, ale może warto wymienić się 
poglądami w tym kierunku.”  
 

Zdania uczestników debaty na ten temat były różnorodne: od doraźnej 
“przymusowej ekonomicznie” akceptacji takiego zagospodarowani środków 
z MREL-a po wskazanie niebezpieczeństwa wynikającej ze struktury bilansu 
systemu bankowego.  
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Temat ten podniósł Prezes Tomasz Mironczuk:  
 

„W pasywach będą tylko dwie pozycje długie i najbardziej kosztow-
ne zobowiązania z MREL-a i bardzo krótkie depozyty klientowskie 
„overnight” wynikające z mistrzostwa banków w modelowaniu 
osadu i statystycznemu wydłużaniu płynności. Po środku w pasy-
wach nie będzie nic. Z takich pasywów możemy zaproponować dużo 
kredytów konsumpcyjnych i kredyty hipoteczne. Ale czy naprawdę 
chcemy z tego typu pasywów generować kredyty 20-to i 30-to letnie 
potrzebne do sfinansowania ogromnych potrzeb mieszkaniowych? 
Czy jest racjonalnym udzielanie kredytu hipotecznego, którego 
źródłem finansowania będzie obligacja MREL? Lub czy kredyt 
hipoteczny powinien być finansowany w oparciu o depozyty 
„overnight”, bo to będzie najtańszy kredyt? Jednocześnie zapomina-
my o całym spektrum innych pasywów i o listach zastawnych.  
A przecież, należy pamiętać, że list zastawny jest instrumentem, 
który w każdym czasie (nawet w czasach kryzysów finansowych) 
znajdzie nabywcę, co z punktu widzenia długoterminowych kredy-
tów hipotecznych ma znaczenie nie do przecenienia.” 

 
Reasumując uczestnicy debaty stwierdzili, że żyjemy w środowisku bez prze-
widywalności. Naszym pierwszym celem powinno być zbudowanie przewidy-
walności zarówno dla bezpiecznego funkcjonowania kredytów mieszkanio-
wych jak i kreowania długoterminowych instrumentów służących ich fi-
nansowaniu.  
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Podsumowanie 

 
W grudniu 2019 roku została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego zmiana 
do Rekomendacji S, w której zaleca się wprowadzenie do ofert kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie oprocentowania stałą stopą procentową lub okreso-
wo stałą stopą procentową.  
 
Wnioski z przeprowadzonej debaty wskazują, że stała stopa jest potrzebnym in-
strumentem w kredytach hipotecznych, niemniej jednak ze względu na długoter-
minowy charakter zapisów umowy są bardziej wrażliwe na ryzyko zmian rynko-
wych, zmian społecznych. Finansowanie stałej stopy w kredytach hipotecznych 
przyczynia się do naturalnego odwrotu od finansowania depozytami na rzecz 
instrumentów długoterminowych, co korzystnie będzie wpływać na ryzyko 
płynności oraz ryzyko biznesowe banków.  

 

 

Wnioski z debaty 

 
1. Minimalizowanie ryzyka sporów klient - bank 

 
Klienci banków nie stanowią jednorodnej grupy klientów zarówno pod względem 
potrzeb jak i możliwości reagowania na zachodzące zmiany rynkowe. 
Sprofilowana, czytelna i użyteczna informacja to naszym zdaniem warunek 
konieczny dla minimalizowania ryzyka prawnego powstałego na skutek zachowań 
społecznych.  

 
2. Wprowadzenie jednolitych zapisów umów dla całego sektora bankowego, 

regulujących opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz ustalanie stopy 
procentowej po ustaniu obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej 

 
Zasady zmiany stóp procentowych lub spłaty przed terminem są momentami 
szczególnie wrażliwymi w życiu kredytu, mogą one generować spory, szczególnie 
gdy nowa stopa oprocentowania jest wyższa lub z tytułu wcześniejszej spłaty bank 
żąda pokrycia kosztów ekonomicznych przedpłaty. Mnogość rozwiązań w tym 
zakresie generuje również inne profile ryzyka (prawnego i ekonomicznego) oraz 
nieporównywalność cen.  
 
Proponujemy wprowadzenie rozwiązań systemowych. polegających na wypraco-
waniu wspólnego standardu przez banki z zaangażowaniem regulatora (UOKiK, 
Rzecznika Finansowego). Taka inicjatywa pozwoli zminimalizować ryzyka zarówno 
z punktu widzenia banku i jak konsumenta.  

 
3. Budowanie zdrowego rynku kredytów mieszkaniowych i stabilnych źródeł 

finansowania 

 
Budowa rynku kredytów opartych o stałą stopę procentową finansowanych lista-
mi zastawnymi zwiększyłaby ochronę kredytobiorców przed skutkami skokowych 
wzrostów oprocentowania jak i zmniejszyłaby ryzyko stabilności rynku finansowe-
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go na skutek wykorzystania do refinansowania listów zastawnych. Doświadcze-
nia banków wskazują, że klienci nie są zainteresowani stałą stopą, ze względu 
na cenę, która jest wyższa od kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Bez 
bodźca ze strony państwa rozwój kredytów na stałą stopę procentową nie ma 
szans powodzenia. Sądzimy, że powinien powstać system zachęt do budowy 
rynku kredytów mieszkaniowych oprocentowanych stałą stopą procentową 
finansowanych listami zastawnymi. Rynek mieszkaniowy w Polsce jest daleki od 
nasycenia a relacja dochodów obywateli do ceny mieszkań jest niska, dlatego 
kryterium ceny będzie podstawowym wyznacznikiem wyboru formy 
oprocentowania kredytu 
 
Proponujemy: 

 
1) zwolnienie z podatku bankowego aktywów kredytowych ze stałym 

oprocentowaniem, 
2) ustanowienia dla tych aktywów niższego wymogu kapitałowego, 
3) uprzywilejowana w modelu BFG tej klasy aktywów do oceny profilu ryzyka 

instytucji finansowej. 

 
Warto dodać, że Polska obecnie jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie 
posiada aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową. 
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        Inicjatywa  Europejskiego Kongresu Finansowego na rzecz wzrostu  

wiarygodności i odpowiedzialności sektora finansowego, w szczególności  

opracowywanie zasad, dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie: 

 wiarygodności i stabilności systemu finansowego, 

 kreowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy  

i społeczności lokalnych, 

 przestrzegania zasad corporate governance, 

 ochrony środowiska naturalnego. 


