
W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 27 marca 2009 r., sygn. RPO-613086-
VI/09/JS, przedstawiam następujące stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 
(zwanego dalej Urzędem Komisji) w kwestii weryfikowania i renegocjowania przez banki 
umów kredytu zabezpieczonego hipotecznie. 

Urząd Komisji dostrzega, iż stosowana przez niektóre banki nie wynikająca z 
postanowień umownych praktyka polegająca na żądaniu dodatkowych zabezpieczeń, 
spłacenia części kredytu albo wyrażenia zgody na podwyższenie marży, w sytuacji gdy 
wartość nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie udzielonego kredytu, jest 
niższa od wysokości tego kredytu, niekorzystnie wpływa na interes kredytobiorców. Mając na 
uwadze powyższe, Urząd Komisji opublikował w dniu 25 marca 2009 r. swe stanowisko w 
przedmiotowej kwestii. W komunikacie podkreślono, iż aktualna sytuacja na rynku 
finansowym i bankowym nie może być wykorzystywana przez banki do zwiększania 
rentowności portfela kredytowego kosztem klientów, np.: poprzez podwyższanie marż albo 
rozszerzanie spreadów walutowych. Zwrócono również uwagę, iż spadek wartości 
nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie udzielonego kredytu, nie oznacza 
spadku zdolności kredytowej klienta, a wszelkie działania podejmowane wobec 
kredytobiorców muszą uwzględniać specyfikę każdego kredytu i sytuację kredytobiorcy. 
Dodatkowo podkreślono, iż jedną z podstawowych zasad przy zawieraniu umów jest zasada 
równości stron, w związku z tym za niewłaściwą należy uznać sytuację, w której banki 
wykorzystując zapisy umów będą dążyły do zmiany warunków, na jakich udzielały kredytów. 
Zwiększenie obciążeń klienta w wyniku wzrostu marży może negatywnie wpłynąć na jego 
zdolność do spłaty kredytu. Ponadto Urząd Komisji zauważył, iż podejmowane przez niektóre 
z instytucji próby zmiany warunków umowy kredytowej poprzez podwyższenie marży, czy 
domaganie się dodatkowego zabezpieczenia od klientów (w szczególności tych, których 
ocena zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia kredytu była dokonana w 
niedalekiej przeszłości) lub sprzedaż dodatkowych produktów finansowych świadczyć może 
o niedostatecznej jakości procesu zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę poczynione uwagi 
Urząd Komisji zaznaczył, iż będzie się bacznie przyglądać bieżącej praktyce kredytowej 
banków i bieżącemu zarządzaniu portfelem kredytowym pod kątem generowanego ryzyka. 



Należy jednakże podkreślić, iż banki jako instytucje zaufania publicznego są w 
szczególności obowiązane zapewnić bezpieczeństwo powierzonych im przez klientów 
środków pieniężnych, które zostały zgromadzone na rachunkach bankowych. Oznacza to 
również, iż finansowana z depozytów działalność kredytowa banków, musi być prowadzona 
w taki sposób, aby zapewniać zaspokojenie przysługujących posiadaczom rachunków 
wierzytelności wobec banku o zwrot wkładów. Mając na względzie bezpieczeństwo środków 
pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w bankach, ustawodawca wyposażył banki w 
określone w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 
2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z poźn. zm.) uprawnienie do obniżenia kwoty przyznanego 
kredytu albo wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku niedotrzymania przez 
kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności 
kredytowej. 

Ponadto należy zaznaczyć, iż stosownie do art. 138 ust. 7 ustawy Prawo bankowe, 
środki podejmowane przez Komisję w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych 
przez bank z klientami, w tym również z osobami posiadającymi status konsumenta. Dlatego 
też Komisja nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek środków nadzorczych, które 
ingerowałyby w umowy kredytu zawarte przez banki z klientami. 

Stwierdzić również należy, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 z późn. zm.) celem nadzoru 
nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego 
stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także 
zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów określonych, 
w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z 2002 
r. Dz. U. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). Stosownie do art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe 
celem nadzoru sprawowanego przez Komisję jest zapewnienie bezpieczeństwa środków 
pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zgodności działalności banków z 
przepisami niniejszej ustawy, ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o 
wydaniu zezwolenia na utworzenie banku. 

Z uwagi na określony w przytoczonych przepisach prawa cel nadzoru, Komisja nie 
tylko nie może podejmować żadnych działań, które mogą niekorzystnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych przez klientów w bankach, ale wręcz powinna 
skoncentrować swą aktywność na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia 
prawidłowego i stabilnego funkcjonowania rynku finansowego (w tym w szczególności 
sektora bankowego) oraz tworzeniu klimatu zaufania do rynku finansowego. Filarem 
budującym zaufanie do bankowego sektora rynku finansowego jest zaś w szczególności 
przekonanie, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych są bezpieczne i nie zagraża im 
niewłaściwa polityka kredytowa banków. 

Mając na względzie powyższe, Komisja Nadzoru Bankowego (poprzednik Komisji 
Nadzoru Finansowego) wydała w 2006 r. Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w 
zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Zgodnie z wydaną 
rekomendacją banki już na etapie budowy polityki kredytowej powinny uwzględnić 
cykliczność gospodarki, przygotowując się na nieprzewidziane zmiany na rynku zabezpieczeń 
oraz opracować procedury postępowania dla takich przypadków, aby zmiana sytuacji nie 
zaskakiwała banku. Bank powinien uwzględnić przy tym ograniczenia, jakie powstają w 
sytuacji gwałtownych zmian rynkowych i określić możliwy do realizacji proces postępowania 
w obliczu takich przypadków. Dotyczy to także przygotowywania procedur reakcji na zmiany 
w poziomie wskaźników wartości kredytu do wartości nieruchomości (wskaźnik LtV). Bank 
powinien zapewnić wykonalność rekomendacji, poprzez uwzględnienie w granicach 
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przewidzianych przepisami prawa odpowiednich postanowień w umowach kredytu. Urząd 
Komisji zwraca jednocześnie uwagę, iż Rekomendacja S wskazuje na możliwe sposoby 
postępowania w razie zmian wskaźnika LtV, ale nie daje bankowi uprawnień do 
jednostronnej zmiany warunków umowy kredytu. To bank winien zadbać, aby w zawieranych 
umowach kredytu zamieścić odpowiednie postanowienia umowne umożliwiające realizację 
wydanych rekomendacji, jednocześnie rzetelnie informując potencjalnych kredytobiorców o 
wpływie tych postanowień na prawa i obowiązki stron stosunku zobowiązaniowego. 
Rekomendacja nie wskazuje przy tym, aby skutki zaniechania banku w tym zakresie miały 
być przerzucane na klienta. W opinii Urzędu Komisji bank nie może zaniedbań w zakresie 
zarządzania ryzykiem usuwać kosztem klienta lub w sposób, który narusza równość stron 
umowy. Renegocjowanie umów może odbyć się tylko na zasadzie dobrowolności i przy 
uwzględnieniu zasady równości stron. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż odnośnie - wspominanego w piśmie Pana 
Rzecznika - EFG Eurobank Ergasias S.A., będącego oddziałem greckiej instytucji 
kredytowej, uprawnienia nadzorcze Komisji są ograniczone przez przepisy ustawy Prawo 
bankowe. Zgodnie z art. 141c ust. 1 ustawy Prawo bankowe, nadzór nad działalnością 
instytucji kredytowej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej sprawują co do zasady, właściwe 
władze nadzorcze państwa macierzystego. W zakresie kompetencji Komisji pozostaje nadzór 
nad utrzymywaniem przez instytucję kredytową płynności płatniczej dostosowanej do 
rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań 
pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności (art. 141c ust. 2 ustawy Prawo bankowe). 
Niemniej jednak Urząd Komisji, zaniepokojony doniesieniami płynącymi z rynku, podjął 
określone działania dotyczące rozpoczętych przez EFG Eurobank Ergasias S.A. prób 
renegocjowania umów, tj. odbyły się spotkania z przedstawicielami tej instytucji, 
skontaktowano się z greckim nadzorem bankowym oraz przedstawiono tej instytucji 
kredytowej oficjalną interpretację Rekomendacji S. 

Należy jednakże przypomnieć, iż uprawnienia Komisji w przedmiotowym zakresie są 
istotnie ograniczone przez przepisy prawa. Szersze kompetencje w tym zakresie ustawodawca 
przyznał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organowi 
powołanemu w szczególności do ochrony interesów konsumentów i przeciwdziałania 
praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Niemniej jednak, w zakresie 
swych kompetencji, Urząd Komisji monitoruje sytuację na rynku kredytowym i na bieżąco ją 
analizuje, a w razie konieczności podejmuje adekwatne działania. 


