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NAJWAŻNIEJSZE SPOSTRZEŻENIA I WNIOSKI 

 

 

 

WWzzmmooccnniieenniiee  ppoozzyyccjjii  kkaappiittaałłoowweejj  

Baza kapitałowa uległa dalszemu wzmocnieniu (fundusze własne wzrosły z 110,7 mld zł na koniec 2011 r. do 

128,8 mld zł na koniec 2012 r., współczynnik wypłacalności wzrósł z 13,1% do 14,7%, a Tier 1 z 11,7% 

do 13,1%). Mocną pozycję kapitałową sektora potwierdza niewielki udział banków posiadających 

współczynnik wypłacalności na poziomie niższym niż 12% lub Tier 1 niższy od 9% (odpowiednio 9,9% 

i 6,1% aktywów sektora bankowego). 

W warunkach utrzymującego się podwyższonego ryzyka w otoczeniu zewnętrznym, ważne jest utrzymanie 

mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie. Wynika to z relatywnie 

wysokiego poziomu zakumulowanego ryzyka w bilansach banków, jak też trudnych uwarunkowań 

makrofinansowych, które mogą negatywnie wpływać na sytuację finansową części klientów banków, jak też 

wywoływać zaburzenia w funkcjonowaniu rynków finansowych. W związku z tym KNF wydała bankom 

zalecenia co do podziału zysku za 2012 r., których realizacja powinna sprzyjać utrzymaniu stabilności, 

bezpieczeństwa oraz dalszego rozwoju sektora, jak i ułatwić bankom samodzielne pozyskanie 

alternatywnych źródeł finansowania działalności. 

 

DDoobbrraa  ssyyttuuaaccjjaa  ww  zzaakkrreessiiee  bbiieeżżąącceejj  ppłłyynnnnoośśccii  bbaannkkóóww  

Sytuacja w zakresie płynności była dobra. Liczba naruszeń uchwały KNF nr 386/2008 była niewielka 

i dotyczyła podmiotów o marginalnym udziale w aktywach sektora. Podstawowe miary płynności pozostają 

stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności zwiększyła się z 140,3 mld zł 

na koniec 2011 r. do 156,9 mld zł na koniec 2012 r., a współczynnik płynności krótkoterminowej wzrósł z 

1,46 do 1,55). Jednocześnie odnotowano poprawę relacji kredytów dla sektora niefinansowego do depozytów 

tego sektora (zmniejszenie z 109,4% do 106,6%). 

Pomimo dobrej sytuacji bieżącej, zalecane są dalsze działania zmierzające do wydłużania terminów 

zapadalności pasywów sektora bankowego w celu dostosowania ich do struktury terminowej aktywów, 

zwiększania stabilności źródeł finansowania oraz realizacji strategii rozwoju opartych na ograniczaniu 

ryzyka płynności w obliczu trudnych uwarunkowań zewnętrznych. 

 

WWyynniikk  ffiinnaannssoowwyy  nnaa  ppoozziioommiiee  22001111,,    aallee  iissttoottnnyy  wwppłłyyww  cczzyynnnniikkóóww  nniieessttaabbiillnnyycchh  

Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, sektor bankowy utrzymał wyniki finansowe na 

poziomie 2011 r. (wynik finansowy netto wyniósł 15 521 mln zł i był o 19 mln zł, tj. o 0,1% niższy niż 

w 2011 r.; poprawa wyników miała miejsce w 413 podmiotach, skupiających 57,2% aktywów sektora, 

a w pozostałych doszło do ich pogorszenia; 18 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 340 mln zł). 

W 2012 r. nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu wyniku odsetkowego (wzrost o 501 mln zł; 1,4%), co 

wynikało z  umiarkowanego wzrostu przychodów odsetkowych (o 6 520 mln zł; 10,1%), połączonego z 

wysokim przyrostem kosztów odsetkowych (o 6 019 mln zł; 20,2%). Znaczny przyrost kosztów 

odsetkowych wynikał z silnego wzrostu kosztów depozytów gospodarstw domowych (o 3 828 mln zł; 

28,8%) na skutek wzrostu bazy depozytowej, wzrostu stóp procentowych (efekt zacieśniania polityki 

pieniężnej w 2011 r. oraz I połowie 2012 r.), jak też rosnącej konkurencji na rynku depozytowym. Wynik z 

Sytuacja sektora bankowego w 2012 r. pozostawała stabilna  
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tytułu opłat i prowizji nie uległ zmianie (wzrost o 59  mln zł; 0,4%), a wynik na pozostałej działalności 

bankowej umiarkowanie wzrósł (o 886 mln zł; 11,0%), m.in. dzięki sprzedaży części portfela obligacji w celu 

realizacji zysków wynikających ze wzrostu ich cen. W konsekwencji tych zmian wynik z tytułu działalności 

bankowej nieznacznie wzrósł (o 1 445 mln zł; 2,5%). 

Trudne uwarunkowania zewnętrzne zwiększały presję na kontrolę kosztów. W rezultacie wzrost kosztów 

działania był umiarkowany (1 092 mln zł; 4,1%) i wynikał głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych 

(o 706 mln zł; 4,8%), a w mniejszym stopniu ze wzrostu kosztów ogólnego zarządu (o 386 mln zł; 3,2%). 

Koszty amortyzacji pozostały na poziomie z 2011 r. 

W 2012 r. odnotowano wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw w odróżnieniu od dwóch poprzednich lat 

(o 1 133 mln zł; 12,8%). Wynikało to przede wszystkim z pogorszenia sytuacji finansowej kilku dużych 

spółek sektora budowlanego, co doprowadziło do silnego wzrostu salda odpisów na należności od sektora 

przedsiębiorstw (o 2 134 mln zł; 169,7%). Z drugiej strony, nastąpił silny spadek salda odpisów na kredyty 

konsumpcyjne (o 1 285 mln zł; -34,7%), jak też obniżenie salda odpisów na kredyty mieszkaniowe (o 135 

mln zł; -10,1%) oraz pozostałe należności od gospodarstw domowych (o 169 mln zł; -12,8%). Zmniejszeniu 

uległ też ujemny wynik IBNR (o 90 mln zł; -18,8%).  

Pomimo marginalnego charakteru pozycji, istotny wpływ na wyniki zrealizowane przez sektor w 2012 r. 

wywarła również poprawa wyniku z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (o 396 mln zł; 

72,0%), jak też ograniczenie strat z tytułu zaniechanej działalności (o 188 mln zł; -92,4%). 

 

Miary efektywności działania pozostały na poziomie zbliżonym do 2011 r. (C/I wyniosło 50,9%; ROA 1,2%; 

ROE uległo obniżeniu do 11,2%, ale wynikało to z silnego wzrostu kapitałów).  

 

W kolejnych okresach należy liczyć się ze wzrostem negatywnej presji na wyniki finansowe banków, co ma 

związek ze zmniejszeniem tempa wzrostu gospodarki, mogącym skutkować m.in. pogorszeniem sytuacji 

finansowej części kredytobiorców oraz zmniejszeniem popytu na kredyt i produkty bankowe. Znaczącą 

presję na wyniki banków będzie wywierać silna redukcja stóp procentowych, która prowadzi do 

ograniczenia wyników odsetkowych banków. Dodatkowo banki muszą liczyć się wprowadzeniem opłaty na 

fundusz stabilizacyjny i fundusz uporządkowanej likwidacji w BFG, jak też zmniejszeniem opłat interchange. 

 

SSttrruukkttuurraa  sseekkttoorraa  bbaannkkoowweeggoo  wwyykkaazzuujjee  ddłłuuggooookkrreessoowwąą  ssttaabbiillnnoośśćć 

Struktura sektora nie uległa istotnym zmianom, choć obserwowane w ostatnich okresach wyhamowanie 

tempa wzrostu sektora bankowego, jak też niekorzystne zjawiska zachodzące w otoczeniu sektora 

bankowego, spowodowały, że niektóre banki podejmowały działania zmierzające do poprawy efektywności 

działania w drodze optymalizacji zatrudnienia i  sieci sprzedaży. W konsekwencji, liczba zatrudnionych 

w 2012 r. w sektorze bankowym uległa zmniejszeniu (o 1,8 tys. osób), ale sieć sprzedaży kształtowała się na 

poziomie zbliżonym do stanu z 2011 r. Kontynuowany był proces dwóch dużych fuzji: Polbank EFG S.A. 

z Raiffeisen Bank Polska S.A. (bank przejmujący) i Kredyt Banku S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (bank 

przejmujący), które zostały ostatecznie zrealizowane na przełomie 2012 r. i 2013 r. 

W strukturze własnościowej odnotowano dalszy wzrost udziału w aktywach banków kontrolowanych przez 

inwestorów krajowych (z 35,0% do 36,4%). Poziom koncentracji nieznacznie wzrósł (udział w aktywach 

sektora 5-ciu największych banków wzrósł z 44,3% do 44,9%, a 10-ciu największych z 63,4% do 64,6%). 
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UUmmiiaarrkkoowwaannyy  wwzzrroosstt  sskkaallii  ddzziiaałłaanniiaa  sseekkttoorraa  bbaannkkoowweeggoo 

Utrzymujące się trudne uwarunkowania zewnętrzne i niepewność co do przyszłego rozwoju koniunktury, 

połączone z ograniczonymi źródłami finansowania oraz zmniejszoną skłonnością gospodarstw domowych 

i  przedsiębiorstw do zaciągania zobowiązań (zwłaszcza o charakterze długoterminowym), spowodowały, że 

wzrost skali działania sektora bankowego był umiarkowany. 

Wzrost sumy bilansowej (o 58,4 mld zł; o 4,5%, a po wyeliminowaniu wpływu zmiany kursów walut o około 

84,9 mld zł, tj. 6,7%) był nieco niższy od tego, jaki wystąpił w latach 2010-2011 (odpowiednio 7,5% i 7,8%), 

i  wynikał ze wzrostu akcji kredytowej oraz najbardziej płynnych aktywów, które były finansowane 

przyrostem depozytów gospodarstw domowych, depozytów sektora budżetowego, emisji własnych, jak też 

kapitałów.  

 

ZZmmnniieejjsszzeenniiee  tteemmppaa  wwzzrroossttuu  kkrreeddyyttóóww 

W 2012 r. doszło do zmniejszenia tempa wzrostu akcji kredytowej (wartość kredytów ogółem zwiększyła się 

o 23,9 mld zł, tj. o 2,6%, a  po wyeliminowaniu zmian kursów walut o około 46,0 mld zł, tj. o około 5,2%), przy 

czym w IV kwartale akcja kredytowa uległa stagnacji. Zmniejszenie tempa wzrostu nastąpiło na skutek 

obniżenia tempa wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, podczas gdy wzrost 

kredytów dla sektora finansowego i budżetowego był relatywnie wysoki.  

Osłabienie tempa wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wynikało ze splotu 

czynników o charakterze popytowym i podażowym, przy czym kluczowe znaczenie miało osłabienie 

koniunktury ekonomicznej oraz pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarki i sytuacji na rynku pracy, co 

prowadziło do ograniczenia popytu na kredyt jak i wymusiło potrzebę „czyszczenia bilansów” z aktywów 

o niskiej jakości.  

Głównym zagrożeniem dla rozwoju akcji kredytowej w kolejnych okresach jest pogorszenie klimatu 

inwestycyjnego, osłabienie tempa wzrostu polskiej gospodarki oraz pogorszenie koniunktury u głównych 

partnerów handlowych Polski. Może to prowadzić do ograniczenia popytu na kredyt ze strony 

przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, jak też bardziej selektywnej jego podaży przez banki. Istotną 

barierę rozwoju mogą też stanowić ograniczone źródła pozyskiwania przez banki finansowania, zwłaszcza 

długoterminowego. 

 

OOssłłaabbiieenniiee  tteemmppaa  wwzzrroossttuu  kkrreeddyyttóóww  ddllaa  ggoossppooddaarrssttww  ddoommoowwyycchh    

W 2012 r. odnotowano najniższy od kilku lat przyrost kredytów dla gospodarstw domowych (1,2 mld zł, 

tj. o 0,2%; skorygowany około 16,2 mld zł, tj. o 3,1%), wynikający z osłabienia tempa wzrostu kredytów 

mieszkaniowych i zmniejszenia stanu kredytów konsumpcyjnych. Pozostałe kredyty gospodarstw domowych 

wykazały stabilny wzrost.  

Osłabienie wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych obserwowane jest w większości krajów UE, przy 

czym tempo wzrostu akcji kredytowej w Polsce było wyższe niż w innych krajach.  

 

OObbnniiżżeenniiee  tteemmppaa  wwzzrroossttuu  kkrreeddyyttóóww  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh    

Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych uległo obniżeniu (wzrost o 2,8 mld zł, tj. 0,9%; skorygowany 

około 16,5 mld zł, tj. 5,4%). Kontynuowany był pozytywny trend dominacji kredytów złotowych w strukturze 

nowo udzielanych kredytów. Większość banków wycofała lub silnie ograniczyła kredytowanie w walutach 

obcych, co w połączeniu z umocnieniem złotego spowodowało zmniejszenie udziału kredytów walutowych 

w strukturze kredytów mieszkaniowych (z 62,0% na koniec 2011 r. do 55,4% na koniec 2012 r.). Jednak 

w ocenie UKNF i NBP kredyty walutowe powinny zostać wycofane ze standardowej oferty banków, stanowiąc 
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produkt dostępny tylko dla klientów otrzymujących stabilne dochody w walucie kredytu. Z kolei za zjawisko 

niekorzystne należy uznać utrzymujący się wysoki udział w sprzedaży kredytów o LTV przekraczającym 80% 

(około 50% sprzedaży) i nadmiernie wydłużone okresy kredytowania (kredyty na okres 25 lat i dłuższe 

stanowiły około 65% nowo udzielonych kredytów).  

Obniżenie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych wynika z szeregu czynników. W szczególności, 

utrzymująca się korekta cen na rynku nieruchomości powoduje wstrzymanie części popytu w  oczekiwaniu 

na  korzystniejszą cenę zakupu (mechanizm odwrotny do występującego w latach boomu 2005-2008), jak też 

zmniejsza potrzeby kredytowe w ujęciu wartościowym. Jednocześnie, wzrost obaw gospodarstw domowych 

o ich przyszłą sytuację dochodową nie sprzyja podejmowaniu zobowiązań długoterminowych. Dodatkowymi 

czynnikami wpływającymi na spadek tempa wzrostu akcji kredytowej były zmiany w Programie „Rodzina na 

swoim” (zmniejszenie limitów), zaostrzenie polityki kredytowej w niektórych bankach, zmiany regulacyjne 

(m.in. ustanowienie 50%/65% limitu maksymalnej wartości DTI i wprowadzenie 25-letniego okresu do 

wyliczania zdolności kredytowej, przy czym wyniki analiz UKNF wskazują, że czynnik regulacyjny nie 

stanowi istotnej bariery - jego oddziaływanie ma przede wszystkim charakter zapobiegający niekorzystnym 

zjawiskom, które prowadzą do nadmiernego wzrostu ryzyka na poziomie klienta, banku i gospodarki). 

Ponadto, niekorzystna relacja przeciętnych cen mieszkań do przeciętnych wynagrodzeń powoduje, że 

znacznej części gospodarstw domowych o przeciętnych dochodach (lub niższych) nie stać na zaciągnięcie 

kredytu mieszkaniowego lub też jego zaciągnięcie wiąże się z nadmiernym ryzykiem oraz prowadzi do 

obniżenia bieżącej konsumpcji tych gospodarstw i ogranicza możliwości tworzenia przez nie oszczędności. 

Jednak obserwowana w ostatnich latach korekta cen nieruchomości, połączona ze wzrostem wynagrodzeń 

powoduje stopniową, ale wyraźną poprawę tej relacji. W końcu trzeba mieć na uwadze rosnące nasycenie 

potrzeb kredytowych na skutek szybkiego rozwoju kredytów w latach ubiegłych (liczba czynnych umów 

kredytowych wzrosła z niespełna 300 tys. na koniec 2002 r. do 1,7 mln na koniec 2012 r., wartość 

uruchomionych kredytów wzrosła w  tym okresie z 20 mld zł do ponad 300 mld zł, a  udział kredytów w PKB 

wzrósł z 2% do 20%). W konsekwencji następuje stopniowe ograniczenie popytu, który stabilizuje się na 

niższych poziomach niż w latach boomu kredytowego. 

 

SSttaabbiilliizzaaccjjaa  aakkccjjii  kkrreeddyyttoowweejj  ww  zzaakkrreessiiee  kkrreeddyyttóóww  kkoonnssuummppccyyjjnnyycchh    

Stan portfela kredytów konsumpcyjnych obniżył się (o 6,9 mld zł, tj. o -5,3%; skorygowany o około 6,2 mld zł, 

tj. o -4,8%). Zmniejszenia stanu kredytów nie można jednak utożsamiać z ograniczeniem akcji kredytowej, 

gdyż wynikało ono z procesu „czyszczenia bilansu” z aktywów o niskiej jakości (z analiz UKNF wynika, że na 

skutek tego procesu stan kredytów zmniejszył się o 4,7 mld zł w 2011 r. i 5,3 mld zł w 2012 r.). Dodatkowo do 

zmniejszenia stanu kredytów przyczyniło się przeniesienie przez niektóre banki sprzedaży kredytów 

ratalnych do firm pożyczkowych działających w ramach macierzystej grupy kapitałowej, w celu ominięcia 

działań regulacyjnych (skalę tego zjawiska można próbować szacować na około 3-5 mld zł). O ile zjawisko to 

jest negatywnie oceniane przez UKNF, to z punktu widzenia skali kredytowania gospodarstw domowych jest 

ono neutralne (kredyt jest dostarczany innym kanałem sprzedaży). Po uwzględnieniu tych dwóch zjawisk 

okazuje się, że skala akcji kredytowej pozostaje w ostatnich latach stabilna. Opracowania innych instytucji nie 

uwzględniają tych dwóch czynników, co prowadzi do niewłaściwych wniosków w zakresie rozwoju kredytów 

konsumpcyjnych. 

Obserwowane w ostatnich latach wyhamowanie wzrostu kredytów konsumpcyjnych wynika, oprócz 

wskazanych wyżej zjawisk, z ograniczenia popytu i podaży. Zmniejszenie popytu spowodowane jest 

pogorszeniem nastrojów konsumentów i wzrostu ich obaw o  przyszłą sytuację dochodową. Dodatkowo, 

silny wzrost akcji kredytowej w minionych latach spowodował, że część gospodarstw domowych zaspokoiła 

swoje potrzeby finansowane w oparciu o kredyt. Z kolei, ograniczenie podaży to przede wszystkim efekt 

samoregulacji banków na skutek silnego pogorszenia jakości portfela kredytowego, do jakiego doszło 

w latach 2009-2010 (udział kredytów zagrożonych wzrósł z niespełna 8% na koniec 2008 r. do ponad 17% 
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na koniec 2010 r., a ujemne saldo odpisów z 3 mld zł do 7 mld zł), wzrostu awersji do nadmiernego ryzyka 

na skutek niekorzystnych zjawisk zachodzących w otoczeniu zewnętrznym banków, jak też zmian strategii 

działania niektórych banków na skutek zmian strategii działania ich inwestorów strategicznych. 

Jednocześnie analiza wskazuje, że rola czynnika regulacyjnego (Rekomendacja T) w wyhamowaniu tempa 

wzrostu akcji kredytowej była ograniczona.  

 

SSttaabbiillnnyy  wwzzrroosstt  ppoozzoossttaałłyycchh  kkrreeddyyttóóww  ddllaa  ggoossppooddaarrssttww  ddoommoowwyycchh    

Pozostałe kredyty dla gospodarstw domowych (głównie operacyjne i inwestycyjne) wykazują w ostatnich 

okresach stabilny wzrost (o 5,4 mld zł, tj. o 6,5%; skorygowany o około 5,9 mld zł, tj. o 7,2%). 

 

OOssłłaabbiieenniiee  tteemmppaa  wwzzrroossttuu  kkrreeddyyttóóww  ddllaa  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww 

Tempo wzrostu kredytów przedsiębiorstw uległo obniżeniu (wzrost o 7,7 mld zł, tj. o 2,9%; skorygowany 

o około 13,4 mld zł, tj. o 5,2%). Dodatkowo w IV kwartale doszło do zmniejszenia stanu zadłużenia 

przedsiębiorstw w sektorze bankowym, co należy wiązać ze zmniejszeniem aktywności w gospodarce, 

pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarki oraz wzrostem niepewności co do przyszłej koniunktury. 

Prowadziło to do spadku popytu na kredyt (szczególnie inwestycyjny). Silny wpływ na obniżenie dynamiki 

wzrostu kredytów miało też zmniejszenie zadłużenia kilku dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza z   branży 

paliwowej i telekomunikacyjnej (po części wynikało to ze zmiany struktury finansowania), co spowodowało 

spadek ich zadłużenia w bankach (o ponad 5 mld zł). 

  

JJaakkoośśćć  kkrreeddyyttóóww  ppoozzoossttaawwaałłaa  ssttaabbiillnnaa,,  aallee  ww  nniieekkttóórryycchh  oobbsszzaarraacchh  ooddnnoottoowwaannoo  jjeejj  ppooggoorrsszzeenniiee 

Pomimo obserwowanego w 2012 r. osłabienia tempa wzrostu gospodarki, jakość portfela kredytowego była  

względnie stabilna (wzrost kredytów zagrożonych o 6,0 mld zł, tj. o 9,0% i zwiększenie ich udziału w portfelu 

z 7,3% do 7,7%). Głównym obszarem osłabienia były kredyty dla sektora przedsiębiorstw, a w mniejszym 

stopniu kredyty dla drobnych przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe. Z drugiej strony, odnotowano 

poprawę jakości kredytów konsumpcyjnych, a jakość kredytów dla sektora finansowego oraz budżetowego 

pozostała wysoka i stabilna.  

 

PPooggoorrsszzeenniiee  jjaakkoośśccii  kkrreeddyyttóóww  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh 

Jakość kredytów mieszkaniowych uległa pogorszeniu, co przejawiało się we wzroście kredytów zagrożonych 

(o 1,6 mld zł; 21,0%) i zwiększeniu ich udziału w portfelu (z 2,3% do 2,8%), jak też w pogorszeniu ich 

spłacalności (wartość kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni wzrosła o 1,6 mld zł, tj. o 17,3%, 

a   ich udziału w portfelu zwiększył się z 2,8% do 3,3%). Za korzystne należy jednak uznać, że przyrost 

kredytów zagrożonych oraz opóźnionych w spłacie był znacząco niższy od tego jaki wystąpił w 2011 r. 

Wprawdzie duży wpływ na to miały zmiany kursów głównych walut względem złotego, ale z drugiej strony 

w II połowie 2012 r. (zwłaszcza w IV kwartale) odnotowano wyraźne wyhamowanie negatywnych tendencji. 

Trudno jest jednak stwierdzić, czy zjawisko to ma charakter trwały, czy też przejściowy. 

Wzrostowi wartości kredytów zagrożonych i opóźnionych w spłacie > 30 dni towarzyszył wzrost ich liczby 

(na koniec 2012 r. w portfelach banków było 34,1 tys. zagrożonych kredytów mieszkaniowych oraz 38,2 tys. 

kredytów opóźnionych w spłacie > 30 dni).  

O ile jakość kredytów mieszkaniowych (mierzona udziałem kredytów zagrożonych) jest wysoka na tle innych 

rodzajów kredytów, to w kontekście ryzyka generowanego przez portfel tych kredytów trzeba mieć na 

uwadze m.in. dominującą rolę kredytów mieszkaniowych w bilansie sektora bankowego (na koniec 2012 r. 

stanowiły one 35,4% kredytów ogółem oraz 23,5% sumy bilansowej sektora bankowego, przy czym 
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w bankach odgrywających kluczową rolę na rynku udziały te były znacznie wyższe) oraz krótką historię 

większości kredytów (ponad 80% wartości kredytów przypada na kredyty z lat 2007-2012).   

Istotnym źródłem ryzyka jest wysoki udział kredytów walutowych. Z punktu widzenia kredytobiorców, 

największe ryzyko polega na wystąpieniu niekorzystnych zmian kursów walut w sytuacji, w której będą oni 

zmuszeni do przedterminowego zakończenia umowy kredytowej. W takiej sytuacji, muszą oni się liczyć 

z   możliwością silnego wzrostu zobowiązań finansowych, co w przypadku gospodarstw domowych 

o  przeciętnych dochodach może zagrozić ich stabilnemu funkcjonowaniu (niekorzystne zmiany kursów 

walutowych ograniczają też lub uniemożliwiają sprzedaż/zamianę nieruchomości). Z kolei z punktu widzenia 

banku, ryzyko polega na możliwości silnego pogorszenia spłacalności kredytów w okresie osłabienia złotego 

i dekoniunktury na rynku nieruchomości, co może prowadzić do powstania dużych strat. Jednocześnie 

analizy UKNF nie potwierdzają hipotezy o wyższej jakości kredytów mieszkaniowych walutowych 

w stosunku do kredytów złotowych. Wyższy udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów złotowych 

wynika z przewalutowania części zagrożonych kredytów mieszkaniowych walutowych na złote. 

Po dokonaniu korekty, można stwierdzić, że na koniec 2012 r. jakość kredytów złotowych (2,67%) była nieco 

lepsza niż kredytów walutowych (2,93%). Wyniki analiz UKNF nie potwierdzają również hipotezy 

o    wysokich dochodach kredytobiorców walutowych. Większość tych kredytów została udzielona 

gospodarstwom domowym, których sytuację finansową można określić jako przeciętną.  

Kolejnym zagrożeniem związanym kredytami mieszkaniowymi jest wysokie LTV znacznej części portfela 

kredytowego (na koniec 2012 r. w portfelach banków było ponad 500 tys. kredytów o LTV > 80%, które 

stanowiły 51,0% wartości całego portfela, w tym 238,8 tys. kredytów o LTV > 100%, które stanowiły 27,3% 

wartości portfela, przy czym należy przypuszczać, że faktyczna liczba kredytów o wysokich LTV może być 

wyższa ze względu na niedoszacowanie przez banki obserwowanych w ostatnich latach obniżek cen 

nieruchomości. Wysokie LTV wzbudzają obawy o sytuację finansową banków w przypadku pogorszenia 

spłacalności tych kredytów (kwestia niskiej skali odzysku), jak też o sytuację gospodarstw domowych, które 

zostałyby objęte procesami windykacyjnymi (część z nich pomimo sprzedaży nieruchomości pozostałaby 

z bardzo wysokimi zobowiązaniami). 

Istotne ryzyko związane jest też z kredytami udzielonymi w ramach Programu „Rodzina na Swoim”. Wynika 

ono ze skokowego wzrostu rat spłaty po zakończeniu ośmioletniego okresu dopłat, co dla gospodarstw 

domowych o relatywnie niskich dochodach będzie wyraźnie odczuwalne.  

W kontekście ryzyka kredytów mieszkaniowych należy mieć na uwadze ograniczoną płynność rynku 

nieruchomości. W przypadku sprzedaży przez banki (lub inne podmioty) w krótkim okresie mieszkań, które 

stanowią zabezpieczenie kredytów, można byłoby oczekiwać znacznych spadków cen oraz spadku sprzedaży 

realizowanej przez deweloperów i  uczestników rynku wtórnego (na koniec 2012 r., liczba kredytów 

opóźnionych w spłacie > 30 dni zbliżała się na niektórych rynkach do 10% całej oferty deweloperów).  

Dlatego w interesie wszystkich uczestników rynku jest utrzymanie wysokiej jakości kredytów. 

Ponadto, należy mieć na uwadze dużą liczbę innych kredytów udzielonych gospodarstwom domowym, które 

zabezpieczone są hipotecznie (na koniec 2012 r. w portfelach banków było 14,1 tys. kredytów zagrożonych 

i 16,3 tys. opóźnionych w spłacie > 30 dni, które zostały udzielone gospodarstwom domowych na inne cele, a 

które były zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej).  

W końcu ryzyko związane z kredytami mieszkaniowymi wynika z niekompletnych i niezadowalających baz 

danych o rynku nieruchomości i sytuacji finansowej kredytobiorców, braku odpowiednich źródeł 

finansowania akcji kredytowej, jak też niedoskonałości procesów zarządzania tym ryzykiem.  

Mając na uwadze niekorzystne zjawiska obserwowane w portfelu kredytów mieszkaniowych, jak też 

wskazane zagrożenia wynikające ze specyfiki rynku nieruchomości, konieczna jest istotna korekta 

dotychczasowego modelu rozwoju kredytów mieszkaniowych. W tym też kierunku zmierzają działania 

podejmowane przez KNF/UKNF (m.in. nowelizacja Rekomendacji J, projekt nowelizacji Rekomendacji S, 

inicjatywy na rzecz rozwoju długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych). 
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SSttaabbiilliizzaaccjjaa//ppoopprraawwaa  jjaakkoośśccii  kkrreeddyyttóóww  kkoonnssuummppccyyjjnnyycchh    

Po obserwowanej w 2011 r. stopniowej stabilizacji jakości kredytów konsumpcyjnych w 2012 r. uległa ona 

poprawie, polegającej na zmniejszeniu stanu kredytów zagrożonych (-2,1 mld zł; -9,1%) oraz opóźnionych 

w spłacie powyżej 30 dni (-2,4 mld zł; -9,3%) i obniżeniu ich udziału w portfelu (do odpowiednio: 17,2% 

i 18,9%). Pozytywny obraz zakłóca jednak to, że część korzystnych obserwacji wynika z procesu „czyszczenia 

bilansu” z aktywów o niskiej jakości, w drodze ich sprzedaży. 

Obserwowana w latach 2011-2012 stabilizacja oraz stopniowo zarysowująca się poprawa jakości kredytów 

konsumpcyjnych to głównie efekt samoregulacji banków do jakiej doszło w latach 2008-2010. Dodatkowym 

czynnikiem było uchwalenie Rekomendacji T oraz bieżące działania nadzoru, które nakierowane były na 

wzmocnienie procesów zarządzanie ryzykiem kredytowym na poziomie sektora i poszczególnych banków. 

Zarysowująca się poprawa jakości kredytów konsumpcyjnych może mieć pozytywne przełożenie na 

stopniowe zwiększenie finansowania w tym obszarze. Głównym zagrożeniem dla jakości tych kredytów jest 

niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej, który może prowadzić do istotnego pogorszenia sytuacji 

finansowej części gospodarstw domowych.  

 

PPooggoorrsszzeenniiee  jjaakkoośśccii  ppoozzoossttaałłyycchh  kkrreeddyyttóóww  ddllaa  ggoossppooddaarrssttww  ddoommoowwyycchh 

Jakość pozostałych kredytów dla gospodarstw uległa pogorszeniu, przejawiającym się wzrostem kredytów 

zagrożonych (o 1,6 mld zł; 20,3%) oraz zwiększeniem ich udziału w portfelu (z 9,3% do 10,5%). Wynikało to 

z pogorszenia jakości kredytów operacyjnych udzielonych drobnym przedsiębiorstwom, a w mniejszym 

stopniu kredytów inwestycyjnych i pozostałych kredytów. Głównych przyczyn negatywnych zjawisk należy 

upatrywać w pogłębiającym się spowolnieniu gospodarki, które przekłada się na pogorszenie sytuacji 

finansowej części przedsiębiorstw lub ich kontrahentów.  

 

PPooggoorrsszzeenniiee  jjaakkoośśccii  kkrreeddyyttóóww  ddllaa  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww 

W 2012 r. doszło do istotnego pogorszenia jakości kredytów sektora przedsiębiorstw, przejawiającego się 

w znacznym przyroście należności zagrożonych (o 4,8 mld zł; 17,6%) i zwiększeniem ich udziału w portfelu 

(z 10,4% do 11,8%). Pogorszenie dotyczyło sektora MSP (wzrost udziału kredytów zagrożonych z 12,3% do 

13,1%), jak i dużych przedsiębiorstw (wzrost udziału kredytów zagrożonych z 7,4% do 9,8%).  Podobnie, jak 

w przypadku drobnych przedsiębiorstw, główną przyczyną pogorszenia jakości kredytów było postępujące 

osłabienie gospodarki, które przełożyło się na pogorszenie sytuacji finansowej części przedsiębiorstw.  

W ujęciu branżowym, decydujący wpływ na pogorszenie jakości należności od sektora przedsiębiorstw miało 

ich pogorszenie w branży budowlanej (wzrost należności zagrożonych o 4,0 mld zł), a w mniejszym stopniu 

w obsłudze nieruchomości (o 1,4 mld zł) i handlu (o 1,3 mld zł). Wpływ przedsiębiorstw z innych sekcji był 

ograniczony. Silny wzrost należności zagrożonych w budownictwie wynikał głównie z pogorszenia sytuacji 

finansowej kilku spółek branży budowlanej realizujących duże kontrakty infrastrukturalne. 

 

Z punktu widzenia jakości portfela kredytowego w przyszłych okresach kluczowe znaczenie będzie miał 

rozwój sytuacji makroekonomicznej. Należy się liczyć z tym, że utrzymujące się silne osłabienie aktywności 

gospodarczej, będzie miało niekorzystny wpływ na sytuacje finansową części kredytobiorców, co będzie 

wywierało negatywną presję na jakość portfela kredytowego i wyniki banków. Z drugiej strony, silne 

złagodzenie polityki pieniężnej przez RPP w znaczący sposób ogranicza koszty obsługi kredytów (zwłaszcza 

mieszkaniowych i przedsiębiorstw) i działa stabilizująco lub prowadzi do poprawy sytuacji finansowej części 

kredytobiorców. 
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ZZwwiięękksszzeenniiee  ssttaannuu  nnaajjppłłyynnnniieejjsszzyycchh  aakkttyywwóóww,,  aallee  zzmmnniieejjsszzeenniiee  ppoorrttffeellaa  ppaappiieerróóww  sskkaarrbboowwyycchh  

Zmniejszenie tempa wzrostu kredytów przełożyło się na znaczny wzrost najpłynniejszych aktywów (środki 

w kasach i NBP, należności od banków, portfel instrumentów dłużnych i kapitałowych) oraz zwiększenie ich 

udziału w  sumie bilansowej (wzrost o 30,3 mld zł, tj. o 8,5%; zwiększenie ich udziału w  bilansie z 27,5% na 

koniec 2011 r. do 28,5% na koniec 2012 r.).  

Większość nadwyżek płynności była ulokowana w  papierach skarbowych i bonach pieniężnych NBP, przy 

czym część banków wykorzystała hossę na rynku papierów skarbowych i zdecydowała się zrealizować zyski 

w drodze sprzedaży części papierów. W konsekwencji portfel obligacji skarbowych zmniejszył się (o 6,5%). 

Kontynuowany był też wieloletni trend marginalizacji bonów skarbowych.  

 

UUmmiiaarrkkoowwaannyy  wwzzrroosstt  zzoobboowwiiąązzaańń,,  zznnaacczznnyy  wwzzrroosstt  kkaappiittaałłóóww  

Umiarkowany wzrost skali działania oraz umocnienie złotego, przełożyło się na ograniczony przyrost 

zobowiązań sektora bankowego w 2012 r. (o 40,7 mld zł, tj. o 3,5%; skorygowany około 62,3 mld zł, 5,4%), 

który był niższy niż wzrost sumy bilansowej. Największy wpływ na wzrost zobowiązań miał przyrost 

depozytów gospodarstw domowych, depozytów sektora budżetowego oraz emisji własnych, a w kierunku 

ich zmniejszenia oddziaływał spadek depozytów przedsiębiorstw. Z drugiej strony, odnotowano znaczny 

wzrost kapitałów (o 17,7 mld zł; 13,7%). Powyższe zmiany przyczyniły się do wzrostu stabilności źródeł 

finansowania. 

 

NNiisskkii  pprrzzyyrroosstt  ddeeppoozzyyttóóww  sseekkttoorraa  nniieeffiinnaannssoowweeggoo mmoożżee  ssttaannoowwiićć  bbaarriieerręę  rroozzwwoojjuu  aakkccjjii  kkrreeddyyttoowweejj 

W 2012 r. odnotowano najniższy w ostatnich latach wzrost depozytów sektora niefinansowego (25,4 mld zł, 

3,6%; skorygowany około 31,4 mld zł, 4,5%), który był o ponad połowę niższy od zrealizowanego w 2011 r.  

Wynikało to z pierwszego od 2004 r. spadku depozytów przedsiębiorstw (-14,7 mld zł, -7,1%; skorygowany 

-11,9 mld zł, -5,9%) oraz zmniejszenia przyrostu depozytów gospodarstw domowych (38,6 mld zł, 8,1%; 

skorygowany 41,8 mld zł, 8,8%). 

Przyczyn niskiego przyrostu depozytów należy upatrywać w narastającym osłabieniu gospodarki, które 

wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej niektórych przedsiębiorstw oraz obniżenie wzrostu 

wynagrodzeń. Dodatkowo, rozpoczęcie przez RPP cyklu silnego luzowania polityki pieniężnej doprowadziło 

do znacznego spadku oprocentowania depozytów w końcu 2012 r., co może negatywnie wpływać na 

skłonność do oszczędzania, jak też powoduje zmniejszenie przyrostu depozytów z tytułu odsetek od już 

złożonych lokat. Ponadto, silny wpływ na zmniejszenie depozytów przedsiębiorstw miało nabycie przez 

KGHM Polska Miedź S.A. kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd.  

Niskie tempo wzrostu depozytów może stanowić istotną barierę dla możliwości rozwoju akcji kredytowej 

w kolejnych okresach, choć w 2012 r. niski nominalny przyrost kredytów (silny wpływ umocnienia złotego) 

spowodował, że relacja kredytów sektora niefinansowego do depozytów tego sektora uległa poprawie. 

 

SSttaabbiillnnyy  ppoozziioomm  ddeeppoozzyyttóóww  ii  kkrreeddyyttóóww  sseekkttoorraa  ffiinnaannssoowweeggoo,,  aallee  ssppaaddeekk  śśrrooddkkóóww  nniieerreezzyyddeennttóóww  

Poziom depozytów i kredytów sektora finansowego pozostaje stabilny. Wprawdzie w ujęciu nominalnym 

odnotowano zmniejszenie ich stanu (-11,9 mld zł, -4,5%), ale wynikało to z umocnienia złotego. Po 

dokonaniu korekty kursowej, stan tych środków był na poziomie z końca 2011 r. (wzrost o 0,1 mld zł, 0,1%). 

Uwagę jednak zwraca zmniejszenie stanu środków nierezydentów (-31,3 mld zł; -16,6%). Jak już wskazano 

wynikało to z umocnienia złotego (większość środków nierezydentów jest w walutach obcych), wygaszania 

starego portfela kredytów walutowych, jak też zmiany strategii działania, w tym struktury finansowania, do 

jakiej dochodzi w niektórych bankach, oraz ze zmian w poziomie operacji dokonywanych na rynku 
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pieniężnym przez niektóre podmioty. Zmniejszeniu stanu środków nierezydentów towarzyszył przyrost 

środków pozyskanych od rezydentów (19,4 mld zł, 24,8%).  

 

WWzzrroosstt  ddeeppoozzyyttóóww  sseekkttoorraa  bbuuddżżeettoowweeggoo  ii  eemmiissjjii  wwłłaassnnyycchh,,  aallee  iicchh  rroollaa  ppoozzoossttaajjee  ooggrraanniicczzoonnaa  

W 2012 r. odnotowano znaczny przyrost depozytów sektora budżetowego (o 10,8 mld zł, 22,1% w stosunku 

do 2011 r.), co wynikało ze wzrostu depozytów instytucji sektora rządowego (na skutek mniejszego niż 

w   ubiegłych latach odpływu depozytów w końcu roku), podczas gdy poziom depozytów instytucji 

samorządowych charakteryzowała długookresowa stabilność. Pomimo znacznego wzrostu, rola depozytów 

sektora budżetowego w finansowaniu działalności banków jest ograniczona, co wynika z ich relatywnie 

niedużej wartości, jak też silnej koncentracji.  

Odnotowano również dalszy wzrost emisji własnych (o 9,9 mld zł, 23,1% w stosunku do 2011 r.), choć ich 

rola w większości banków nadal była niewielka, a ponadto emisje są silnie skoncentrowane (ponad połowa 

emisji przypadała na jeden bank państwowy; do końca 2012 r. programy emisji własnych przeprowadziły 54 

banki, przy czym w 10-ciu ich wartość kształtowała się na poziomie 1 mld zł lub wyższym). Stopniowy rozwój 

tego źródła finansowania należy ocenić pozytywnie, w szczególności mając na uwadze średnio- 

i  długoterminowy charakter pozyskiwanych w ten sposób środków (ponad 80% ma okres zapadalności 

powyżej 1 roku, a blisko 50% powyżej 5 lat), jak też ograniczone możliwości wzrostu bazy depozytowej.  

 

OOggrraanniicczzoonnyy  ssppaaddeekk  ffiinnaannssoowwaanniiaa  zzaaggrraanniicczznneeggoo   

W strukturze zobowiązań dominują zobowiązania krajowe (81,9%), ale w niektórych bankach kluczową rolę 

odgrywa finansowanie zagraniczne. W 2012 r. odnotowano zmniejszenie zobowiązań wobec nierezydentów 

(-24,0 mld zł, -9,9%; skorygowane -10,7 mld zł, -4,7%), które spowodowało obniżenie ich udziału w bilansie 

(z 18,7% do 16,2%). W połączeniu ze wzrostem sumy bilansowej i wzrostem należności od nierezydenta 

doprowadziło to do zmniejszenia ujemnej luki finansowania zagranicznego (z -13,7% do -11,3%), a tym 

samym do wzrostu stabilności sektora bankowego.  

Zmniejszenie zobowiązań wobec nierezydentów wynikało ze wskazanych już czynników: umocnienia 

złotego, zmiany strategii działania oraz zmienności operacji dokonywanych na rynku papierów dłużnych 

i międzybankowym. W szczególności, zmiany strategii działania niektórych banków polegają na wycofaniu 

się ze sprzedaży walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych oraz na zmniejszeniu 

stopnia uzależnienia od środków pochodzących z macierzystych grup finansowych w kierunku rozwoju 

lokalnej bazy depozytowej. W konsekwencji, następuje spadek zapotrzebowania tych banków na środki 

zagraniczne. W kolejnych okresach można oczekiwać kontynuacji tego procesu. 

Ponad połowa zobowiązań wobec nierezydenta pochodzi od podmiotów z macierzystej grupy kapitałowej. 

W 2012 r. na skutek wskazanych czynników stan tych środków (bez uwzględnienia oddziałów instytucji 

kredytowych) uległ znacznemu obniżeniu (-34,6 mld zł; -23,8%). Większość środków pochodzących od 

macierzystych grup ma zapadalność powyżej 1 roku (około 60%), przy czym ich istotną część stanowią 

środki długoterminowe (na środki o zapadalności powyżej 5 lat przypada około 15%). Pozostałe mają 

charakter krótkoterminowy, ale są sukcesywnie odnawiane zgodnie z potrzebami krajowych banków. 

Mając na uwadze powyższe nie można utożsamiać zmniejszenia stanu środków nierezydentów z procesem 

wycofywania kapitałów z Polski, gdyż takie zjawisko nie występuje, a obserwowane zmiany mają zupełnie 

inne podłoże. Negatywnym aspektem obserwowanych zmian, jest jednak to że w obliczu ograniczonego 

wzrostu innych źródeł finansowania (zwłaszcza depozytów sektora niefinansowego), zmniejszenie środków 

zagranicznych może negatywnie wpływać na możliwości rozwoju akcji kredytowej. Ponadto, zmiana 

struktury finansowania może prowadzić do wzrostu kosztów finansowania, jak też prowadzić do wzrostu 
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konkurencji na rynku depozytowym (to ostatnie zjawisko może być korzystne w obliczu szybko malejącego 

oprocentowania depozytów na skutek silnego łagodzenia polityki pieniężnej).  

 

PPoopprraawwaa  ssttrruukkttuurryy  wwaalluuttoowweejj  bbiillaannssuu  

W 2012 r. odnotowano zmniejszenie stanu aktywów walutowych (-8,2%) i pasywów walutowych (-5,2%) 

oraz obniżenie ich udziału w sumie bilansowej (do odpowiednio: 24,6% i 20,0%). W  konsekwencji doszło do 

zmniejszenia ujemnej luki finansowania walutowego (do -63,3 mld zł) i jej udziału w sumie bilansowej (do -

4,7%), przy czym w niektórych bankach była ona znacznie wyższa. Korzystne zjawiska wynikały z 

umocnienia złotego, ograniczenia emisji nowych kredytów walutowych dla gospodarstw domowych (po 

stronie aktywów) oraz zmiany struktury finansowania w niektórych bankach (po stronie pasywów).  

Wysoki udział aktywów walutowych wynikał przede wszystkim z wysokiego wolumenu kredytów 

walutowych udzielonych gospodarstwom domowym (57,5% ogółu należności walutowych), a w znacznie 

mniejszym stopniu z kredytów walutowych dla przedsiębiorstw (18,8%). Wysoka wartość kredytów 

walutowych dla gospodarstw domowych, z których większość w żaden sposób nie jest zabezpieczona przed 

ryzykiem walutowym, wskazuje na skalę ryzyka podejmowanego przez banki i ich klientów oraz przyczynia 

się do wzrostu ryzyka w systemie finansowym.  

 

WWzzrroosstt  ffiinnaannssoowwaanniiaa  ddłłuuggootteerrmmiinnoowweeggoo  

W 2012 r. odnotowano wzrost finansowania długoterminowego (zobowiązania wymagalne powyżej 1 roku 

wzrosły z 168,7 mld zł do 193,3 mld zł, w tym o wymagalności powyżej 5 lat z 69,0 mld zł do 80,7 mld zł) 

oraz zwiększenie ich udziału w sumie bilansowej (z 13,1% do 14,4%). Nastąpiło to w drodze wydłużenia 

zobowiązań wobec sektora finansowego i to pomimo umocnienia złotego wpływającego na zmniejszenie 

długoterminowych zobowiązań walutowych (wartość środków sektora niefinansowego o wymagalności 

powyżej 1 roku wynosiła tylko 8,4 mld zł i stanowiła 1,2% zobowiązań wobec tego sektora).  

Z drugiej strony, zmniejszenie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych oraz umocnienie złotego 

oddziaływało w kierunku stabilizacji wartości oraz obniżenia udziału długoterminowych aktywów (aktywa 

zapadalne powyżej 1 roku zwiększyły się z 771,2 mld do 779,5 mld zł, a ich udział w sumie bilansowej 

obniżył się z 58,1% do 56,4%). 

Pomimo korzystnych zmian obserwowanych w 2012 r., duże dysproporcje pod względem terminów 

zapadalności aktywów i wymagalności pasywów wskazują na oparcie długoterminowej akcji kredytowej na 

krótkoterminowych depozytach, co powoduje wzrost ryzyka płynności. Podstawową przyczyną tych 

dysproporcji jest obserwowany w minionych latach szybki rozwój kredytów mieszkaniowych, które 

finansowane były głównie w oparciu o krótkoterminowe depozyty sektora niefinansowego oraz środki 

pozyskiwane od zagranicznych podmiotów dominujących (w znacznym stopniu również krótkoterminowe, 

choć sukcesywnie odnawiane), a tylko w niewielkim stopniu przez długoterminowe zobowiązania. Dlatego 

konieczne jest, aby banki zwiększyły udział długoterminowych, stabilnych źródeł finansowania.  

 

SSttaabbiillnnaa  sskkaallaa  ooppeerraaccjjii  ppoozzaabbiillaannssoowwyycchh  

Umiarkowane tempo wzrostu skali działania, niewielkie zmiany stóp procentowych oraz ograniczona 

zmienność złotego przełożyła się na stabilizację skali operacji pozabilansowych (wartość udzielonych przez 

banki zobowiązań dotyczących finansowania zwiększyła się w 2012 r. o 0,7% do 202 mld zł, wartość 

udzielonych gwarancji wzrosła o 10,5% do 55,9 mld zł, a wartość nominalna zawartych transakcji 

instrumentami pochodnymi zmniejszyła się o 2,1% do 1 975,9 mld zł).  
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SSiillnnee  oossłłaabbiieenniiaa  tteemmppaa  wwzzrroossttuu  ppoollsskkiieejj  ggoossppooddaarrkkii  ii  ppooggoorrsszzeenniiaa  ppeerrssppeekkttyyww  jjeejj  wwzzrroossttuu  

W 2012 r. doszło do silnego osłabienia tempa wzrostu polskiej gospodarki i pogorszenia perspektyw jej 

wzrostu w kolejnych okresach (wzrost PKB w 2012 r. wyniósł 1,9% wobec 4,5% w 2011 r., przy czym 

osłabienie pogłębiało się z kwartału na kwartał i w kolejnych kwartałach tempo wzrostu wynosiło 

odpowiednio: 3,5%; 2,3%; 1,3% i 0,7%). Zwraca przy tym uwagę pogorszenie wyników finansowych 

przedsiębiorstw oraz pogorszenie sytuacji na rynku pracy, przejawiające się m.in. we wzroście bezrobocia 

i pierwszym od kilkunastu lat spadkiem realnych wynagrodzeń. Głównymi czynnikami odpowiadającymi za 

osłabienie wzrostu były niekorzystna koniunktura za granicą, zacieśnianie polityki fiskalnej oraz 

zahamowanie wzrostu absorpcji transferów z UE zwłaszcza funduszy strukturalnych. Jednocześnie na skutek 

utrzymywania się niekorzystnej koniunktury za granicą, jak też konieczności dalszej konsolidacji finansów 

publicznych, perspektywy wzrostu polskiej gospodarki uległy pogorszeniu (według prognoz Narodowego 

Banku Polskiego tempo wzrostu polskiej gospodarki w 2013 r. wyniesie 1,3%, w 2014 r. 2,6%, a w 2015 r. 

3,1%; według prognoz Ministerstwa Finansów wyniesie ono odpowiednio 1,5%; 2,5% i 3,8%). Zwraca się 

przy tym uwagę, na dużą niepewność prognozowania rozwoju sytuacji w kolejnych okresach. 

 

OOttoocczzeenniiee  zzeewwnnęęttrrzznnee  wwyywwiieerraa  nneeggaattyywwnnąą  pprreessjjęę  nnaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  bbaannkkóóww 

Osłabienie tempa wzrostu polskiej gospodarki i pogorszenie perspektyw jej rozwoju w kolejnych okresach 

wraz z pojawiającymi się okresowo zaburzeniami w funkcjonowaniu niektórych obszarów rynków 

finansowych, niosą dla banków szereg potencjalnych zagrożeń. W szczególności banki muszą liczyć się 

z możliwością pogorszenia sytuacji finansowej części kredytobiorców, co będzie wywierać negatywną presję 

na jakość portfela kredytowego i wyniki finansowe. Istotną presję na wyniki banków będzie też wywierać 

środowisko szybko malejących stóp procentowych. Nie można też wykluczyć wystąpienia okresowych 

utrudnień w zarządzaniu płynnością, czy też możliwości ograniczenia wsparcia ze strony podmiotów 

macierzystej grupy kapitałowej i przenoszenia ryzyka reputacji. 

W związku z tym należy uznać, że pomimo stabilnej i dobrej sytuacji bieżącej, ryzyko działalności sektora 

bankowego utrzymuje się na podwyższonym poziomie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryzyko działalności sektora bankowego w kolejnych okresach 
utrzymuje się na podwyższonym poziomie 
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE1 

 

 

 

 

 

 

 

W 2012 r. doszło do silnego osłabienia tempa wzrostu polskiej gospodarki i pogorszenia perspektyw jej 

rozwoju w kolejnych okresach. Roczna dynamika realnego wzrostu PKB wyniosła 1,9% w 2012 r. wobec 

4,5% w 2011 r., przy czym obniżenie tempa wzrostu pogłębiało się z kwartału na kwartał (w kolejnych 

kwartałach wynosiło odpowiednio 3,5%; 2,3%; 1,3% i 0,7%).  

 

Spowolnienie w dużej mierze wynikało ze spadku popytu krajowego  (z dodatniego wzrostu na poziomie 

3,4% w 2011 r. do -0,2% w 2012 roku), przy zachowaniu pozytywnego wpływu eksportu netto. Spadek 

popytu krajowego nastąpił na skutek silnego obniżenia akumulacji (z 11,2% do -3,3%, w tym nakładów 

brutto na środki trwałe z 8,5% do -0,8% i redukcji zapasów) oraz zmniejszenia spożycia ogółem (z 1,6% do 

0,6%, w tym spożycia indywidualnego z 2,6% do 0,8% oraz stagnacji spożycia publicznego). Spadek dynamiki 

inwestycji był spowodowany obniżeniem dynamiki inwestycji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na 

skutek pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarki (to samo wpływało na spadek zapasów) oraz 

ograniczenia inwestycji publicznych w związku z koniecznością redukcji deficytu finansów publicznych. 

Zmniejszenie dynamiki spożycia indywidualnego było konsekwencją spadku dochodów do dyspozycji 

gospodarstw domowych na skutek pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, spowolnienia akcji kredytowej 

dla gospodarstw domowych oraz niekorzystnych nastrojów konsumentów. Stagnacja spożycia publicznego 

wynikała natomiast z działań zmierzających do ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych. 

 

W 2012 r. odnotowano ponadto: 

 silne zmniejszenie tempa wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu (z 7,5% w 2011 r. do 0,9% w 2012 r.); 

oraz spadek produkcji budowlano-montażowej (z 12,3% do -1,0%); 

 ograniczenie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej (z 3,2% do 0,8%); 

 zmniejszenie tempa wzrostu wymiany handlowej z zagranicą (eksport w złotych wzrósł o 6,9%, w EUR 

o 3,8%, a import odpowiednio o 2,4% i -0,6%), przy jednoczesnym zmniejszeniu ujemnego salda 

obrotów towarowych i poprawie relacji tego salda do PKB (z -4,2% do -2,6%); 

 obniżenie wyniku finansowego netto sektora przedsiębiorstw2 (o 21,0%) i pogorszenie podstawowych 

wskaźników ekonomiczno-finansowych (m.in. wskaźnik poziomu kosztów wzrósł z 94,6% do 95,8%, 

a wskaźnik płynności I stopnia obniżył się z 38,1% do 34,1%); 

 pogorszenie sytuacji na rynku pracy przejawiające się malejącym tempem wzrostu zatrudnienia 

(przeciętne zatrudnienie w 2012 r. w sektorze przedsiębiorstw było o 0,1% wyższe niż w 2011 r.), 

malejącym tempem wzrostu wynagrodzeń (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw wzrosło o 3,4%, ale jego siła nabywcza po raz pierwszy od kilkunastu lat uległa 

obniżeniu o 0,1%) i wzroście bezrobocia (stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 13,4% z 12,5% na 

koniec 2011 r.). Z drugiej strony, nastąpił wzrost wartości świadczeń społecznych (przeciętna miesięczna 

                                                 
1 Szerzej zob. „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju”, GUS; „Raport o inflacji”, NBP; „Program 
konwergencji”, MF; „Raport o stabilności systemu finansowego”, NBP;  „Produkt krajowy brutto. Szacunek wstępny”, GUS; 
„Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów”, GUS; „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych”, GUS; 
„Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej”, NBP; „Budownictwo mieszkaniowe”, GUS; „Informacja o cenach 
mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce”, NBP; „Monthly Bulletin”, ECB. 
2 Dane dotyczą 17594 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, zatrudniających 50 i więcej osób. 

Silne osłabienie  
tempa wzrostu gospodarczego 
Pierwszy od kilkunastu lat 
spadek realnych wynagrodzeń 
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emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wzrosła o 5,4% i o 1,3% 

w ujęciu realnym, a przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych 

o odpowiednio 6,9% i 2,8%); 

 obniżenie inflacji (CPI z 4,6% do 2,4%; PPI z 9,0% do -1,7%), przy czym przez większość roku 

utrzymywała się podwyższona presja inflacyjna, a jej spadek nastąpił dopiero w końcu roku. 

 

W ocenie NBP, głównymi czynnikami odpowiadającymi za osłabienie wzrostu były niekorzystna koniunktura 

za granicą, zacieśnianie polityki fiskalnej oraz zahamowanie wzrostu absorpcji transferów z UE zwłaszcza 

funduszy strukturalnych (według szacunków NBP, spowolnienie w strefie euro przekłada się na pogorszenie 

koniunktury w Polsce z opóźnieniem około dwóch kwartałów, jednocześnie powoduje ono wzrost awersji 

krajowych podmiotów do podejmowania ryzyka i prowadzi do ograniczenia ich inwestycji). Do spowolnienia 

gospodarczego przyczyniło się również ograniczenie wydatków konsumpcyjnych przez gospodarstwa 

domowe spowodowane złą sytuacją na ryku pracy i niemożnością dalszego podtrzymywania konsumpcji 

kosztem spadku stopy oszczędności. 

Zbliżoną ocenę przedstawia Ministerstwo Finansów, które głównych czynników spowolnienia upatruje 

w  pogorszeniu koniunktury na głównych rynkach eksportowych oraz stosunkowo restrykcyjnej polityce 

makroekonomicznej, wynikającej z konieczności konsolidacji finansów publicznych oraz restrykcyjnej 

polityki pieniężnej nakierowanej na obniżenie zjawisk i oczekiwań inflacyjnych.  

 

 

 

 

 

Pomimo postępującego osłabienia gospodarki, sytuacja finansów publicznych była stabilna. Deficyt sektora 

instytucji rządowych i samorządowych uległ obniżeniu3 (z -5,0% PKB w 2011 r. do -3,9% PKB w 2012 r.), 

państwowy dług publiczny oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych uległy zwiększeniu 

(odpowiednio o 3,1% do 842,7 mld zł oraz 3,2% do 886,8 mld zł), ale ich udział w PKB obniżył się 

(państwowy dług publiczny liczony wg metodologii krajowej obniżył się z 53,4% do 52,7%, a dług sektora 

instytucji rządowych i samorządowych liczony wg metodologii ESA95 z 56,2% do 55,6%), czemu sprzyjało 

umocnienie złotego. Również ratingi Polski pozostały stabilne (długoterminowe zadłużenie w walutach 

obcych: Standard & Poor's A-; Moody’s A2, Fitch A-). Jednak z drugiej strony, uwagę zwraca niski wzrost 

dochodów podatkowych (o 2,1% wyższe niż w 2011 r. i o 6,2% niższe niż zakładał plan na 2012 r.). 

Relatywnie korzystna sytuacja finansów publicznych i wysoki popyt na polskie papiery skarbowe ze strony 

inwestorów zagranicznych, pozwoliły Ministerstwu Finansów na szybką realizację potrzeb pożyczkowych 

na 2012 r. i rozpoczęcie pozyskiwania środków na rok 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 W 2012 r. zmieniła się struktura realizowanego dostosowania fiskalnego w porównaniu z 2011 r. Konsolidacja fiskalna 
realizowana dotychczas głównie poprzez podwyżki podatków i ograniczanie wydatków bieżących została w dużej mierze 
uzupełniona w 2012 r. o ograniczenie inwestycji publicznych, które miało miejsce zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie spowolnienie wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji niższe 
niż oczekiwano wpływy z podatków pośrednich, wyższe wydatki bieżące jak i niższe wpływy z transferów kapitałowych, 
nie pozwoliły na zakładaną „Programie konwergencji” (Aktualizacja 2012) skalę redukcji deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych (do 2,9% PKB w 2012 r.).  

Stabilna sytuacja 
finansów publicznych  
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Pogorszenie perspektyw wzrostu polskiej gospodarki znajduje odzwierciedlenie w niskich prognozach jej 

rozwoju w najbliższych latach. Według prognoz NBP zawartych w tzw. centralnej ścieżce projekcji inflacji 

i PKB („Projekcja inflacji i PKB” – marzec 2013) tempo wzrostu polskiej gospodarki w 2013 r. wyniesie 1,3%, 

po czym ulegnie ono przyspieszeniu do 2,6% w 2014 r. oraz 3,1% w 2015 r. Według prognoz Ministerstwa 

Finansów („Program konwergencji” – aktualizacja 2013) tempo wzrostu PKB w 2013 r. powinno wynieść 

1,5%, po czym należy spodziewać się jego przyspieszenia do 2,5% w 2014 r. oraz 3,8% w 2015 r. 

Mniej korzystne są prognozy Komisji Europejskiej (aktualizacja z wiosny 2013), która w 2013 r. oczekuje 

wzrostu PKB w Polsce na poziomie 1,1% oraz 2,2% w 2014 r.  

 

 

 

 

 

Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych uległy dalszemu obniżeniu (w IV kwartale 2012 r., średnie 

ceny transakcyjne na rynku pierwotnym i wtórnym na siedmiu głównych rynkach były o 9,7% i 7,4% niższe 

niż w IV kwartale 2011 r.). Istotny wpływ miało na to jednak zakończenie Programu „Rodzina na Swoim”, co 

prowadziło do zwiększenia udziału w sprzedaży tańszych mieszkań, których cena mieściła się w limitach 

Programu. Na spadek cen transakcyjnych wpływała również rosnąca nadwyżka podaży nad popytem, 

ograniczenie popytu w związku z pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarki (skutkuje to m.in. wzrostem 

awersji do podejmowania długoterminowych zobowiązań), wstrzymanie części popytu w oczekiwaniu 

na  korzystniejszą cenę zakupu (mechanizm odwrotny do występującego w latach boomu), zacieśnienie 

polityki kredytowej banków, jak też stopniowo rosnące zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ze strony 

gospodarstw domowych4. 

Obserwowana w ostatnich latach korekta cen połączona ze wzrostem wynagrodzeń, prowadzi do stopniowej 

poprawy relacji przeciętnych cen mieszkań do przeciętnych wynagrodzeń, a tym samym do wzrostu 

dostępności mieszkań dla przeciętnych gospodarstw domowych. Lepsze dostosowanie przeciętnych cen 

nieruchomości do przeciętnych dochodów gospodarstw domowych, wpływa też na ograniczenie ryzyka 

związanego z nowo udzielanymi kredytami. 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania uległa zwiększeniu (o 16,4%). Z drugiej strony, odnotowano 

zmniejszenie liczby mieszkań których budowę rozpoczęto (o 12,6%) oraz liczby pozwoleń wydanych na 

budowę (o 10,3%). Miało to jednak związek z relatywnie wysoką ofertą mieszkań dostępnych do sprzedaży 

(w tym niesprzedanych)5 oraz wysoką liczbą mieszkań w  budowie (713,1 tys.), które kształtowały się 

w pobliżu rekordowych poziomów.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 W IV kwartale odnotowano silny wzrost liczby transakcji zawartych na rynku pierwotnym (do 8,4 tys.), która była 
porównywalna do lat boomu 2007-2008. W znacznym stopniu miało to jednak związek z wygaszaniem „Programu 
Rodzina na Swoim” (zob. „Rynek mieszkaniowy w Polsce”, REAS). 
5 W IV kwartale 2012 r. na sześciu głównych rynkach (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Poznań) w ofercie 
deweloperów znajdowało się 54 tys. mieszkań dostępnych do sprzedaży, z czego ponad 15 tys. było gotowych do odbioru 
(zob. „Rynek mieszkaniowy w Polsce”, REAS). 

Kontynuacja korekty cen  
na rynku nieruchomości 

Pogorszenie perspektyw 
wzrostu polskiej gospodarki 
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Sytuacja na rynkach finansowych w 2012 r. nadal charakteryzowała się znaczną zmiennością nastrojów 

inwestorów, a w konsekwencji zmiennością wycen poszczególnych klas aktywów. Można przy tym wyróżnić 

trzy okresy: styczeń-luty charakteryzujący się poprawą nastrojów, marzec-maj w którym doszło do ich 

pogorszenia oraz okres od czerwca do końca roku, w którym doszło do ponownej poprawy nastrojów. 

Poprawa nastrojów prowadziła do wzrostu popytu na bardziej ryzykowne aktywa i wzrostu ich cen, 

a  pogorszenie do ich wyprzedaży i spadku ich wycen.  

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzje inwestycyjne były rozwój kryzysu w  strefie euro 

(zwłaszcza w Grecji i Hiszpanii), dane napływające z największych gospodarek (strefa euro, USA, Chiny) oraz 

działania głównych banków centralnych. Kluczowe znaczenie miały przy tym, decyzje podejmowane przez 

główne banki centralne, które kontynuowały silnie ekspansywną politykę pieniężną, przejawiającą się 

w   utrzymaniu stóp procentowych na historycznych minimach oraz w utrzymaniu lub rozszerzeniu 

programów wsparcia płynności i tzw. luzowania ilościowego6.  

 

 

 

 

 

 

 

Sytuację na krajowym rynku finansowym można uznać za względnie stabilną, choć rynek złotego i akcji, 

znajdowały się pod znacznym wpływem nastrojów panujących na rynkach globalnych. Należy odnotować:  

 zacieśnienie a następnie złagodzenie polityki pieniężnej (w maju RPP na skutek utrzymującej się presji 

inflacyjnej Rada zdecydowała się na podniesienie podstawowych stóp NBP o 25 p.b., a w listopadzie 

i  grudniu postanowiła je obniżyć po 25 p.b., co wynikało z wyraźnego osłabienia koniunktury w Polsce, 

prowadzącego w ocenie Rady do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej); 

 spadek stóp procentowych na rynku międzybankowym (średnia stawka WIBOR 3M obniżyła się z 4,9% 

w grudniu 2011 r. do 4,2% w grudniu 2012 r.), przy czym w połowie roku nastąpił ich nieznaczny 

przejściowy wzrost w związku z zacieśnieniem polityki pieniężnej. Jednocześnie kwotowania FRA 

wskazywały na oczekiwanie przez uczestników rynku dalszego, znacznego obniżenia stóp procentowych 

(w grudniu 2012 r. przeciętne kwotowania FRA 6x9 kształtowały się na poziomie 3,2%); 

 silne obniżenie rentowności papierów skarbowych (średnia rentowność 2-; 3-; 5- i 10 letnich obligacji 

skarbowych na rynku wtórnym obniżyła się z 4,9%; 5,1%; 5,3%; 5,9% w grudniu 2011 r. do 3,2%; 3,3%; 

3,3%; 3,9% w grudniu 2012 r.). W znacznym stopniu wynikało to ze zwiększenia zaangażowania na 

krajowym rynku papierów skarbowych ze strony inwestorów zagranicznych (z 154,2 mld zł na koniec 

2011 r. do 190,5 mld zł na koniec 2012 r., co stanowiło 35,7% ich ogólnej wartości), którzy poszukiwali 

instrumentów o wysokim ratingu i zapewniających relatywnie wysokie stopy zwrotu. Zjawisko to sprzyja 

rozwojowi polskiej gospodarki, ale zarazem powoduje wzrost ryzyka związanego z możliwością 

szybkiego wycofania części kapitału, co najprawdopodobniej doprowadziłoby do silnego wzrostu 

rentowności papierów skarbowych oraz osłabienia złotego. Dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie 

długookresowej stabilności systemu finansowego i wiarygodności kredytowej Polski. Z drugiej strony, 

                                                 
6 W szczególności, EBC przeprowadził drugą operację LTRO (mającą na celu zwiększenie płynności banków) oraz ogłosił 
program OMT (zakładający nieograniczony skup obligacji skarbowych na rynkach wtórnych), a FED wprowadził LSAP 3 
(program zakupu sekurytyzowanych papierów wartościowych, których aktywami bazowymi są kredyty hipoteczne, 
rozszerzony następnie o zakup obligacji skarbowych) - szerzej zob. „Raport o inflacji”, NBP. 

Sytuacja na rynkach finansowych 
kształtowana głównie przez 
rozwój sytuacji w strefie euro 
i USA oraz działania EBC i FED 

Sytuacja na krajowym rynku 
finansowym relatywnie stabilna  
Silny spadek rentowności 
papierów skarbowych 
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uwagę zwraca zmniejszenie stanu papierów znajdujących się w posiadaniu banków krajowych, które 

wykorzystały wzrost cen papierów do realizacji części zysków (z 120,2 mld zł do 98,6 mld zł); 

 umocnienie złotego względem walut głównych (na koniec 2012 r. średni kurs w NBP 1 EUR, 1 CHF 

i 1 USD wynosił odpowiednio 4,0882; 3,3868; 3,0996 wobec 4,4168; 3,6333; 3,4174 na koniec 2011 r.); 

 obniżenie oprocentowania depozytów (z 4,4% w grudniu 2011 r. do 4,0% w  grudniu 2012 r.) i kredytów  

(z 8,0% do 7,8%)7. Obniżenie oprocentowania wynikało ze zmian dokonanych w końcu roku, podczas 

gdy na początku roku obserwowana była stabilizacja oprocentowania, a w połowie roku jego nieznaczne 

zwiększenie. Jednocześnie, na poziomie poszczególnych grup klientów i produktów obserwowano 

różnice w kierunku i skali dokonanych przez banki zmian oprocentowania, przy czym uwagę zwraca 

wzrost oprocentowania kredytów konsumpcyjnych; 

 wzrost cen na rynku akcji (na koniec 2012 r. wartość WIG, WIG 20, mWIG40, sWIG80 i WIG Banki była 

odpowiednio o: 26,2%; 20,4%; 17,4%; 22,9%; 22,6% wyższa niż na koniec 2011 r., przy czym na rynku 

głównym wzrost odnotowały akcje 234 emitentów, a spadek 230). Uwagę jednak zwracają malejące 

obroty (w tym bardzo niska płynność obrotu na znacznej części małych i średnich spółek) oraz malejący 

udział w obrotach inwestorów indywidualnych i krajowych inwestorów instytucjonalnych. Jedną 

z  przyczyn niskich obrotów na części małych i średnich spółek na warszawskim rynku jest nadmierny 

wzrost liczby emitentów (często „słabych” i mało transparentnych), jaki nastąpił w ostatnich latach 

(przerost rynku w stosunku do skali działania gospodarki). 

 

 

 

 

 

Osłabienie tempa wzrostu polskiej gospodarki i pogorszenie perspektyw jej rozwoju w kolejnych okresach, 

wraz z kryzysem zadłużeniowym części krajów strefy euro, osłabieniem wzrostu globalnej gospodarki 

i pojawiającymi się okresowo zaburzeniami w  funkcjonowaniu niektórych obszarów rynków finansowych, 

niosą dla banków szereg potencjalnych zagrożeń. W szczególności banki muszą liczyć się z możliwością 

pogorszenia sytuacji finansowej części kredytobiorców, co będzie wywierać negatywną presję na jakość 

portfela kredytowego i wyniki finansowe. Istotną presję na wyniki banków będzie też wywierać środowisko 

szybko malejących stóp procentowych. Nie można też wykluczyć wystąpienia okresowych utrudnień 

w zarządzaniu płynnością, czy też możliwości ograniczenia wsparcia ze strony podmiotów macierzystej 

grupy kapitałowej i przenoszenia ryzyka reputacji. 

W związku z tym należy uznać, że pomimo stabilnej i dobrej sytuacji bieżącej, ryzyko działalności sektora 

bankowego utrzymuje się na podwyższonym poziomie. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Przeciętne oprocentowanie nowych depozytów gospodarstw domowych (ujęcie OPN) zmniejszyło się z 4,7% do 4,2%, 
a przedsiębiorstw z 4,3% do 4,0%. Przeciętne oprocentowanie nowo udzielanych kredytów konsumpcyjnych wzrosło 
z 15,2% do 16,0% (rzeczywista stopa procentowa wzrosła z 21,3% do 22,2%), kredytów mieszkaniowych obniżyło się 
z 7,0% do 6,6% (rzeczywista stopa procentowa z 7,4% do 7,1%), kredytów dla przedsiębiorstw z 6,6% do 6,2%. 
 

Trudne uwarunkowania 
zewnętrzne powodują utrzymanie 
na podwyższonym poziomie 
ryzyka działalności banków 
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Wybrane charakterystyki sytuacji makroekonomicznej i sytuacji na rynku finansowym 
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1. STRUKTURA SEKTORA BANKOWEGO I ROLA BANKÓW W GOSPODARCE 

 

 

 

 

Pomimo zmian zachodzących w poszczególnych okresach, główne charakterystyki określające strukturę 
sektora bankowego wykazują długookresową stabilność. 

 
 
Tabela 1. Wybrane wskaźniki struktury sektora 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba podmiotów prowadzących działalność bankową 649 643 646 642 642 
- banki komercyjne 52 49 49 47 45 
- oddziały instytucji kredytowych  18 18 21 21 25 
- banki spółdzielcze 579 576 576 574 572 

Zatrudnienie 181 114 175 249 176 916 176 658 175 087 
Liczba placówek8 13 655 13 910 14 207 13 921 15 430 

Udział w aktywach sektora       

- banki kontrolowane przez inwestorów krajowych 27,7% 31,9% 33,8% 35,0% 36,4% 
- banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych 72,3% 68,1% 66,2% 65,0% 63,6% 

Udział w aktywach sektora      

- 5-ciu największych banków 44,6% 44,3% 43,9% 44,3% 46,0% 
- 10-ciu największych banków 62,5% 63,6% 63,1% 63,4% 64,6% 

 

 

 

W 2012 r. doszło do połączenia Polbank EFG S.A. 

z Raiffeisen Bank Polska S.A. (połączony bank znalazł 

się w pierwszej 10-ce największych banków), Getin 

Noble Bank S.A. z Get Bank S.A. oraz dwóch połączeń 

w sektorze banków spółdzielczych. Z drugiej strony, 

działalność rozpoczęły 4 nowe oddziały instytucji 

kredytowych. W konsekwencji liczba podmiotów 

prowadzących działalność bankową nie uległa 

zmianie. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Uwaga: Dane na koniec 2012 r. nie są w pełni porównywalne z poprzednimi okresami, gdyż obejmują również tzw. 
placówki partnerskie, które wcześniej nie były objęte sprawozdawczością. 

Wykres 1.  
Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych 

 

Długookresowa stabilność 
struktury sektora bankowego  

Liczba podmiotów 
prowadzących działalność 
bankową nie uległa zmianie 
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Obserwowane w ostatnich okresach wyhamowanie 

tempa wzrostu sektora bankowego, jak też 

niekorzystne zjawiska zachodzące w otoczeniu 

sektora bankowego, spowodowały, że niektóre banki 

podejmowały działania zmierzające do wzrostu 

efektywności w drodze optymalizacji zatrudnienia 

i  sieci sprzedaży. W rezultacie, liczba zatrudnionych 

w sektorze bankowym uległa zmniejszeniu (o 1,8 tys. 

osób), ale sieć sprzedaży kształtowała się na 

poziomie zbliżonym do stanu z 2011 r.  

Obraz sytuacji był jednak niejednorodny i w części 

banków odnotowano istotny wzrost zatrudnienia 

oraz liczby placówek sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W strukturze sektora odnotowano dalszy wzrost 

udziału w aktywach banków kontrolowanych przez 

inwestorów krajowych.  

Na koniec 2012 r. inwestorzy krajowi kontrolowali 

9    banków komercyjnych oraz wszystkie banki 

spółdzielcze (Skarb Państwa kontrolował 4 banki 

komercyjne), a inwestorzy zagraniczni 36 banków 

komercyjnych oraz wszystkie oddziały instytucji 

kredytowych. Kontrolne pakiety akcji posiadali 

inwestorzy z 19 krajów, przy czym dominującą rolę 

odgrywali inwestorzy z Włoch, Niemiec i Holandii.  

 

 

 

 

 

Wykres 2.  
Zatrudnienie i sieć sprzedaży 

 

Wykres 3.  
Struktura własnościowa (udział w aktywach sektora) 

 

Zmniejszenie zatrudnienia,  
sieć sprzedaży stabilna  

Stopniowy wzrost udziału 
banków kontrolowanych 
przez inwestorów krajowych 
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Poziom koncentracji sektora bankowego pozostaje 

stabilny, choć w 2012 r. doszło do wzrostu udziału 

największych banków w aktywach sektora, co miało 

związek ze wskazanymi procesami fuzji, jak też 

relatywnie wysokim wzrostem skali działania 

niektórych dużych banków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2. Aktywa systemu finansowego w latach 2008-2012 

 Wartość (mld zł) Zmiana do 2011 
 2008 2009 2010 2011 2012 mld zł % 

Sektor finansowy ogółem, w tym: 1 394,9 1 480,5 1 660,1 1 795,1 1 948,1 153,1 8,5% 
- sektor bankowy 1 035,4 1 057,4 1 159,4 1 294,6 1 352,9 58,4 4,5% 
- SKOK 9,4 11,6 14,0 15,2 16,9 1,7 11,1% 
- sektor ubezpieczeniowy 138,0 139,1 145,2 146,2 162,9 16,7 11,4% 
- OFE 138,2 179,0 221,5 224,7 269,6 44,9 20,0% 
- fundusze inwestycyjne 73,9 93,4 120,1 114,4 145,8 31,5 27,5% 

 

 

 

 

 

Wartość aktywów systemu finansowego (bez NBP), 

zbliżyła się w 2012 r. do 2 bilionów złotych, z czego 

blisko 70% przypadało na sektor bankowy. 

Jednocześnie aktywa największych banków były 

porównywalne lub wyższe od aktywów pozostałych 

segmentów. Oznacza to, że stabilność sektora 

bankowego ma kluczowe znaczenie dla stabilności 

całego systemu finansowego.  

 

Wykres 4.  
Koncentracja sektora  

 

Wykres 5.  
Struktura systemu finansowego   

 

Nieznaczny wzrost koncentracji  

Kluczowa rola banków 
dla stabilności systemu 
finansowego 
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Rola banków w gospodarce systematycznie rośnie, 

o   czym świadczy m.in. rosnący udział aktywów 

sektora w PKB (z 55% w 1999 r. do 85% w 2012 r.).  

W szczególności uwagę zwraca wzrost udziału 

kredytów dla gospodarstw domowych (z 16% 

do 33%), zwłaszcza mieszkaniowych (z 1% do 20%) 

oraz depozytów gospodarstw domowych (z 24% 

do 32%) i przedsiębiorstw (z 7% do 12%). Z  drugiej 

strony, uwagę zwraca długookresowa stabilność 

udziału kredytów przedsiębiorstw (15%-17%). 

 

 

 

 

 

 

 

W 2012 r. doszło do nieznacznego obniżenia udziału 

w PKB kredytów dla gospodarstw domowych 

(zmniejszenie udziału kredytów konsumpcyjnych 

obserwowane jest od 2010 r.) oraz depozytów 

przedsiębiorstw. Spowodowane to było obniżeniem 

tempa wzrostu sektora, umocnieniem złotego 

(skutkującym spadkiem wartości złotowej pozycji 

bilansu wyrażonych w walutach obcych) oraz 

zmniejszeniem stanu depozytów przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 6.  
Rola sektora bankowego w gospodarce   

 
 

 
 

Rosnąca rola sektora 
bankowego w gospodarce 

W 2012 nieznaczne obniżenie 
udziału w PKB kredytów dla 
gospodarstw domowych  
i depozytów przedsiębiorstw 
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2. POZYCJA KAPITAŁOWA 

 

 

 

 

W 2012 r. doszło do znacznego wzmocnienia bazy kapitałowej oraz poprawy głównych miar adekwatności 

kapitałowej. 

 
Tabela 3. Adekwatność kapitałowa 

 Wartość (mld zł) Zmiana do 2011 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % 

Fundusze własne  100,6 110,7 126,4 128,8 18,1 16,4% 

Całkowity wymóg kapitałowy 58,2 67,6 72,0 70,0 2,3 3,5% 
- ryzyko kredytowe 50,9 59,7 62,6 60,8 1,1 1,8% 
- ryzyko operacyjne 6,1 6,4 6,6 6,5 0,1 2,2% 
- pozostałe ryzyka 1,2 1,5 2,9 2,6 1,1 74,4% 

Nadwyżka/niedobór funduszy własnych 42,4 43,1 54,3 58,9 15,8 36,7% 

 

 

W 2012 r. odnotowano silny wzrost funduszy 

własnych (o 18,1 mld zł, tj. o 16,4%), który 

dwukrotnie przewyższał wzrost sumy bilansowej. 

W znacznym stopniu wynikało to z realizacji przez 

banki zaleceń Przewodniczącego KNF, który mając na 

uwadze ryzyko zakumulowane w bilansach banków, 

jak też trudne uwarunkowania zewnętrzne, określił 

zasady, jakimi banki powinny kierować się przy 

podziale zysków za 2011 r. W rezultacie 72% 

wypracowanych zysków pozostało w bankach 

i zostało przeznaczone na zasilenie funduszy 

(w bankach komercyjnych pozostało 70% zysków, 

a w spółdzielczych 95%). 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost 

funduszy było dokapitalizowanie niektórych banków. 

Na koniec 2012 r. wszystkie banki spełniały wymóg 

minimalnych funduszy własnych (5 mln EUR dla 

banków komercyjnych oraz 1 mln EUR dla banków 

spółdzielczych). 

 

 

 

Wykres 7.  
Adekwatność kapitałowa 

 
Wykres 8.  
Podział zysków (za rok poprzedzający) - udział zysku 
zatrzymanego 

 

Mocna pozycja kapitałowa 
sektora bankowego 

Silny wzrost funduszy własnych 
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Odnotowany w 2012 r. przyrost całkowitego wymogu kapitałowego był relatywnie niski (2,3 mld zł, 3,5%), 

co było konsekwencją niskiego przyrostu wymogu z tytułu ryzyka kredytowego (1,1 mld zł, 1,8%), 

stanowiącego główną pozycję wymogów kapitałowych. Wynikało to z wyhamowania tempa wzrostu akcji 

kredytowej oraz umocnienia złotego oddziałującego w kierunku zmniejszenia wymogów z tytułu kredytów 

wyrażonych w walutach obcych.  

 

W kontekście wymogów z tytułu ryzyka kredytowego należy zwrócić uwagę, że w czerwcu 2012 r. nastąpiło 

podwyższenie wagi ryzyka (z preferencyjnego poziomu 75% do bazowego poziomu 100%) dla ekspozycji 

detalicznych oraz zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej, w przypadku których wysokość raty 

kapitałowej lub odsetkowej jest uzależniona od zmian kursu walut innych niż waluty przychodów osiąganych 

przez dłużnika. Zwiększenie wymogów kapitałowych miało na celu zwiększenie odporności banków na 

ryzyko związane z kredytami walutowymi udzielanymi gospodarstwom domowym. 

 

Przyrost wymogów kapitałowych z tytułu pozostałych kategorii ryzyka również był ograniczony, przy czym 

obserwowany znaczny wzrost wymogu z tytułu pozostałych rodzajów ryzyka wynikał ze zmiany metody 

pomiaru ryzyka kredytowego w jednym z dużych banków (w okresie implementacji nowego modelu, różnica 

między wcześniej stosowaną przez bank metodą standardową, a stosowaną obecnie metodą zaawansowaną 

jest zapisywana w innych wymogach kapitałowych).  

 

 

 

 

 

 

Rezultatem dużego przyrostu funduszy a zarazem niskiego przyrostu wymogów kapitałowych było duże 

zwiększenie nadwyżki funduszy własnych nad całkowitym wymogiem kapitałowym (z 43,1 mld zł do 

58,9 mld zł). 

 
Tabela 4. Współczynnik wypłacalności i współczynnik Tier 1 

 Współczynnik wypłacalności (%) Udział w aktywach sektora (%) 

 
2010 2011 09/12 2012 2010 2011 09/12 2012 

Współczynnik wypłacalności (CAR)         

Sektor 13,8 13,1 14,0 14,7     

Banki komercyjne 13,9 13,1 14,0 14,8     

Banki spółdzielcze 13,2 13,4 13,9 13,8     

Rozkład banków względem CAR         

poniżej 8% 2 - - - 0,1% - - - 

8-10% 28 28 20 15 7,4% 8,5% 4,2% 0,5% 

10-12% 115 120 92 99 25,4% 35,8% 14,0% 9,5% 

12% i więcej 480 473 507 503 62,4% 53,5% 79,8% 88,0% 

Współczynnik Tier 1         

Sektor 12,4 11,7 12,7 13,1     

Banki komercyjne 12,5 11,6 12,6 13,1     

Banki spółdzielcze 12,4 12,6 13,1 13,0     

 

 

Silny wzrost nadwyżki funduszy 
własnych nad całkowitym 
wymogiem kapitałowym 

Relatywnie niski przyrost 
wymogów kapitałowych 
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Konsekwencją wskazanych zmian był też silny wzrost 

współczynnika wypłacalności (z 13,1 do 14,7) oraz 

współczynnika Tier 1 (z 11,7 do 13,1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mocnej pozycji kapitałowej sektora bankowego 

świadczy ograniczona liczba banków posiadających 

współczynnik wypłacalności na poziomie niższym niż 

12% lub Tier 1 niższy od 9%.  

Na koniec 2012 r. tylko 7 banków komercyjnych oraz 

107 banków spółdzielczych miało współczynnik 

wypłacalności mniejszy od 12%, ale ich łączny udział 

w aktywach sektora wynosił tylko 9,9%. Jednocześnie 

tylko 5 banków komercyjnych i 18 spółdzielczych 

miało współczynnik Tier 1 mniejszy od 9%, ale ich 

udział w aktywach sektora wynosił zaledwie 6,1%. 

 

 

 

 

 

Pomimo dobrej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku 

niektórych banków jej dalsze wzmocnienie. Wynika to z  poziomu ryzyka dotychczas zakumulowanego 

w bilansach banków, jak też utrzymujących się trudnych uwarunkowań zewnętrznych, które mogą 

wywoływać zaburzenia w funkcjonowaniu rynków finansowych oraz negatywnie wpływać na sytuację 

finansową części klientów banków.  

W związku z tym KNF wydała bankom (i innym nadzorowanym instytucjom) zalecenia odnośnie sposobu 

podziału zysków za 2012 r.  

 

 

 

Wykres 9.  
Współczynnik wypłacalności (CAR) 

 

Wykres 10.  
Struktura sektora bankowego względem CAR i Tier 1 

 
 

 

 

Ograniczony udział banków 
o CAR < 12% i Tier 1 < 9% 

Silny wzrost CAR i Tier 1 

Rekomendowane dalsze 
wzmacnianie bazy kapitałowej 
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3. POZYCJA PŁYNNOŚCIOWA 

 

 

 

 

Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra, ale konieczne są dalsze działania zmierzające do 

wzrostu stabilności źródeł finansowania. 

 
Tabela 5. Wybrane miary płynności 

 Wartość (mld zł) Zmiana do 2011 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % 

Podstawowa rezerwa płynności 276,2 294,0 293,4 301,0 6,9 2,4% 
Uzupełniająca rezerwa płynności 119,6 148,5 148,1 142,6 -6,0 -4,0% 

Środki obce niestabilne 253,4 302,3 298,6 286,6 -15,6 -5,2% 

Luka płynności krótkoterminowej 142,4 140,3 142,9 156,9 16,6 11,8% 

Współczynnik płynności krótkoterminowej 1,56 1,46 1,48 1,55 x x 

Środki obce stabilne 794,1 889,0 897,6 913,8 24,8 2,8% 

Kredyty dla sektora niefinansowego 664,9 764,3 774,4 771,2 7,0 0,9% 

Depozyty sektora niefinansowego 620,4 698,6 695,7 724,0 25,4 3,6% 

Nadwyżka/niedobór depozytów -44,6 -65,7 -78,7 -47,3 18,4 -28,0% 
Relacja kredyty/depozyty 107,2% 109,4% 111,3% 106,6% x x 

 

 

 

Podstawowe miary płynności pozostawały względnie 

stabilne i utrzymywały się na zadowalających 

poziomach.  

W końcu 2012 r. odnotowano wzrost dodatniej luki 

płynności (do 156,9 mld zł) oraz współczynnika 

płynności krótkoterminowej (do 1,55), co wynikało 

głównie z obniżenia środków obcych niestabilnych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 11.  
Wybrane miary płynności 

 
Wykres 12.  
Współczynnik płynności krótkoterminowej 

  

Dobra sytuacja w zakresie 
bieżącej płynności banków  

Podstawowe miary płynności 
są zadowalające i stabilne 

Wymagane 
minimum 
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Tabela 6. Liczba podmiotów nie spełniających Uchwały KNF 386/2008 na koniec okresu 

 
Liczba podmiotów niespełniających 

 Uchwały KNF 386/2008 
Udział w aktywach sektora 

 
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

styczeń 11 5 3 2 2,7% 0,2% 0,0% 0,1% 
luty 8 7 1 6 0,4% 0,7% 0,0% 0,3% 
marzec 10 7 1 1 4,7% 0,2% 0,0% 0,1% 
kwiecień 15 8 3 2 0,3% 0,7% 2,1% 0,2% 
maj 12 5 1 4 0,7% 0,1% 2,1% 0,2% 
czerwiec 13 10 4 1 0,3% 0,2% 2,1% 0,0% 
lipiec 8 6 3 2 0,2% 0,1% 2,1% 0,0% 
sierpień 13 7 - 1 0,3% 0,2% - 0,0% 
wrzesień 14 6 5 3 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 
październik 15 4 5 2 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 
listopad 9 5 2 1 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 
grudzień 11 4 2 5 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 

 

 

Przestrzeganie postanowień uchwały KNF nr 386/2008 pozostaje zadowalające. Liczba naruszeń uchwały 

była niewielka i dotyczyła podmiotów mających marginalne znaczenie w skali systemu (na koniec 2012 r. 

tylko 2 oddziały instytucji kredytowych oraz 3 banki spółdzielcze naruszyły postanowienia uchwały).  

 
 

 

 

Relacja kredytów dla sektora niefinansowego do 

depozytów tego sektora, pośrednio określająca skalę 

zapotrzebowania na środki z rynku finansowego, od 

2009 r. pozostaje względnie stabilna Jednak na 

skutek zmniejszenia tempa wzrostu kredytów oraz 

umocnienia złotego, w końcu 2012 r. relacja ta uległa 

poprawie i osiągnęła najniższy od kilku lat poziom 

(106,5%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 13.  
Relacja kredytów do depozytów sektora niefinansowego  

  
 

Zadowalające przestrzeganie 
Uchwały KNF 386/2008 

Relacja kredytów do depozytów 
stabilna 
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Głównym utrudnieniem w zarządzaniu płynnością były utrzymujący się spadek wzajemnego zaufania 

pomiędzy uczestnikami rynku finansowego oraz pojawiające się okresowo zaburzenia w funkcjonowaniu 

rynków finansowych. Sytuacja na krajowym rynku międzybankowym była stabilna, ale nadal 

charakteryzował się on niskimi wzajemnymi limitami i marginalnym udziałem transakcji o dłuższych 

terminach zapadalności niż 1 dzień.  

Mając to na uwadze, niezbędne są dalsze działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania 

oraz realizacja strategii, które będą dobrze wkomponowane w trudne uwarunkowania zewnętrzne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niezbędne dalsze działania 
zmierzające do wzrostu 
stabilności źródeł finansowania  
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4. WYNIKI FINANSOWE9 

 

 

 

 

 

 

Pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych, sektor bankowy utrzymał wyniki finansowe na poziomie 

2011 r. Jednak w znacznym stopniu wynikało to z czynników o niestabilnym charakterze.  

 
 
Tabela 7. Wybrane elementy rachunku wyników sektora bankowego 

 
Wartość (mln zł) Zmiana do 2011 

Wynik w czterech  
ostatnich kwartałach 

 
2010 2011 2012 mln zł % I/12 II/12 III/12 IV/12 

Wynik działalności bankowej 53 083 57 305 58 751 1 445 2,5% 14 857 14 999 14 579 14 316 
 - wynik z tytułu odsetek 30 899 34 979 35 480 501 1,4% 9 071 8 809 9 034 8 566 
 - wynik z tytułu opłat i prowizji 13 754 14 283 14 342 59 0,4% 3 539 3 632 3 592 3 580 
 - pozostałe pozycje 8 429 8 042 8 928 886 11,0% 2 247 2 559 1 953 2 169 
Koszty działania 25 477 26 684 27 776 1 092 4,1% 7 008 6 938 6 869 6 961 
Amortyzacja 2 534 2 576 2 582 6 0,2% 649 638 635 660 
Saldo rezerw i odpisów (ujemne)   11 235 8 855 9 988 1 133 12,8% 2 170 2 909 2 311 2 598 
WYNIK FINANSOWY NETTO 11 420 15 539 15 521 -19 -0,1% 4 215 3 813 4 002 3 491 

 

Wynik finansowy netto zrealizowany przez sektor 

bankowy w 2012 r. był o -0,1% (-19 mln zł) niższy niż 

w 2011 r. 

Wzrost wyników wystąpił w 413 podmiotach, które 

skupiały 57,2% aktywów sektora, a w pozostałych 

doszło do ich pogorszenia. Jednocześnie 3 banki 

komercyjne, 4  banki spółdzielcze oraz 11 oddziałów 

instytucji kredytowych wykazało stratę w łącznej 

wysokości 340 mln zł (ich łączny udział w aktywach 

sektora wynosił 8,0%). 

Wynik netto banków komercyjnych wzrósł o 0,2%, 

banków spółdzielczych o  8,8%, a oddziałów instytucji 

kredytowych obniżył się o 37,8%. 

 

Utrzymuje się dominacja dwóch największych banków 

w generowaniu zysków sektora (w 2012 r. przypadało 

na nie ponad 40% zysków sektora, podczas gdy ich 

udział w aktywach wynosił 25%).  

 

                                                 
9 Uwaga: Prezentowane dane w zakresie rachunku wyników za 2012 r. są zniekształcone na skutek sposobu rozliczenia 
transakcji połączenia Polbanku EFG S.A. z Raiffeisen Bank Polska S.A. (wpływ pozostałych połączeń nie miał istotnego 
znaczenia). Spowodowało to pewne zawyżenie wyniku netto sektora bankowego, jak też nieznaczne zaniżenie 
przychodów i kosztów oraz ujemnego salda odpisów i rezerw. Jednak dane sektora bankowego w zakresie rachunku 
wyników za 2011 r. również są zniekształcone (na skutek zmiany formy prawnej działania Polbanku EFG), co powoduje 
że skutki tych zmian w znacznym stopniu się znoszą. 

Wykres 14.  
Wynik finansowy netto 

  

Wynik finansowy netto  
na poziomie 2011,  ale istotny 
wpływ czynników niestabilnych 
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Tabela 8. Czynniki zmiany wyniku finansowego netto sektora bankowego w 2012 

 Wartość (mln zł) 
 2011 2012 Wpływ na zmianę 

1. Wynik działalności bankowej                                            57 305 58 751   

        - wynik z tytułu odsetek                                                 34 979 35 480 +501 

        - wynik z tytułu opłat i prowizji              14 283 14 342 +59 
        - pozostały wynik działalności bankowej                                            8 042 8 928 +886 
2. Pozostałe przychody/koszty operacyjne (saldo)10 404 862 +458 
3. Koszty działania banku                                                 26 684 27 776 -1 092 
4. Amortyzacja 2 576 2 582 -6 
5. Saldo odpisów i rezerw (ujemne) 8 855 9 988 -1 133 
6. Wynik z działalności operacyjnej  (1+2-3-4-5)                           19 594 19 266   
7. Wynik z działalności nieoperacyjnej                                       11 0 -11 
8. Wynik brutto z działalności kontynuowanej (6+7) 19 605 19 266   

9. Obowiązkowe obciążenia 3 862 3 730 +132 
10. Zysk netto z działalności kontynuowanej (8+9)                 15 743 15 536   
11. Wynik netto z działalności zaniechanej                -203 -15 +188 
12. Wynik finansowy netto (10+11) 15 539 15 521  -19 

 

W odróżnieniu od lat 2010-2011, kiedy wzrost zysku netto sektora 

bankowego wynikał głównie ze wzrostu wyniku odsetkowego oraz 

zmniejszenia ujemnego salda odpisów i rezerw, w 2012 r. głównym 

czynnikami działającym w kierunku zwiększenia wyniku był wzrost pozostałego wyniku działalności 

bankowej, a w dalszej kolejności wyniku odsetkowego, wyniku z  tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych, zmniejszenie strat z tytułu zaniechanej działalności oraz zmniejszenie obowiązkowych 

obciążeń wyniku, czyli w znacznym stopniu czynniki o niestabilnym lub jednorazowym charakterze. 

Z drugiej strony odnotowano wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw.  

 

 

 

W 2012 r. nastąpiło wyhamowanie wzrostu wyniku 

odsetkowego, jaki był obserwowany od 2010 r. 

(najwyższy wynik odsetkowy został zrealizowany 

w IV kwartale 2011 r.).  Wynikało to z umiarkowanego 

wzrostu przychodów odsetkowych (o 6 520 mln zł; 

10,1%), połączonego z wysokim przyrostem kosztów 

odsetkowych (o 6 019 mln zł; 20,2%). W rezultacie 

wynik odsetkowy zrealizowany przez banki w 2012 r. 

ukształtował się na poziomie zbliżonym do 2011 r. 

(wzrost o 501 mln zł; 1,4%).  

W niektórych bankach doszło do jego zmniejszenia. 

W szczególności dotyczyło to banków specjalizujących 

się w kredytach konsumpcyjnych, samochodowych, 

hipotecznych oraz banków, w przypadku których 

zmiana struktury finansowania (ze środków 

macierzystej grupy na środki z rynku) okazała się być 

niekorzystna. Z drugiej strony, uwagę zwraca 

relatywnie wysoki wzrost wyniku odsetkowego 

w bankach spółdzielczych (o 347 mln zł; 10,9%). 

                                                 
10 Uwzględniono tu również wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń i  Wynik z tytułu 
zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży. 

Wykres 15.  
Przychody, koszty i wynik odsetkowy 

  

Istotny wpływ czynników  
o niestabilnym charakterze  

Wyhamowanie wzrostu wyniku 
odsetkowego 
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Wzrost przychodów odsetkowych wynikał głównie 

ze  zwiększenia przychodów z tytułu kredytów dla 

sektora przedsiębiorstw (o 2 243 mln zł; 16,5%), 

należności od sektora finansowego (o 1 657 mln zł; 

23,0%), kredytów mieszkaniowych (o 1 556 mln zł; 

15,2%), a w mniejszym stopniu przychodów od 

pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych 

(o   892 mln zł; 15,8%) oraz kredytów dla sektora 

budżetowego (o 669 mln zł; 24,1%). Zwiększenie 

przychodów z tych tytułów było konsekwencją 

wzrostu wolumenu biznesowych oraz wzrostu stóp 

procentowych jaki dokonał się w trakcie 2011 r. oraz 

I połowie 2012 r. 

Z  drugiej strony, nastąpił spadek przychodów od 

papierów dłużnych (o 36 mln zł; -0,4%) i kredytów 

konsumpcyjnych (o 531 mln zł; -3,4%), co wynikało ze 

zmniejszenia ich stanu.  

Obserwowane w latach 2011-2012 zmniejszenie 

przychodów odsetkowych uzyskiwanych z tytułu 

kredytów konsumpcyjnych spowodowało istotne 

zmniejszenie ich udziału w strukturze przychodów 

odsetkowych (z blisko 30% w latach 2009-2010 do 

21,4% w 2012 r.). 

 

 

 

 

 

Wzrost kosztów odsetkowych był konsekwencją 

silnego wzrostu kosztów depozytów gospodarstw 

domowych (o 3 828 mln zł; 28,8%). Wynikało to ze 

zwiększenia bazy depozytowej, wzrostu stóp 

procentowych (efekt zacieśniania polityki pieniężnej 

w 2011 r. oraz I połowie 2012 r.) oraz wzrostu 

konkurencji na rynku depozytowym.  

Przyrost kosztów odsetkowych płaconych na rzecz 

pozostałych grup klientów był istotnie niższy (odsetki 

na rzecz sektora finansowego wzrosły o 1 341 mln zł; 

16,1%, a na rzecz przedsiębiorstw o 789 mln zł; 

14,3%). 

 

Wykres 16.  
Struktura przychodów i kosztów  odsetkowych   

 
 

 

 

 

 

 
 

Zmniejszenie przychodów 
odsetkowych z tytułu kredytów 
konsumpcyjnych 

Silny wzrost kosztów 
odsetkowych depozytów 
gospodarstw domowych 
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Wynik z tytułu opłat i prowizji nie uległ zmianie 

(wzrost o 59  mln zł; 0,4%). Spowodowane to zostało 

osłabieniem tempa wzrostu kredytów (skutkującym 

niskim przyrostem prowizji od udzielonych kredytów 

oraz przychodów z tytułu sprzedaży związanych 

z   nimi ubezpieczeń), spadkiem obrotów na rynku 

kapitałowym oraz ograniczonymi możliwościami 

podnoszenia opłat z tytułu usług bankowych. 

 

 

 

 

 

Wynik na pozostałej działalności bankowej uległ 

zwiększeniu (o 886 mln zł; 11,0%). Na wzrost wyniku 

z tego tytułu istotny wpływ wywarła m.in. sytuacja 

panująca na rynku papierów skarbowych. Malejącą 

rentowność obligacji skarbowych, prowadziła do 

wzrostu ich wyceny i skłoniła niektóre banki do 

sprzedaży części portfela obligacji w celu realizacji 

zysków. 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost wyniku z tytułu pozostałych przychodów 

i   kosztów operacyjnych (o 396 mln zł; 72,0%) 

nastąpił dzięki zwiększeniu przychodów, któremu 

towarzyszyło zmniejszenie kosztów. Zwraca przy tym 

uwagę wzrost przychodów z tytułu odzyskania 

nieściągalnych należności. 

 

 

 

 

 

 

Wykres 17.  
Wynik z tytułu opłat i prowizji 

 

Wykres 18.  
Wynik z pozostałej działalności bankowej 

 

Wykres 19.  
Inne przychody i koszty operacyjne 

 
 

 

Stagnacja wyniku z tytułu  
opłat i prowizji 

Wzrost wyniku na pozostałej 
działalności bankowej 

Wzrost wyniku z tytułu 
pozostałych przychodów  
i kosztów operacyjnych 
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Struktura wyniku działalności bankowej oraz wyniku 

z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych wykazuje długookresową stabilność, 

z   wyraźną, silną dominacją wyniku odsetkowego 

(stanowiącego około 60%) oraz wyniku z tytułu opłat 

i prowizji (około 25%). Jest to konsekwencją 

tradycyjnego modelu polskiej bankowości, lokalnego 

charakteru działania banków, jak też ograniczonego 

stopnia rozwoju polskiego systemu finansowego.  

 

 

 

 

 

Utrzymujące się trudne uwarunkowania zewnętrzne 

zwiększały presję na kontrolę kosztów. W rezultacie 

odnotowany w 2012 r. wzrost kosztów działania był 

umiarkowany/niski (1 092 mln zł; 4,1%) i wynikał 

głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych (o 706 

mln zł; 4,8%), a w mniejszym stopniu ze wzrostu 

kosztów ogólnego zarządu (o 386 mln zł; 3,2%). 

Zwiększenie kosztów pracowniczych wynikało ze 

wzrostu wynagrodzeń i związanych z nimi narzutów 

(pomimo spadku zatrudnienia) oraz płatności 

realizowanych w formie akcji własnych. Głównymi 

przyczynami wzrostu kosztów ogólnego zarządu był 

wzrost płaconych czynszów, wydatków związanych z 

informatyką oraz opłat wnoszonych na BFG. 

Z   drugiej strony uwagę zwraca ograniczenie 

wydatków na marketing. 

Koszty amortyzacji pozostały na poziomie z 2011 r. 

 

 

 

 

Udział łącznych kosztów działania i amortyzacji 

w   generowanych przez banki wynikach nie uległ 

istotnej zmianie (50,9% wobec 50,7%). 

 

 

Wykres 20.  
Struktura wyniku działalności bankowej oraz pozostałych 
przychodów i kosztów operacyjnych   

 

Wykres 21.  
Koszty działania i amortyzacja 

 

Struktura wyniku działalności 
bankowej pozostaje stabilna 

Umiarkowany/niski wzrost 
kosztów działania 

Stabilny udział kosztów  
w wyniku działalności 
bankowej 
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Tabela 9. Saldo odpisów i rezerw 

 
Wartość (mln zł) 

Zmiana do 
2011 

Wynik w czterech  
ostatnich kwartałach 

 
2010 2011 2012 mln zł % I/12 II/12 III/12 IV/12 

Saldo odpisów i rezerw, w tym: -11 235 -8 855 -9 988 -1 133 12,8% -2 170 -2 909 -2 311 -2 598 

1/ Odpisy z tytułu aktywów finansowych -10 545 -7 611 -8 168 -557 7,3% -1 813 -2 419 -2 052 -1 883 

   Gospodarstwa domowe -9 004 -6 360 -4 771 1 589 -25,0% -1 299 -1 426 -1 381 -665 

      - kredyty konsumpcyjne -7 017 -3 707 -2 422 1 285 -34,7% -714 -658 -751 -298 

      - kredyty mieszkaniowe -867 -1 331 -1 196 135 -10,1% -335 -369 -323 -170 

      - pozostałe kredyty -1 120 -1 322 -1 153 169 -12,8% -250 -399 -308 -197 

    Przedsiębiorstwa -1 524 -1 257 -3 391 -2 134 169,7% -517 -985 -679 -1 209 

    Pozostałe podmioty -17 6 -6 -12 x 3 -8 8 -8 

 2/ Rezerwy -769 -670 -1 136 -466 69,6% -172 -265 -200 -499 

 3/ Odpisy z tytułu aktywów niefinansowych -87 -95 -295 -201 212,1% -29 -19 -17 -231 
 4/ IBNR/Ryzyko ogólne 166 -479 -389 90 -18,8% -156 -206 -43 15 

 

 
 
 
 

W 2012 r. odnotowano istotny wzrost ujemnego 

salda odpisów i rezerw (o 1 133 mln zł; 12,8%). 

Wynikało to przede wszystkim z silnego wzrostu 

odpisów na należności od sektora przedsiębiorstw 

(o    2 134 mln zł; 169,7%), głównie na skutek 

pogorszenia sytuacji finansowej kilku dużych spółek 

sektora budowlanego (zob. dalej). W znacznie 

mniejszym stopniu na wzrost ujemnego salda 

odpisów i rezerw wpłynęło zwiększenie kosztów 

tworzenia innych rezerw oraz wzrost odpisów na 

utratę wartości aktywów niefinansowych. 

 

 

 

 

Z drugiej strony, odnotowano duży spadek ujemnego 

salda odpisów na należności od gospodarstw 

domowych (o  1 598 mln zł; -25,0%). Wynikało to 

głównie z silnego spadku odpisów na kredyty 

konsumpcyjne (o 1 285 mln zł; -34,7%), których 

skala maleje od II połowy 2010 r. (w IV kwartale 

2012 r. odnotowano rekordowo niski poziom salda 

tych odpisów). Jednocześnie po raz pierwszy 

nastąpiło zmniejszenie salda odpisów tworzonych na 

kredyty mieszkaniowe (o 135 mln zł; -10,1%) oraz 

pozostałe należności od gospodarstw domowych 

(o 169 mln zł; -12,8%). 

Zmniejszeniu uległ też ujemny wynik z tytułu IBNR 

(o 90 mln zł; -18,8%). 

 

Zwiększenie skali odpisów i rezerw przełożyło się na 

wzrost ich udziału w generowanych przez sektor 

wynikach (z 15,3% w 2011 r. do 16,8% w 2012 r.). 

Wykres 22.  
Saldo odpisów i rezerw 

 
 

 

Wzrost odpisów na skutek 
pogorszenia jakości należności 
od przedsiębiorstw 

Spadek odpisów na należności 
od gospodarstw domowych 
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Tabela 10. Wybrane miary efektywności działania 

 SEKTOR Banki komercyjne Banki spółdzielcze 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Wynik finansowy netto (mln zł) 11 420 15 539 15 521 10 833 14 309 14 337 736 898 977 
Banki wykazujące straty          
 - liczba banków wykazujących stratę 20 18 18 7 7 3 2 2 4 
 - udział w aktywach sektora 8,2% 3,0% 8,0% 5,6% 2,8% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
 - łączna wartość strat (mln zł) -1 265 -585 -340 -648 -507 -270 -15 -3 -6 
          
NIM 3,20 3,23 3,19 3,18 3,17 3,11 4,43 4,60 4,61 
ROA  1,03 1,26 1,22 1,10 1,27 1,23 1,12 1,21 1,19 
ROE  10,21 12,64 11,19 10,19 12,71 11,19 10,46 11,59 11,23 
C/I  52,26 50,58 50,86 50,61 49,09 49,12 69,31 66,89 65,78 
          
Udział w aktywach (średnich)          
Wynik z działalności bankowej 4,78 4,66 4,62 4,80 4,61 4,58 5,71 5,74 5,60 
- odsetkowy 2,79 2,85 2,79 2,76 2,79 2,72 4,14 4,30 4,31 
- pozaodsetkowy 2,00 1,82 1,83 2,03 1,82 1,86 1,58 1,43 1,28 
Koszty działania banku 2,30 2,17 2,19 2,22 2,07 2,08 3,72 3,61 3,50 
- pracownicze 1,29 1,19 1,21 1,22 1,11 1,12 2,66 2,53 2,45 
- ogólnego zarządu 1,01 0,98 0,98 1,00 0,97 0,96 1,06 1,08 1,05 
Saldo odpisów/rezerw  1,04 0,64 0,72 1,06 0,67 0,77 0,27 0,31 0,38 
          
Aktywa na zatrudnionego (mln zł) 6,6 7,3 7,9 7,5 8,4 9,2 2,2 2,4 2,6 
Koszty pracownicze na zatrudnionego (tys. zł) 81 83 90 87 88 96 55 58 61 
Zysk brutto na zatrudnionego (tys. zł) 89 114 115 102 131 134 30 36 38 

 

Podstawowe miary efektywności ukształtowały się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w 2011 r. 

Wyjątek stanowił wskaźnik ROE, który uległ zmniejszeniu, ale nie wynikało to z pogorszenia efektywności 

działania, ale ze wskazanego już silnego wzrostu kapitałów (zjawisko pozytywne).  

Na poziomie poszczególnych grup banków, uwagę zwraca dalsza poprawa efektywności kosztowej banków 

spółdzielczych. 

Wykres 23.  
Wybrane miary efektywności działania  

 

Efektywności działania sektora  
bez większych zmian 
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W kolejnych okresach należy liczyć się ze wzrostem negatywnej presji na wyniki finansowe banków, co ma 

związek ze zmniejszeniem tempa wzrostu gospodarki, mogącym skutkować m.in. pogorszeniem sytuacji 

finansowej części kredytobiorców, jak też zmniejszeniem popytu na kredyt i produkty bankowe. 

 

Istotnym wyzwaniem dla banków będzie też środowisko szybko malejących stóp procentowych, co z jednej 

strony może sprzyjać zwiększeniu popytu na kredyt, ale z drugiej będzie negatywnie wpływać na przychody 

odsetkowe, jak też może ograniczać możliwości wzrostu bazy depozytowej m.in. na skutek zmniejszenia 

skłonności do oszczędzania. 

Przekazane przez banki do UKNF plany finansowe na 2013 r. wskazywały na zmniejszenie zysków sektora 

w 2013 r. o 0,2%. Jednak na skutek silnej redukcji stóp procentowych banki dokonały aktualizacji planów, 

polegającej m.in. na obniżeniu prognoz w zakresie wyniku odsetkowego (o około 2 mld zł). W konsekwencji 

nastąpiło też obniżenie prognoz w zakresie wyniku działalności bankowej oraz wyniku netto, którego 

obecnie szacowany poziom jest o blisko 7% niższy od wyniku zrealizowanego w 2012 r. 

Plany finansowe wykazują jednak na istotne różnice pomiędzy bankami w ocenie perspektyw roku 2013. 

W szczególności, niektóre banki zakładają znaczącą poprawę wyników, podczas gdy inne ich znaczące 

zmniejszenie, pomimo że skala ich działania oraz model prowadzenia biznesu są porównywalne. W związku 

z tym można przypuszczać, że niektóre podmioty zbyt optymistycznie lub zbyt konserwatywnie oceniają 

perspektywy biznesu (można to wyjaśnić wysoką niepewnością, co do perspektyw wzrostu gospodarki), 

a tym samym faktycznie zrealizowane wyniki mogą się istotnie różnić od prognozowanych.  

W kontekście zaktualizowanych planów finansowych uwagę zwraca, że w przypadku kredytów dla sektora 

niefinansowego, znacznie silniejsza redukcja stóp procentowych niż ta jakiej oczekiwały banki nie przekłada 

się na wzrost akcji kredytowej w stosunku do tego, jaki wynikał z pierwotnych planów. Co więcej, część 

banków obniżyła swoje prognozy w zakresie rozwoju akcji kredytowej, w rezultacie czego obecnie zakładany 

przyrost akcji kredytowej jest niższy od tego, jaki banki zakładały w pierwotnych planach finansowych. 

Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w pogorszeniu perspektyw wzrostu gospodarki (negatywny wpływ 

na popyt i podaż kredytu), oczekiwanym przez banki osłabieniu ich wyników finansowych banków 

(skutkującym zmniejszeniem skłonności do podejmowania ryzyka), jak też w zmniejszeniu oczekiwanego 

przyrostu depozytów.  

 

Dodatkową presję na wyniki banków będzie wywierało planowane wprowadzenie opłaty na fundusz 

stabilizacyjny oraz fundusz uporządkowanej likwidacji w BFG oraz zmniejszenie opłat interchange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwany wzrost negatywnej 
presji na wyniki banków 
Negatywny wpływ obniżek stóp 
procentowych na wyniki banków 
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5. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU 

 

 

 

 

Utrzymujące się trudne uwarunkowania zewnętrzne i niepewność co do przyszłego rozwoju koniunktury, 

połączone z ograniczonymi źródłami finansowania oraz zmniejszoną skłonnością gospodarstw domowych 

i  przedsiębiorstw do zaciągania zobowiązań, spowodowały że wzrost skali działania sektora bankowego 

(mierzonej wzrostem sumy bilansowej) był umiarkowany.  

 

 

 

 

W 2012 r. suma bilansowa sektora bankowego 

zwiększyła się o 58,4 mld zł, tj. o 4,5%, przy czym 

relatywnie niski przyrost w ujęciu nominalnym 

wynikał z umocnienia złotego, które spowodowało 

zmniejszenie wartości złotowej pozycji bilansu 

wyrażonych w walutach obcych. Po dokonaniu 

korekty o zmiany kursów walut względem złotego11 

przyrost wyniósłby około 84,9 mld zł, tj. 6,7% i był 

nieco niższy od tego jaki wystąpił w latach 2010-

2011 (odpowiednio 7,5% i 7,8%). 

Wzrost sumy bilansowej wynikał głównie z rozwoju 

akcji kredytowej oraz przyrostu najpłynniejszych 

aktywów. 

 

 

 

 

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu 

banków kontrolowanych przez inwestorów 

krajowych było wyższe niż w przypadku banków 

kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych 

(skorygowany roczny przyrost sumy bilansowej 

wyniósł odpowiednio 10,3% i 4,7%). 

 

 

 

 

                                                 
11 Uwaga: Do ustalenia tempa wzrostu skorygowanego o zmiany kursów walut przyjęto ich poziom z końca 2012 r., przy 
czym ze względu na ograniczenia systemu sprawozdawczego, prezentowane dane należy traktować jako szacunki. 

Wykres 24.  
Aktywa sektora bankowego 

 
 

 

Wzrost sumy bilansowej 
zbliżony do lat 2010-2011 

Umiarkowany wzrost skali 
działania sektora bankowego 

Wyższe tempo wzrostu 
banków kontrolowanych 
przez inwestorów krajowych 
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Tabela 11. Portfel kredytowy  

 
Wartość bilansowa brutto (mld zł) 

Zmiana do 2011 

 nominalna skorygowana 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % mld zł % 

Kredyty ogółem 787,5 911,3 935,6 935,2 23,9 2,6% 46,0 5,2% 
1/ Sektor finansowy 25,5 25,8 33,2 32,8 7,0 27,0% 7,4 29,3% 

2/ Sektor niefinansowy 698,5 800,7 813,4 810,4 9,7 1,2% 30,2 3,9% 

      - gospodarstwa domowe  475,4 532,0 532,6 533,2 1,2 0,2% 16,2 3,1% 

      - przedsiębiorstwa 219,7 264,5 276,2 272,3 7,7 2,9% 13,4 5,2% 

      - instytucje niekomercyjne 3,4 4,2 4,7 4,9 0,7 17,0% 0,7 17,0% 

3/ Sektor budżetowy 63,4 84,8 89,0 92,0 7,2 8,5% 8,3 10,0% 

wg waluty         

- złote 534,7 604,5 655,0 659,1 54,6 9,0% 54,6 9,0% 
- waluty 252,7 306,8 280,7 276,1 -30,7 -10,0% -8,7 -3,0% 

 

 

 

 

 

W 2012 r. doszło do zmniejszenia tempa wzrostu 

akcji kredytowej, przy czym w IV kwartale akcja 

kredytowa uległa stagnacji. W rezultacie wartość 

kredytów ogółem w ujęciu nominalnym zwiększyła 

się o 23,9 mld zł, tj. o 2,6%, a  po wyeliminowaniu 

zmian kursów walut o około 46,0 mld zł, tj. o około 

5,2%.  

Zmniejszenie wzrostu portfela kredytowego 

nastąpiło na skutek spadku dynamiki kredytów dla 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, podczas 

gdy wzrost kredytów dla sektora finansowego 

i budżetowego był relatywnie wysoki.  

Osłabienie tempa wzrostu kredytów dla gospodarstw 

domowych i przedsiębiorstw wynikało ze splotu 

szeregu czynników, przy czym kluczowe znaczenie 

miało osłabienie koniunktury oraz pogorszenie 

perspektyw wzrostu gospodarki, co powadziło do 

ograniczenia popytu na kredyt oraz jego bardziej 

selektywnej podaży. Dodatkową barierę stanowiły 

ograniczone źródła finansowania. Ponadto, istotny 

wpływ na zmniejszenie stanu kredytów 

konsumpcyjnych miała sprzedaż części portfela 

„złych” kredytów. 

  

 

 

W kontekście obniżenia tempa wzrostu kredytów, 

trzeba zauważyć, że rozwój kredytów ma charakter 

cykliczny. Wyhamowanie wzrostu akcji kredytowej 

występowało już we wcześniejszych latach i jest 

naturalną cechą rozwoju gospodarki.  

Wykres 25.  
Zmiana stanu kredytów ogółem 

   
Wykres 26.  
Struktura portfela kredytowego 

 

Zmniejszenie tempa wzrostu  
w obszarze kredytów 
dla sektora niefinansowego 

Rozwój kredytów ma charakter 
cykliczny 
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Tabela 12. Kredyty dla gospodarstw domowych 

 
Wartość bilansowa brutto (mld zł) 

Zmiana do 2011 

 nominalna skorygowana 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % mld zł % 

Ogółem 475,4 532,0 532,6 533,2 1,2 0,2% 16,2 3,1% 
1/ Kredyty mieszkaniowe 267,5 319,0 319,1 321,8 2,8 0,9% 16,5 5,4% 

    - złotowe  98,2 121,2 137,5 143,5 22,3 18,4% 22,3 18,4% 

    - walutowe 169,3 197,8 181,5 178,3 -19,5 -9,9% -5,8 -3,2% 

2/ Konsumpcyjne 134,1 130,3 125,6 123,4 -6,9 -5,3% -6,2 -4,8% 

    - karty kredytowe 14,7 13,5 12,8 12,6 -0,9 -7,0%   

    - samochodowe 7,7 6,8 6,0 5,7 -1,1 -16,1%   

    - ratalne12 46,4 45,9 42,4 41,2 -4,8 -10,4%   

    - pozostałe13 65,3 64,1 64,4 64,0 -0,1 -0,2%   

3/ Pozostałe 73,9 82,7 87,9 88,1 5,4 6,5% 5,9 7,2% 

    - operacyjne 23,3 27,1 31,2 31,0 3,9 14,4%   

    - inwestycyjne 25,1 28,8 28,8 28,8 0,1 0,2%   

    - nieruchomości 8,1 8,8 9,2 9,6 0,7 8,4%   

    - pozostałe należności 17,4 18,0 18,7 18,7 0,7 3,9%   

wg waluty         

- złote 290,8 317,5 337,0 341,4 23,8 7,5% 23,8 7,5% 
- waluty 184,6 214,5 195,5 191,9 -22,6 -10,5% -7,7 -3,9% 

 

 

 

W 2012 r. odnotowano najniższy od kilku lat przyrost 

kredytów dla gospodarstw domowych. Ich wartość 

w ujęciu nominalnym zwiększyła się o 1,2 mld zł, 

tj. o 0,2%, a po uwzględnieniu wpływu zmian kursów 

walut o około 16,2 mld zł, tj. o 3,1%.  

Niski przyrost wynikał z osłabienia tempa wzrostu 

kredytów mieszkaniowych oraz zmniejszenia stanu 

kredytów konsumpcyjnych. Pozostałe kredyty dla 

gospodarstw domowych (w większości związane 

z działalnością drobnych przedsiębiorstw) wykazały 

stabilny wzrost. 

Osłabienie wzrostu wynikało z przyczyn wcześniej 

wskazanych, jak też czynników specyficznych dla 

poszczególnych kategorii kredytów (zob. dalej).  

Osłabienie wzrostu w obszarze kredytów dla 

gospodarstw domowych obserwowane jest nie tylko 

w Polsce, ale i w większości krajów UE (zob. dalej).  

 

 

 

Ograniczenie emisji kredytów walutowych połączone 

z umocnieniem złotego spowodowało korzystne 

zmniejszenie udziału kredytów walutowych (z 40,3% 

na koniec 2011 r. do 36,0% na koniec 2012 r.). 

                                                 
12 Kategoria ta obejmuje również kredyty gotówkowe spłacane w ratach. 
13 Kategoria ta obejmuje kredyty w rachunku bieżącym oraz kredyty gotówkowe spłacane jednorazowo. 

Wykres 27.  
Kredyty dla gospodarstw domowych 

 

Osłabienie wzrostu kredytów  
dla gospodarstw domowych 

Korzystny spadek udziału 
kredytów walutowych 
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Kredyty mieszkaniowe14 stanowią główną pozycję 

portfela kredytowego oraz aktywów sektora.  

Na koniec 2012 r. stanowiły one 35,4% kredytów 

ogółem (kredyty według wartości bilansowej) oraz 

23,5% sumy bilansowej sektora bankowego, przy 

czym w bankach odgrywających kluczową rolę 

na  rynku kredytów mieszkaniowych udział ten był 

znacząco wyższy. Oznacza to, że banki te w znacznym 

stopniu uzależniły swoją sytuację finansową od 

jakości portfela kredytów mieszkaniowych i sytuacji 

na rynku nieruchomości.  

 

 

 

 

 

 

W 2012 r. odnotowano dalsze zmniejszenie tempa 

wzrostu kredytów mieszkaniowych.  

W ujęciu nominalnym wartość portfela kredytów 

zwiększyła się jedynie o 2,8 mld zł, tj. 0,9%. Wynikało 

to z wysokiego udziału kredytów walutowych, 

których wartość w złotych uległa obniżeniu na skutek 

umocnienia złotego. Po wyeliminowaniu wpływu 

zmian kursów walut roczny przyrost wyniósłby 

około 16,5 mld zł, tj. 5,4%. Oznacza to, że 

zrealizowany przyrost kredytów był najniższy na 

przestrzeni ostatnich lat.  

Zmniejszenie tempa wzrostu wynikało z szeregu 

czynników o charakterze popytowym, podażowym, 

regulacyjnym, jak też wynikających ze spadku cen 

który powodował zmniejszenie potrzeb kredytowych 

w ujęciu wartościowym (szerzej zob. dalej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
14 Uwaga: Dodatkowe informacje o portfelu kredytów mieszkaniowych zawarte są w aneksie. 

Wykres 28.  
Rola kredytów mieszkaniowych w bilansach banków 

 
 

 

 
Wykres 29.  
Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych 

 

Zmniejszenie tempa wzrostu 
kredytów mieszkaniowych 

Kredyty mieszkaniowe 
stanowią główną pozycję 
aktywów banków 
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Według danych AMRON-SARFiN, w 2012 r. banki 

udzieliły 196,6 tys. kredytów, na łączną kwotę 

39,1 mld zł, a liczba czynnych umów kredytowych 

wzrosła o 100,9 tys. do 1 731,6 tys. Oznacza to istotne 

zmniejszenie w stosunku do 2011 r. (liczba i wartość 

udzielonych kredytów zmniejszyły się odpowiednio 

o 15,0% i 20,5%), ale w obecnych uwarunkowaniach 

rynkowych i przy obecnym stopniu nasycenia rynku 

poziom sprzedaży kredytów wydaje się być 

zadowalający. Jednocześnie, o ile roczny przyrost 

liczby czynnych umów kredytowych jest niższy niż 

w 2011 r. to jest on wyższy niż w latach 2009-2010. 

Interpretując dane AMRON-SARFiN w zakresie liczby 

i   wartości udzielonych kredytów należy mieć na 

uwadze, że nie odzwierciedlają one faktycznej skali 

kredytowania. Wynika to z tego, że dane te obejmują 

również klientów, którzy dokonują zmiany banku 

finansującego. Zjawisko to prowadzi do zawyżenia 

faktycznej skali akcji kredytowej, jak też może 

prowadzić do błędnych wniosków w przypadku 

istotnych zmian w zakresie liczby i wartości tego typu 

operacji pomiędzy porównywanymi okresami. 
 

 

 

 

Kontynuowany był pozytywny trend dominacji 

kredytów złotowych w strukturze nowo udzielanych 

kredytów. Większość banków wycofała lub silnie 

ograniczyła kredytowanie w walutach obcych 

(w całym 2012 r. banki udzieliły 8,4 tys. kredytów 

walutowych, z czego 5,8 tys. zostało udzielonych 

w  I  kwartale). W połączeniu z umocnieniem złotego 

spowodowało to zmniejszenie udziału kredytów 

walutowych w strukturze kredytów mieszkaniowych 

do 55,4% (z 62,0% na koniec 2011 r.).  

Ze względu na różnego rodzaju ryzyko generowane 

przez kredyty walutowe, niekorzystny wpływ na 

ceny nieruchomości oraz ograniczenie oddziaływania 

władz monetarnych, kredyty walutowe powinny 

stanowić produkt niszowy skierowany wyłącznie do 

klientów otrzymujących stałe dochody w walucie 

kredytu (szerzej zob. dalej).  

 

 

Wykres 30.  
Rozwój kredytów mieszkaniowych 

 
Źródło:AMRON-SARFiN 

Wykres 31.  
Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych 

 

Wzrost liczby czynnych umów 
kredytowych  

Poprawa struktury walutowej 
kredytów mieszkaniowych 
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Za zjawisko niekorzystne należy uznać utrzymujący 

się wysoki udział w sprzedaży kredytów o LTV 

przekraczającym 80% (około 50% sprzedaży) oraz 

nadmiernie wydłużone okresy kredytowania 

(kredyty na okres 25 lat i dłuższe stanowiły około 

65% nowo udzielonych kredytów).  

Kredyty o wysokich LTV i nadmiernie wydłużonych 

okresach spłaty przyczyniają się (obok kredytów 

walutowych) do wzrostu ryzyka po stronie klientów, 

banków i gospodarki (zob. dalej). Jednocześnie są one 

jednym z czynników sprzyjających powstaniu „bańki 

cenowej” na rynku nieruchomości, co prowadzi do 

ograniczenia dostępu do rynku dla gospodarstw 

domowych o przeciętnych dochodach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba i wartość kredytów udzielonych w 2012 r. 

w  ramach Programu „Rodzina na Swoim” uległy 

zmniejszeniu (odpowiednio o -10,8% i -22,5%), co 

należy łączyć ze zmianami w „RnS”, które ograniczyły 

dostępność tych kredytów15. 

Pomimo zmniejszenia sprzedaży kredytów w ramach 

Programu „RnS”, dokonane w 2011 r. zmiany, jak też 

jego wygaszenie z końcem 2012 r. należy ocenić 

pozytywnie. Wprawdzie Program stanowił pomoc 

w   nabyciu mieszkania dla części rodzin, jak też 

sprzyjał rozwojowi budownictwa mieszkaniowego, to 

z drugiej strony stanowił istotne obciążenie dla 

finansów publicznych, jak też generował ryzyko 

systemowe związane ze skokowym wzrostem rat 

spłaty po zakończeniu 8-letnietgo okresu dopłat.  

                                                 
15 W II połowie 2011 r. dokonano obniżenia współczynników stosowanych do wyliczenia maksymalnych cen mieszkań 
mogących stanowić przedmiot dopłaty (z 1,4 do 1,0 dla rynku pierwotnego i 0,8 dla rynku wtórnego) oraz wprowadzono 
zasadę, że wiek kredytobiorcy nie może przekraczać 35 lat (w przypadku małżeństw wiek przynajmniej jednego 
z małżonków nie mógł przekraczać tego limitu). 

Wykres 32.  
LTV i okres kredytowania nowo udzielanych kredytów 

 

Źródło:AMRON-SARFiN 

Wykres 33.  
Kredyty udzielone w ramach Programu „RnS” 

 

Źródło:BGK 

Utrzymuje się wysoki udział 
w sprzedaży kredytów  
o LTV>80% i nadmiernie 
wydłużonych okresach spłaty 

Zmniejszenie sprzedaży 
kredytów w ramach Programu 
„Rodzina na Swoim” 
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Ponadto, w swojej wcześniejszej formule Program sprzyjał podtrzymywaniu niekorzystnych relacji cenowych 

na rynku nieruchomości, ze względu na stosowanie zbyt wysokich współczynników wykorzystywanych do 

ustalania maksymalnych cen mieszkań, które mogły być objęte Programem. Wprowadzone w 2011 r. zmiany 

w znacznym stopniu ograniczyły to niekorzystne zjawisko, ale negatywny wpływ Programu nie został w pełni 

wyeliminowany, ze względu na brak mechanizmów, które zapewniałyby pełny obiektywizm przy wyliczaniu 

limitów maksymalnych cen mieszkań16. 

Propozycja nowego Programu „Mieszkanie dla Młodych” jest lepszym rozwiązaniem, gdyż eliminuje czynnik 

ryzyka związany ze skokowym wzrostem rat spłaty, ale założenia tego Programu nadal wzbudzają 

zastrzeżenia17. Ponadto wadą obu programów jest ich ukierunkowanie na budowę popytu, choć właściwszym 

rozwiązaniem byłoby ukierunkowanie na zwiększenie podaży i wzmocnienie konkurencji, co prowadziłoby 

do zwiększenia dostępności mieszkań.  

 

 

 

 

 

 

Obserwowane w ostatnich okresach obniżenie tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych wynika z: 

 zmian w Programie „Rodzina na swoim” skutkującym istotnym spadkiem sprzedaży tych kredytów; 

 wstrzymania części popytu na skutek pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarki i wynikającego z tego 

tytułu wzrostu obaw gospodarstw domowych o ich przyszłą sytuację dochodową, co nie sprzyja 

podejmowaniu długoterminowych zobowiązań; 

 utrzymującej się korekty cen na rynku nieruchomości, która powoduje wstrzymanie części popytu 

w  oczekiwaniu na  korzystniejszą cenę zakupu. Jest to mechanizm odwrotny do tego, jaki występował 

w  latach boomu na rynku nieruchomości (2005-2008), kiedy szybko rosnące ceny powodowały, 

że strona popytowa starała się dokonać szybkiego zakupu, a podaż była wstrzymywana; 

 zmniejszenia potrzeb kredytowych w ujęciu wartościowym na skutek korekty cen nieruchomości (niższy 

kredyt na zakup tej samej nieruchomości), co oddziałuje na zmniejszenie wartości nowoudzielanych 

kredytów, choć obserwowany w latach 2010-2012 wzrost udziału kredytów o LTV>80% działa 

w odwrotnym kierunku;  

 zaostrzenia polityki kredytowej w niektórych bankach na skutek stopniowego narastania problemów 

z obsługą kredytów mieszkaniowych, pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarczego, ograniczonymi 

źródłami finansowania oraz zmianami strategii działania inwestorów strategicznych; 

                                                 
16 Wynikało to z braku ustanowienia w pełni obiektywnych i niezależnych metod ustalania przez wojewodów tzw. 
wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Prowadziło to 
do dużych dysproporcji w maksymalnych limitach cen objętych Programem „RnS” pomiędzy poszczególnymi 
województwami i/lub miastami, które nie znajdowały uzasadnienia w faktycznych kosztach budowy i cenach 
transakcyjnych na poszczególnych rynkach. Dla przykładu, w IV kwartale 2012 r. maksymalny limit cen dla rynku 
pierwotnego w Bydgoszczy i Toruniu (5628 zł na rynku pierwotnym i 4502 zł na rynku wtórnym) był na poziomie 
zbliżonym do Warszawy (5789 zł / 4632 zł) i znacznie wyższy niż w Krakowie (4406 zł / 3525 zł) czy we Wrocławiu 
(5182 zł / 4146 zł). Jednocześnie bardzo wysokie limity w Bydgoszczy i Toruniu, powodowały, że w praktyce każde 
mieszkanie na tych rynkach mogło być objęte Programem „RnS” (przeciętna cena transakcyjna na rynku pierwotnym 
wynosiła 4615 zł, a na rynku wtórnym 3371 zł), podczas gdy na innych rynkach udział mieszkań dostępnych w ramach 
Programu „RnS” był znacznie niższy. 
17 m.in. praktyczne ograniczenie programu do miast z rozwiniętym rynkiem deweloperskim, wskazany przy Programie 
„RnS” brak pełnego obiektywizmu przy ustalaniu maksymalnych limitów cen mieszkań kwalifikujących się do Programu, 
kwestia braku powiązania poziomu dopłat z sytuacją dochodową gospodarstw domowych objętych pomocą ze strony 
państwa. Celowe byłoby też powiązanie systemu dopłat z obowiązkowym oszczędzaniem na zakup mieszkania, co 
sprzyjałoby budowie skłonności do długoterminowego oszczędzania oraz świadomości ciężaru podejmowanych 
zobowiązań finansowych. 

Obniżenie tempa wzrostu 
kredytów mieszkaniowych 
wynika ze zmniejszenia popytu 
i wysokich cen nieruchomości 
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 zmian regulacyjnych dokonanych w latach 2010-

2011 (ustanowienie limitu maksymalnej wartości 

DTI na poziomie 50%/65%, wprowadzenie 25-

letniego okresu do wyliczania zdolności 

kredytowej, działania na rzecz wyeliminowania 

kredytów walutowych), przy czym wyniki analiz 

UKNF wskazują, że czynnik regulacyjny nie 

stanowi faktycznej bariery. Jego oddziaływanie 

ma przede wszystkim charakter zapobiegający 

niekorzystnym zjawiskom, które prowadzą do 

nadmiernego wzrostu ryzyka na poziomie 

klienta, banku i gospodarki; 

 niekorzystnej relacji przeciętnych cen mieszkań 

do przeciętnych wynagrodzeń, która powoduje 

że znacznej części gospodarstw domowych 

o przeciętnych dochodach (lub niższych) nie stać 

na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego lub też 

jego zaciągnięcie wiąże się z nadmiernym 

ryzykiem oraz prowadzi do obniżenia bieżącej 

konsumpcji tych gospodarstw i ogranicza 

możliwości tworzenia przez nie oszczędności. 

Obserwowana w ostatnich latach korekta cen 

nieruchomości połączona ze wzrostem 

wynagrodzeń powoduje stopniową, ale wyraźną 

poprawę relacji przeciętne ceny / przeciętne 

dochody, choć dostępność mieszkań (mierzona 

liczba metrów mieszkania możliwą do kupna za 

miesięczne wynagrodzenie) pozostaje niska18; 

 rosnącego stopnia zaspokojenia potrzeb 

kredytowych na skutek szybkiego rozwoju 

kredytów w latach ubiegłych. Liczba czynnych 

umów kredytowych wzrosła z niespełna 300 tys. 

na koniec 2002 r. do 1,7 mln na koniec 2012 r., 

wartość uruchomionych kredytów wzrosła 

w  tym okresie z 20 mld zł do ponad 300 mld zł, 

a  udział kredytów w PKB wzrósł z 2% do 20% 

i zbliżył się do udziałów występujących w Belgii, 

Włoszech i Austrii. W konsekwencji następuje 

stopniowe ograniczenie popytu, który stabilizuje 

się na niższych poziomach niż w latach boomu 

kredytowego. 

 

Mając na uwadze powyższe ograniczenia, poziom sprzedaży kredytów zrealizowany przez banki w 2012 r. 

można uznać za zadowalający. 

 

                                                 
18 Przedstawiona na wykresie dostępność mieszkań mierzona w oparciu o wynagrodzenia brutto stanowi istotne 
uproszczenie. Właściwą miarą byłoby uwzględnienie w rachunku przeciętnych wynagrodzeń netto pomniejszonych 
o przeciętne koszty utrzymania. 

Wykres 34.  
Wybrane relacje na warszawskim rynku mieszkaniowym 

 

Źródło: GUS, NBP, obliczenia własne 
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W 2012 r. odnotowano zmniejszenie stanu kredytów 

konsumpcyjnych o 6,9 mld zł, tj. o 5,3% (po korekcie 

kursowej o około 6,2 mld zł, -4,8%).  

W największym stopniu obniżył się stan kredytów 

ratalnych (-4,8 mld zł; -10,4%), a w dalszej kolejności 

kredytów samochodowych (-1,1 mld zł; -16,1%) oraz 

zadłużenie w kartach płatniczych (-0,9 mld zł; -7,0%). 

Zadłużenie z tytułu pozostałych kredytów (głównie 

gotówkowych) pozostaje stabilne.  

 

Zmniejszenie stanu kredytów konsumpcyjnych 

w  bilansie sektora bankowego obserwowane jest od 

drugiej połowy 2010 r.  

Szczyt rozwoju akcji kredytowej zdefiniowany jako 

maksymalna wartość portfela przypadł na 08/2010, 

przy czym kulminacja rozwoju poszczególnych 

produktów występowała w różnych momentach 

czasu (dla kredytów samochodowych szczyt został 

ustanowiony w 03/2009, dla zadłużenia z tytułu kart 

kredytowych w 12/2009, dla pozostałych kredytów 

w 06/2010, a dla kredytów ratalnych w 08/2011).  

 

Obniżenia stanu kredytów nie można jednak 

utożsamiać, ze   spadkiem skali akcji kredytowej, 

której poziom pozostaje stabilny (zob. dalej). 

 

 

 

Rozwój akcji kredytowej na poziomie poszczególnych 

banków wykazuje silne zróżnicowanie.  

W okresie pomiędzy końcem 2010 r., a 2012 r. 

zmniejszenie portfela kredytów konsumpcyjnych 

wystąpiło w 416 bankach (o 19,1 mld zł), a w 214 

doszło do jego wzrostu (o 8,5 mld zł).  

Największy spadek obserwowany jest w bankach, 

które w minionych okresach charakteryzowała 

agresywna strategia działania, co doprowadziło do 

konieczności tworzenia wysokich odpisów, które 

wywierały negatywną presję na ich wyniki finansowe 

(w niektórych przypadkach doszło do wystąpienia 

wysokich strat). W konsekwencji banki te dokonały 

rewizji strategii działania, co działało ograniczająco 

na podaż kredytów. 

Wykres 35.  
Rozwój kredytów konsumpcyjnych 

 

Zmniejszenie stanu portfela 
kredytów konsumpcyjnych, ale 
poziom akcji kredytowej 
pozostaje stabilny 

Niejednorodny obraz sytuacji 

ratalne 

samochodowe 

pozostałe 

karty 

OGÓŁEM 
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Obserwowane w latach 2011-2012 zmniejszenie 

stanu kredytów konsumpcyjnych wynikało głównie 

z procesu „czyszczenia bilansu” z aktywów o niskiej 

jakości, w drodze sprzedaży i/lub przeniesienia do 

ewidencji pozabilansowej części portfela „złych” 

kredytów. W wyniku tego procesu, stan portfela 

kredytów zmniejszył się o 10,0 mld zł (o 4,7 mld zł 

w 2011 r. i 5,3 mld zł w 2012 r.).  

Gdyby dokonać korekty danych sprawozdawczych 

(analogicznie jak korekty wynikającej ze zmiany 

kursów walut) to stan kredytów konsumpcyjnych 

w   latach 2011-2012 byłby na poziomie z końca 

2010 r. Oznacza to, że poziom akcji kredytowej 

pozostaje stabilny. Potwierdzają to analizy w oparciu 

o inne dane UKNF oraz BIK, z których dodatkowo 

wynika, że w 2012 r. doszło do marginalnego wzrostu 

kredytów konsumpcyjnych (zob. dalej). 

 

 

 

 

 

Do obserwowanego w skali sektora zmniejszenia stanu kredytów konsumpcyjnych w znacznym stopniu 

przyczynił się też proces przeniesienia, przez niektóre banki, sprzedaży kredytów ratalnych udzielanych 

na niskie kwoty do firm pożyczkowych działających w ramach macierzystej grupy kapitałowej, w celu 

ominięcia działań regulacyjnych. Zjawisko to uwidoczniło się przede wszystkim w 2012 r., a jego skalę można 

próbować szacować na około 3-5 mld zł.  

Zjawisko to jest niekorzystne, gdyż prowadzi do przenoszenia ryzyka kredytowego w inne miejsce tej samej 

grupy kapitałowej, wzrostu ryzyka zgodności i reputacji, zmniejszenia przejrzystości działania, jak też 

wywiera negatywną presję konkurencyjną. Jednak z punktu widzenia skali kredytowania gospodarstw 

domowych jest ono neutralne - kredyt jest nadal dostępny, tyle że dostarczany jest innym kanałem sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 36.  
Proces „czyszczenia portfela” kredytów konsumpcyjnych 

 

Zmniejszenie stanu kredytów  
konsumpcyjnych to głównie 
skutek „czyszczenia portfela”, 
a nie zmniejszenia skali akcji 
kredytowej 

Przeniesienie sprzedaży części 
kredytów ratalnych do innych 
podmiotów  
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Głównych przyczyn wyhamowania tempa wzrostu akcji kredytowej (obok wskazanych już czynników) należy 

upatrywać w ograniczeniu popytu ze strony gospodarstw domowych oraz w procesie samoregulacji banków 

prowadzącym do bardziej selektywnej podaży kredytów.  

Zmniejszenie popytu, wynika przede wszystkim z pogorszenia nastrojów konsumentów i wzrostu ich obaw 

o  przyszłą sytuację dochodową, na skutek pogorszenia sytuacji na rynku pracy (wzrost bezrobocia, spadek 

realnych wynagrodzeń) oraz pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarki. Dodatkowo, silny wzrost akcji 

kredytowej w minionych latach spowodował, że część gospodarstw domowych zaspokoiła swoje potrzeby 

finansowane w oparciu o kredyt. 

Samoregulacja banków wynikała z silnego pogorszenia jakości portfela kredytowego w latach 2009-2010, 

wzrostu awersji do nadmiernego ryzyka na skutek niekorzystnych zjawisk zachodzących w otoczeniu 

zewnętrznym banków, jak też zmian strategii działania niektórych banków na skutek zmian strategii 

działania ich inwestorów strategicznych. W szczególności, w latach 2009-2010 doszło do silnego pogorszenia 

jakości kredytów konsumpcyjnych, skutkującego skokowym wzrostem kredytów zagrożonych oraz odpisów 

z ich tytułu (wartość kredytów zagrożonych zwiększyła się z 9,1 mld zł na koniec 2008 do 23,2 mld zł na 

koniec 2010, udział kredytów zagrożonych wzrósł z niespełna 8% do ponad 17%, a wartość ujemnego salda 

odpisów z 3 mld zł do 7 mld zł). Dzięki silnej samoregulacji, w latach 2011-2012 jakość kredytów uległa 

stabilizacji, a skala odpisów znacznej redukcji (w 2012 była niższa niż w 2008). 

 

 

 

 

 

 

Analiza popytu oraz podaży wskazuje, że faktyczna rola czynnika regulacyjnego w wyhamowaniu tempa 

wzrostu akcji kredytowej była niewielka (zob. dalej). Jednak w ramach przeglądu dotychczasowych regulacji, 

UKNF zdecydował się na dokonanie istotnej korekty dotychczasowych regulacji i w drugiej połowie 

przedstawił projekt nowelizacji Rekomendacji T (zob. aneks).  

 

 

 

 

 

 

Analiza pozabankowych firm pożyczkowych (zob. aneks) wskazuje na ich niewielką/marginalna rolę, a 

zarazem na stabilny rozwój, który przeczy twierdzeniu o przejściu klientów banków na rynek 

pozabankowych usług pożyczkowych na  skutek działań regulacyjnych podjętych przez KNF w sektorze 

bankowym (skala tego zjawiska była znikoma). Jednocześnie firmy te doświadczają podobnych zjawisk, jakie 

obserwowane są w sektorze bankowym. 

 

 

 

 

Spadek popytu i samoregulacja 
banków to główne przyczyny 
wyhamowania wzrostu 
kredytów konsumpcyjnych 

Czynnik regulacyjny miał 
niewielki wpływ na 
wyhamowanie akcji kredytowej 

Rola pozabankowych firm 
pożyczkowych jest 
niewielka/marginalna 
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Popyt, podaż i polityka kredytowa w obszarze kredytów konsumpcyjnych 

 

Decydujący wpływ czynnika popytowego i podażowego na osłabienie tempa wzrostu akcji kredytowej 

potwierdzają analizy UKNF, dane BIK, badania opinii przewodniczących komitetów kredytowych prowadzonych 

przez NBP oraz badania nastrojów konsumentów. Jednocześnie analiza wskazuje na ograniczoną/niewielką rolę 

czynnika regulacyjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie badań ankietowych UKNF19 można stwierdzić, że szczyt rozwoju kredytów konsumpcyjnych 

przypadł na lata 2007-2009, z kulminacją podaży w roku 2008, a popytu w roku 2009. W kolejnych latach 

zarówno popyt, jak i podaż uległy zmniejszeniu. W szczególności, w latach 2010-2012 popyt zmniejszył się 

o blisko 30% w ujęciu ilościowym oraz o około 20% w ujęciu wartościowym (w stosunku do roku 2009).  

                                                 
19 Badaniem objęto 21 podmiotów, które na koniec 2012 r. skupiały 92,8% ogółu portfela kredytów konsumpcyjnych. Mając 
na uwadze, że badanie miało charakter ankietowy, po części oparty o ekspercki szacunek dokonany przez poszczególne 
banki, jego wyniki należy traktować z pewną ostrożnością. Pomimo tych słabości, uzyskane wyniki stanowią relatywnie 
dobre przybliżenie faktycznego stanu.  
Uwaga: pomiędzy poszczególnymi bankami zachodzą silne różnice, co do liczby i wartości napływających wniosków, jak też 
stopnia ich akceptacji (największą liczbą składanych wniosków i największą ich łączną wartością, charakteryzują się banki 
specjalizujące się w udzielaniu dużej liczby kredytów na relatywnie niskie kwoty). 
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Analiza stopnia realizacji popytu (akceptacji wniosków kredytowych) wskazuje, że zasadnicze zacieśnienie 

polityki kredytowej banków nastąpiło w latach 2008-2009, o czym świadczy zmniejszenie stopnia realizacji 

popytu z ponad 50% w latach 2006-2007 do około 40% w roku 2009. Silny spadek akceptacji wniosków 

kredytowych wynikał z samodzielnych decyzji banków i był konsekwencją eskalacji zjawisk kryzysowych po 

upadku Lehman Brothers oraz silnego pogorszenia jakości portfela kredytowego do którego doszło w latach 

2009-2010. Od 2010 poziom akceptacji wniosków jest stabilny. 

Wyniki badania, wskazują też że rola czynnika regulacyjnego była ograniczona/niewielka. Gdyby czynnik 

regulacyjny był główną przyczyną wyhamowania wzrostu akcji kredytowej, to w latach 2010-2011 (zwłaszcza 

w roku 2011 kiedy zaczęły obowiązywać wszystkie zapisy Rekomendacji T) należałoby oczekiwać istotnego 

zmniejszenia stopnia akceptacji wniosków kredytowych. Jednak, takie zjawisko nie wystąpiło.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Źródło: BIK 

 

Dane BIK20 potwierdzają, że szczyt boomu kredytowego przypadł w połowie 2008 roku (w II i III kwartale banki 

udzieliły kredytów o wartości przekraczającej 20 mld zł). W kolejnych okresach, akcja kredytowa uległa 

zmniejszeniu, przy czym zasadnicze ograniczenie nastąpiło na przełomie 2008 i 2009 roku oraz w końcu 2009 r. 

Od IV kwartału 2009 r. można mówić o stabilizacji akcji kredytowej w ujęciu wartościowym (wartość kredytów 

udzielanych w poszczególnych kwartałach kształtuje się w granicach 15 mld zł). Zmniejszenie obserwowane jest 

jedynie w liczbie kredytów i wynika głównie ze zmniejszenia popytu oraz samoregulacji banków  przejawiającej 

się m.in. ograniczeniem finansowania części klientów o najsłabszym standingu finansowym. 

                                                 
20 Uwaga: dane BIK obejmują również SKOKi, a zarazem nie obejmują zadłużenia w ROR i z tytułu kart płatniczych.  
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Na podstawie danych BIK można stwierdzić, że uchwalenie i wejście w życie Rekomendacji T nie spowodowało 

większych zmian jeżeli chodzi o liczbę i wartość udzielonych kredytów (kluczowe zapisy weszły w życie w końcu 

2010 r.). Wprawdzie liczba i wartość kredytów udzielonych w 2011 r. była nieznacznie niższa niż w 2010 r. 

(odpowiednio o 6,7% i 5,1%), ale trudno ocenić na ile było to konsekwencją działań regulacyjnych, a na ile 

kontynuacji procesu samoregulacji ze strony banków oraz ograniczenia popytu. Gdyby Rekomendacja T miała 

silnie negatywne oddziaływanie to należałoby oczekiwać istotnego spadku liczby i wartości udzielanych 

kredytów, a takie zjawisko nie wystąpiło.  

O negatywnym wpływie Rekomendacji T można mówić dopiero w 2012, kiedy część sprzedaży kredytów 

ratalnych udzielanych na niskie kwoty została przeniesiona przez niektóre banki do innych spółek w celu 

ominięcia regulacji. Spowodowało to wskazywany w raportach BIK silny spadek liczby udzielonych kredytów 

(o 21,0%), choć w ujęciu wartościowym skala akcji kredytowej marginalnie wzrosła (o 0,6%)21. Jednak z punktu 

widzenia skali finansowania gospodarstw domowych było to zjawisko neutralne, kredyt nadal był dostępny, tyle 

że przez inny kanał sprzedaży. W tym kontekście, Rekomendacja T okazała się neutralna. 

Negatywne oddziaływanie Rekomendacji T można też odnaleźć w zmniejszeniu liczby i wartości kredytów 

gotówkowych na kwoty do 10 000 zł (zwłaszcza do 2 000 zł), co po części miało związek z wprowadzeniem 

limitu DTI oraz z wymogiem przekładania przez klientów zaświadczeń o dochodach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Źródło: NBP 

Wyniki badań opinii przewodniczących komitetów kredytowych prowadzone przez NBP wskazują, że w polityce 

kredytowej banków w obszarze kredytów konsumpcyjnych wystąpiły trzy etapy: lata 2004 - początek 2008 

w  którym polityka była łagodzona; okres II kwartał 2008 - IV kwartał 2010, w którym banki dokonały jej 

zaostrzenia oraz lata 2011-2012 w których można mówić o stabilizacji polityki kredytowej (ograniczonych 

korektach), choć IV kwartał 2012 wskazuje na ponowne głębsze zaostrzenie.  

Od strony popytowej banki generalnie notowały wzrost popytu w latach 2004-2008, a w latach 2009-2012 popyt 

wykazywał naprzemienne wahania, przy czym można wyróżnić kilka kwartałów w których popyt istotnie się 

zmniejszył. 

 

 

                                                 
21 Raporty BIK koncentrują się na ujęciu ilościowym, co ze względu na strukturę sprzedaży (duża liczba kredytów ratalnych o 
niskich kwotach) może prowadzić do błędnej oceny faktycznej skali akcji kredytowej.  
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Do głównych czynników wpływających na podaż kredytów należały rozwój sytuacji makroekonomicznej (silnie 

widoczny w latach 2008-2010 oraz w końcu 2011 i 2012), jakość kredytów (III kwartał 2008 - II kwartał 2010) 

oraz polityka pieniężna. W kilku okresach banki wskazywały istotny wpływ innych czynników (zawierających 

m.in. czynnik regulacyjny) na zaostrzenie procedur kredytowych, przy czym czynnik regulacyjny był 

wskazywany głównie w II połowie 2010 (konieczność dostosowania do wymagań Rekomendacji T). 

Istotnym ograniczeniem badań NBP jest brak ustalenia wagi poszczególnych czynników w kształtowaniu popytu 

i podaży, w związku z czym nie można określić siły oddziaływania poszczególnych czynników. Pomimo to wyniki 

badań zdają się jednoznacznie wskazywać na kluczową rolę samoregulacji w procesie zaostrzenia procedur 

kredytowych, którego zasadnicza faza  przypadła na lata 2008-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silny wpływ czynnika popytowego, potwierdzają badania nastrojów konsumentów (GUS i innych ośrodków), 

które wskazują na ich wyraźne pogorszenie, jak też na malejącą skłonność gospodarstw domowych do 

dokonywania istotnych zakupów i podejmowania zobowiązań. 
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Pozostałe kredyty dla gospodarstw domowych 

(głównie operacyjne i inwestycyjne dla drobnych 

przedsiębiorstw) wykazują w ostatnich okresach 

stabilny wzrost. W 2012 r. wartość tych kredytów 

zwiększyła się o 5,4 mld zł, tj. o 6,5% (po korekcie 

kursowej o około 5,9 mld zł, tj. o około 7,2%).  

Niekorzystne jest jednak wyhamowanie wzrostu 

kredytów inwestycyjnych, co wynika z pogorszenia 

perspektyw wzrostu gospodarki, a w konsekwencji 

prowadzi do ograniczenia inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

Niska lub ujemna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych występuje w większości krajów UE. 

Pośrednio potwierdza to, że główną przyczyną osłabienia wzrostu akcji kredytowej jest długotrwały kryzys 

finansowy, jak też związana z nim zmiana postaw części gospodarstw domowych i banków. 

 

Wykres 37.  
Pozostałe kredyty dla gospodarstw domowych 

 

Wykres 38.  
Roczna zmiana kredytów dla gospodarstw domowych w 2012 r. w krajach UE (%) 

 
Żródło: EBC, banki centralne, obliczenia własne 

Stabilny wzrost pozostałych 
kredytów dla gospodarstw 
domowych 

Niska/ujemna dynamika 
kredytów dla gospodarstw 
domowych występuje 
w większości krajów UE  
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Tabela 13. Kredyty dla przedsiębiorstw 

 
Wartość bilansowa brutto (mld zł) 

Zmiana do 2011 

 nominalna skorygowana 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % mld zł % 

Ogółem 219,7 264,5 276,2 272,3 7,7 2,9% 13,4 5,2% 
1/ MSP 127,0 159,0 167,2 164,9 5,9 3,7% 8,8 5,6% 

      - operacyjne 46,2 57,5 64,9 62,3 4,8 8,4%   

      - inwestycyjne 35,2 47,5 48,3 47,2 -0,3 -0,6%   

      - nieruchomości 35,0 39,9 41,0 42,0 2,2 5,4%   

      - pozostałe należności 10,6 14,2 13,0 13,3 -0,8 -5,8%   

2/ Duże przedsiębiorstwa 92,7 105,5 109,0 107,4 1,9 1,8% 4,6 4,4% 

      - operacyjne 44,2 47,9 50,5 47,1 -0,9 -1,8%   

      - inwestycyjne 30,1 36,5 34,5 34,4 -2,0 -5,6%   

      - nieruchomości 9,2 8,4 9,1 9,2 0,8 9,5%   

      - pozostałe należności 9,2 12,7 14,9 16,7 4,0 31,3%   

wg waluty         

- złote 165,1 192,9 211,5 208,8 15,9 8,3% 15,9 8,3% 
- waluty 54,6 71,6 64,6 63,5 -8,2 -11,4% -2,6 -3,9% 

 

 

 

 

 

W 2012 r. tempo wzrostu kredytów przedsiębiorstw 

uległo obniżeniu (wartość kredytów zwiększyła się 

o 7,7 mld zł, tj. o 2,9%, a po korekcie kursowej 

o około 13,4 mld zł, tj. o około 5,2%), przy czym w IV 

kwartale doszło do zmniejszenia stanu zadłużenia 

przedsiębiorstw w sektorze bankowym.  

Należy to wiązać ze stopniowym zmniejszeniem 

aktywności w gospodarce, pogorszeniem perspektyw 

wzrostu gospodarki oraz wzrostem niepewności co 

do przyszłej koniunktury, co prowadziło do spadku 

popytu części przedsiębiorstw na kredyt. Szczególnie 

widać to w obszarze kredytów inwestycyjnych. 

W    tym samym kierunku oddziaływało pewne 

zacieśnienie polityki kredytowej banków (zwłaszcza 

wobec branż najbardziej wrażliwych na spowolnienie 

wzrostu gospodarki) oraz nieznaczne zacieśnienie 

polityki pieniężnej w I połowie 2012 r.  

Silny wpływ na obniżenie dynamiki wzrostu 

kredytów, miało też zmniejszenie zadłużenia przez 

kilka dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza z  branży 

paliwowej i telekomunikacyjnej (po części wynikało 

to ze zmiany struktury finansowania), co 

spowodowało spadek ich zadłużenia w bankach 

o ponad 5 mld zł.  

Obniżenie tempa wzrostu kredytów przedsiębiorstw 

przełożyło się na nieznaczne zmniejszenie ich udziału 

w sumie bilansowej i kredytach ogółem, choć ich 

udział w kredytach dla sektora niefinansowego 

nieznacznie wzrósł. 

Wykres 39.  
Kredyty dla przedsiębiorstw 

 

Obniżenie tempa wzrostu 
kredytów dla przedsiębiorstw, 
wyhamowanie wzrostu 
kredytów inwestycyjnych 
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Tabela 14. Kredyty dla przedsiębiorstw według branż (duże zaangażowania) 

 Wartość (mld zł) Zmiana do 2011 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % 

Ogółem 215,9 253,5 266,5 260,9 7,4 2,9% 

Przemysł 60,0 67,9 68,4 66,1 -1,8 -2,7% 

 - spożywczy 14,2 15,5 16,3 16,0 0,6 3,6% 

 - metalurgiczny 8,0 9,6 9,8 9,8 0,2 2,3% 

 - chemiczny i farmaceutyczny 8,2 9,3 10,0 9,7 0,4 4,3% 

 - drzewny i papierniczy 7,0 7,3 7,1 7,2 -0,1 -1,4% 

 - maszynowy 5,7 6,1 6,3 5,8 -0,4 -5,7% 

 - rafinerie i koksownictwo 6,4 8,2 6,3 5,6 -2,5 -31,1% 

 - pozostałe 10,6 11,9 12,5 11,9 0,0 -0,1% 

Handel 43,1 49,6 53,2 50,9 1,3 2,6% 

Obsługa nieruchomości 37,9 46,9 46,6 45,9 -1,0 -2,0% 

Budownictwo 27,3 31,4 34,8 32,8 1,4 4,3% 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5,7 8,2 9,3 9,6 1,4 16,5% 

Wynajem, dzierżawa, usługi 8,1 8,1 9,0 8,7 0,6 7,4% 

Gastronomia i hotelarstwo 6,6 7,6 8,0 7,9 0,3 3,4% 

Energetyka 3,6 5,6 5,8 7,2 1,7 29,8% 

Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo 5,1 6,1 7,1 7,1 1,0 16,3% 

Telekomunikacja i media 3,6 6,0 6,6 5,9 0,0 -0,5% 

Transport i magazyny 5,1 5,3 5,5 5,6 0,3 5,4% 
Pozostałe sekcje 9,8 10,8 12,0 13,2 2,4 22,6% 

 

W ujęciu branżowym dominują kredyty udzielone 

przedsiębiorstwom przetwórstwa przemysłowego 

(według stanu na koniec 2012 r. stanowiły one 25,3% 

ogółu dużych kredytów), handlu (19,5%), obsługi 

rynku nieruchomości (17,6%) oraz budownictwa 

(12,6%), na które przypadało 75% ogółu kredytów 

udzielonych sektorowi przedsiębiorstw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie tempa wzrostu inwestycji publicznych 

oraz zwiększenie dyscypliny budżetowej przełożyło 

się na zmniejszenie tempa wzrostu kredytów sektora 

budżetowego (kredyty dla sektora samorządowego 

wzrosły o 2,6 mld zł, tj. o 6,0%; kredyty dla instytucji 

rządowych wzrosły o 4,7 mld zł, tj. o 11,4%). 

 

 

 

 

 

Wykres 40.  
Struktura kredytów dla przedsiębiorstw 

 

Wykres 41.  
Kredyty dla sektora budżetowego 

 

Zmniejszenie tempa wzrostu 
kredytów sektora budżetowego 
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Tabela 15. Wybrane aktywa płynne 

 Wartość (mld zł) Zmiana do 2011 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % 

Ogółem 350,1 355,4 370,7 385,7 30,3 8,5% 
1/ Kasa, środki w bankach centralnych 50,4 40,3 42,7 71,4 31,1 77,3% 

    - kasa 12,8 13,4 12,5 14,9 1,5 10,9% 

    - środki w bankach centralnych 37,7 26,9 30,2 56,5 29,7 110,4% 

2/ Należności od banków 68,5 71,8 80,4 76,3 4,5 6,3% 

    - rezydent 44,4 41,3 49,1 45,4 4,1 9,8% 

    - nierezydent 24,1 30,5 31,3 30,9 0,4 1,4% 

3/ Instrumenty dłużne i kapitałowe 231,2 243,3 247,7 238,0 -5,3 -2,2% 

    - banki centralne 74,6 93,3 104,3 98,4 5,1 5,4% 

    - skarbowe 143,8 130,8 124,6 120,5 -10,3 -7,8% 

    - dłużne innych emitentów 10,5 16,3 15,9 16,1 -0,2 -1,0% 
    - instrumenty kapitałowe 2,3 2,9 2,9 2,9 0,0 1,3% 

 

 

 

 

Zmniejszenie tempa wzrostu kredytów przełożyło się 

na znaczny przyrost najpłynniejszych aktywów22 

(o 30,3 mld zł; 8,5%) i zwiększenie ich udziału 

w  sumie bilansowej (27,5% na koniec 2011 r. do 

28,5% na koniec 2012 r.). 

Większość nadwyżek płynności była ulokowana 

w  papierach skarbowych i bonach pieniężnych NBP, 

przy czym część banków wykorzystała hossę na 

rynku papierów skarbowych i zdecydowała się 

zrealizować zyski w drodze sprzedaży części 

papierów. W konsekwencji portfel obligacji 

skarbowych zmniejszył się (o 6,5%). Kontynuowany 

był też wieloletni trend marginalizacji bonów 

skarbowych.  

 

 

 

 

Poziom lokat polskich banków w bankach 

nierezydentach pozostaje stabilny (na przestrzeni 

ostatnich lat, stan tych lokat waha się w granicach 15-

30 mld zł). 

 

 

 

                                                 
22 Zdefiniowanych tu, jako suma środków zgromadzonych w kasach, bankach centralnych, należności od banków oraz 
portfela instrumentów dłużnych i kapitałowych. 

Wykres 42.  
Aktywa płynne 

 

Zwiększenie stanu 
najpłynniejszych aktywów, ale 
zmniejszenie portfela papierów 
skarbowych 

Stabilny poziom lokat 
zagranicznych 
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Umiarkowane tempo wzrostu skali działania, niewielkie zmiany stóp procentowych oraz ograniczona 

zmienność złotego przełożyła się na stabilizację skali operacji pozabilansowych 2012 r. 

 

Wartość udzielonych przez banki zobowiązań 

dotyczących finansowania nie uległa istotnej zmianie 

(wzrost o 0,7%). Większość z tych zobowiązań 

została udzielona na rzecz podmiotów sektora 

niefinansowego (78,4%) i wynikała z tytułu 

przyznanych linii kredytowych (144,7 mld zł). 

Wartość gwarancji udzielonych przez sektor 

bankowy uległa zwiększeniu (o 10,5%). Większość 

gwarancji została przyznana podmiotom sektora 

niefinansowego (78,8%; w tym 12,6 mld zł wynikało 

z tytułu gwarancji spłaty kredytów).  

 

Wartość nominalna transakcji na instrumentach 

pochodnych pozostała stabilna (nieznaczny spadek 

z 2 019,3 mld zł do 1 975,9 mld zł, tj. o 2,1%).  

W strukturze zawartych transakcji pochodnych 

dominowały transakcje stopy procentowej (wzrost 

z  1 585,7 mld zł do 1 602,3 mld zł), które na koniec 

2012 r. stanowiły 81,1% ogółu otwartych pozycji na 

instrumentach pochodnych. Wśród nich największe 

pozycje stanowiły IRS (47,2% ogółu otwartych 

pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych), 

FRA (30,4%) i OIS (2,6%), przy czym najlepiej 

rozwiniętym rynkiem był rynek FRA23.  

Wartość walutowych instrumentów pochodnych 

uległa obniżeniu (z 433,6 mld zł do 373,6 mld zł), 

w związku z czym ich udział obniżył się do 18,9%, 

przy czym największy udział miały transakcje CIRS 

(7,4%), Fx swap (7,3%) i outright forward (2,6%). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Wyższa nominalna wartość transakcji IRS niż FRA wynika z faktu, że transakcje IRS często zawierane są na okresy 
kilkuletnie, co powoduje, że pozostają one dłużej w pozabilansie. 

Wykres 43.  
Zobowiązania udzielone 

 

Wykres 44.  
Transakcje pochodne (wartość nominalna) 

 

Stabilna skala operacji 
pozabilansowych 



Raport o sytuacji banków w 2012 r. 

6600      

 

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Umiarkowany wzrost skali działania oraz umocnienie złotego, 

przełożyło się na ograniczony przyrost zobowiązań sektora 

bankowego w 2012 r. (o 40,7 mld zł, tj. o 3,5%; po korekcie 

kursowej o około 62,3 mld zł, tj. o 5,4%). Największy wpływ na wzrost zobowiązań miał przyrost depozytów 

gospodarstw domowych, depozytów sektora budżetowego oraz emisji własnych, a w kierunku ich 

zmniejszenia oddziaływał spadek depozytów przedsiębiorstw oraz nominalne zmniejszenie depozytów i 

kredytów sektora finansowego. Jednocześnie odnotowano znaczny wzrost kapitałów (o 17,7 mld zł; 13,7%). 

Powyższe zmiany przyczyniły się do wzrostu stabilności źródeł finansowania.  

 
Tabela 16. Źródła finansowania 

 
Wartość (mld zł) 

Zmiana do 2011 

 nominalna skorygowana 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % mld zł % 

Zobowiązania 1 043,4 1 165,7 1 192,0 1 206,3 40,7 3,5% 62,3 5,4% 
1/ Depozyty i kredyty sektora finansowego 244,8 266,6 254,3 254,8 -11,9 -4,5% 0,1 0,1% 
2/ Depozyty sektora niefinansowego: 620,4 698,6 695,7 724,0 25,4 3,6% 31,4 4,5% 
    - gospodarstwa domowe 422,4 477,4 498,9 516,0 38,6 8,1% 41,8 8,8% 
    - przedsiębiorstwa 182,8 206,0 179,7 191,3 -14,7 -7,1% -11,9 -5,9% 
    - instytucje niekomercyjne 15,2 15,3 17,2 16,7 1,5 9,6% 1,5 10,0% 
3/ Depozyty sektora budżetowego 53,0 49,0 82,9 59,8 10,8 22,1% 11,9 24,9% 
4/ Zobowiązania z tytułu własnej emisji 24,4 42,8 54,7 52,7 9,9 23,1%   
5/ Zobowiązania podporządkowane 9,7 10,1 7,0 8,0 -2,0 -20,1%   
6/ Pozostałe 91,2 98,6 97,4 107,1 8,5 8,6%   

wg waluty         

 - złotowe 806,9 880,7 935,3 936,2 55,6 6,3% 55,6 6,3% 
 - walutowe 236,5 285,0 256,7 270,1 -14,9 -5,2% 6,7 2,5% 

wg kraju         

 - rezydent 828,6 923,0 977,3 987,6 64,7 7,0% 73,0 8,0% 
 - nierezydent 214,8 242,7 214,7 218,7 -24,0 -9,9% -10,7 -4,7% 
    w tym środki z macierzystej grupy kapitałowej         

Kapitały 116,0 128,9 143,3 146,6 17,7 13,7%   

 

 

Struktura źródeł finansowania banków wykazuje długookresową stabilność, ale w ostatnich latach nastąpił 

wzrost roli emisji własnych oraz kapitałów, któremu towarzyszy spadek depozytów i kredytów sektora 

finansowego. Pomiędzy poszczególnymi bankami zachodzą jednak duże różnice w strukturze źródeł 

finansowania. 

 

Wykres 45.  
Struktura źródeł finansowania 

 

Umiarkowany wzrost zobowiązań,  
znaczny wzrost kapitałów 
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W 2012 r. odnotowano najniższy w ostatnich latach 

przyrost depozytów sektora niefinansowego. Roczny 

przyrost depozytów wyniósł tylko 25,4 mld zł, tj. 

3,6% (skorygowany około 31,4 mld zł, 4,5%) i był 

o ponad połowę niższy od zrealizowanego w 2011 r.  

Wynikało to z pierwszego od 2004 r. spadku 

depozytów przedsiębiorstw (-14,7 mld zł, -7,1%; 

skorygowany -11,9 mld zł, -5,9%) oraz zmniejszenia 

przyrostu depozytów gospodarstw domowych (38,6 

mld zł, 8,1%; skorygowany 41,8 mld zł, 8,8%). 

Przyczyn niskiego przyrostu depozytów należy 

upatrywać w narastającym osłabieniu gospodarki, 

które wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej 

niektórych przedsiębiorstw oraz obniżenie wzrostu 

wynagrodzeń. Dodatkowo, rozpoczęcie przez RPP 

cyklu silnego luzowania polityki pieniężnej 

doprowadziło do znacznego spadku oprocentowania 

depozytów w końcu 2012 r., co może negatywnie 

wpływać na skłonność do oszczędzania, jak też 

powoduje zmniejszenie przyrostu depozytów z 

tytułu odsetek od już złożonych lokat. Ponadto, silny 

wpływ na zmniejszenie depozytów przedsiębiorstw 

miało nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. 

kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd. 

Spadek depozytów przedsiębiorstw spowodował 

zmniejszenie ich udziału w strukturze finansowania 

(z 15,9% do 14,1%). Z drugiej strony odnotowano 

wzrost udziału depozytów gospodarstw domowych 

(z 36,9% do 38,1%), a udział depozytów ogółem nie 

uległ większej zmianie (spadek z 54,0% do 53,5%).  

 

 

 

 

Niskie tempo wzrostu depozytów może stanowić 

istotną barierę dla możliwości rozwoju akcji 

kredytowej w kolejnych okresach.  

 

 

Wykres 46.  
Depozyty sektora niefinansowego 

 

Niski przyrost depozytów sektora 
niefinansowego - spadek 
depozytów przedsiębiorstw, 
zmniejszenie przyrostu depozytów 
gospodarstw domowych 

Niski przyrost depozytów może 
stanowić barierę rozwoju akcji 
kredytowej 



Raport o sytuacji banków w 2012 r. 

6622      

 

 

 

 

W 2012 r. doszło do zmniejszenia stanu depozytów i 

kredytów sektora finansowego (-11,9 mld zł, -4,5%), 

ale spowodowane to zostało umocnieniem złotego, 

co obniżyło wartość środków w walutach obcych (po 

przeliczeniu na złote). Po wyeliminowaniu wpływu 

zmian kursowych stan tych środków pozostał na 

poziomie z końca 2011 r. (0,1 mld zł, 0,1%), 

Pomimo stabilności depozytów i kredytów sektora 

finansowego ogółem, uwagę zwraca zmniejszenie 

stanu środków nierezydenta (o 31,3 mld zł; -16,6%). 

Wynikało to z umocnienia złotego (większość 

środków nierezydenta jest w walutach obcych) oraz 

zmiany strategii działania, w tym struktury 

finansowania do jakiej dochodzi w niektórych 

bankach (zob. dalej). Z drugiej strony, odnotowano 

duży przyrost środków pozyskanych od rezydentów 

(19,4 mld zł, 24,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2012 r. odnotowano znaczny przyrost depozytów 

sektora budżetowego (o 10,8 mld zł, 22,1%), co 

wynikało ze wzrostu depozytów instytucji sektora 

rządowego (na skutek mniejszego niż w ubiegłych 

latach odpływu depozytów w końcu roku), podczas 

gdy poziom depozytów instytucji samorządowych 

charakteryzowała długookresowa stabilność. 

Pomimo znacznego wzrostu, rola depozytów sektora 

budżetowego w finansowaniu działalności banków 

jest ograniczona, co wynika z ich relatywnie niedużej 

wartości, jak też bardzo silnej koncentracji.  

Wykres 47.  
Depozyty i kredyty sektora finansowego  

 

Wykres 48.  
Depozyty sektora budżetowego  

 
 

Stabilny poziom depozytów 
i kredytów sektora 
finansowego, ale zmniejszenie 
środków nierezydentów 

Wzrost depozytów sektora 
budżetowego 
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W 2012 r. odnotowano znaczny wzrost emisji 

własnych (o 9,9 mld zł, 23,1%). W konsekwencji 

nastąpił wzrost ich udziału w strukturze źródeł 

finansowania (do 3,9%), choć ich rola w większości 

banków nadal była niewielka. Ponadto emisje własne 

są silnie skoncentrowane (większość przypada na 

jeden bank państwowy), choć banki coraz częściej 

starają się wykorzystać tę formę finansowania (na 

koniec 2012 r. programy emisji własnych wykazały 

54 banki, przy czym w 10-ciu ich wartość 

kształtowała się na poziomie 1 mld zł lub wyższym). 

Stopniowy rozwój tego źródła finansowania należy 

ocenić pozytywnie, w szczególności mając na uwadze 

średnio- i długoterminowy charakter pozyskiwanych 

w ten sposób środków (ponad 80% ma okres 

zapadalności powyżej 1 roku, a blisko 50% powyżej 

5 lat).  

 

Rola pożyczek podporządkowanych uległa dalszej 

marginalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

W 2012 r. odnotowano znaczny wzrost kapitałów 

sektora bankowego (o 17,7 mld zł, 13,7%). 

Wynikało to ze wskazanych wcześniej rekomendacji 

Przewodniczącego KNF odnośnie podziału zysku za 

2011 r. (w   rezultacie, większość zysków pozostała 

w    bankach i została przeznaczona na zasilenie ich 

funduszy), akumulacji zysków roku bieżącego, 

wzrostu kapitału z aktualizacji wyceny, jak też 

pozyskania nowego kapitału przez niektóre banki. 

Charakterystyczną cechą struktury kapitałów 

polskiego sektora bankowego, jest dominacja 

kapitałów tzw. najwyższej jakości, co wzmacnia 

stabilność i bezpieczeństwo sektora. 

 

 

 

 

Wykres 49.  
Emisje własne i pożyczki podporządkowane 

 

Wykres 50.  
Struktura kapitałów 

 

Wzrost emisji własnych 

Znaczny wzrost kapitałów 
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W strukturze zobowiązań dominują zobowiązania 

krajowe, ale w niektórych bankach kluczową rolę 

odgrywa finansowanie zagraniczne.  

 

W 2012 r. wartość zobowiązań sektora bankowego 

wobec nierezydentów zmniejszyła się (o 24,0 mld zł, 

-9,9%), przy czym większość nominalnego spadku 

wynikała z umocnienia złotego (po wyeliminowaniu 

wpływu zmian kursów walut spadek wyniósł około 

10,7 mld zł, -4,7%). Zmniejszenie finansowania 

zagranicznego wynikało również ze zmian strategii 

działania niektórych banków, które polegają m.in. na 

zaprzestaniu udzielania gospodarstwom domowym 

walutowych kredytów mieszkaniowych oraz na 

zmniejszeniu stopnia uzależnienia od środków 

pochodzących z macierzystych grup finansowych. 

W   konsekwencji, w niektórych bankach następuje 

spadek zapotrzebowania na środki zagraniczne.  

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie środków nierezydentów spowodowało 

obniżenie ich udziału w sumie bilansowej (z 18,7% 

na koniec 2011 r. do 16,2% na koniec 2012 r.), 

a w połączeniu ze wzrostem sumy bilansowej oraz 

marginalnym wzrostem należności od nierezydenta 

doprowadziło również do zmniejszenia ujemnej luki 

finansowania zagranicznego (z -13,7% do -11,3%). 

Zmniejszenie stopnia uzależnienia od finansowania 

zagranicznego oznacza wzrost stabilności sektora 

bankowego.  

 

Największy udział finansowania zagranicznego występował w małych bankach i oddziałach instytucji 

kredytowych kontrolowanych przez kapitał zagraniczny, w przypadku których na ogół przekraczał 50%. 

Wysoki był też udział tych środków w niektórych średnich i dużych bankach kontrolowanych przez 

inwestorów zagranicznych, które w minionych okresach szeroko rozwijały akcję w zakresie kredytów 

mieszkaniowych (w mniejszym stopniu również kredytów konsumpcyjnych). Jednak ze względu na brak 

odpowiedniej bazy depozytowej, banki te wykorzystywały finansowanie zagraniczne pochodzące 

z macierzystej grupy kapitałowej. 

Wykres 51.  
Należności i zobowiązania nierezydenta 

 

Zmniejszenie finansowania 
zagranicznego na skutek 
umocnienia złotego i zmian 
strategii działania 

Zmniejszenie finansowania 
zagranicznego sprzyja 
zwiększeniu stabilności sektora 
bankowego 
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Ponad połowa zobowiązań wobec nierezydenta 

pochodzi od podmiotów z macierzystej grupy 

kapitałowej. W 2012 r. na skutek wskazanych 

czynników stan tych środków (bez uwzględnienia 

oddziałów instytucji kredytowych) uległ znacznemu 

obniżeniu (-34,6 mld zł; -23,8%). Dodatkowym 

czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie tych 

środków było „zamknięcie” niektórych operacji na 

rynku papierów dłużnych, które w niektórych 

podmiotach finansowane są w oparciu o środki 

pochodzące z macierzystych grup (czynnik ten może 

też wywoływać istotne wahania stanu środków 

nierezydentów, tak jak to było widoczne w 2011 r.). 

Większość środków pochodzących od macierzystych 

grup ma zapadalność powyżej 1 roku (około 60%), 

przy czym ich istotną część stanowią środki 

długoterminowe (na środki o zapadalności powyżej 

5 lat przypada około 15%). Pozostałe mają charakter 

krótkoterminowy, ale są sukcesywnie odnawiane 

zgodnie z potrzebami krajowych banków. 

 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe nie można utożsamiać zmniejszenia stanu środków nierezydentów z procesem 

wycofywania kapitałów z Polski, gdyż takie zjawisko nie występuje, a jak już wskazano, obserwowane zmiany 

mają zupełnie inne podłoże. Potwierdzają to dane w zakresie bilansu płatniczego, które z jednej strony 

wskazują na systematyczny wzrost zadłużenia zagranicznego Polski, a zarazem długookresową stabilizację 

zadłużenia zagranicznego polskich banków. 

Negatywnym aspektem obserwowanych zmian, jest jednak to że w obliczu ograniczonego wzrostu innych 

źródeł finansowania (zwłaszcza depozytów sektora niefinansowego), zmniejszenie środków zagranicznych 

może ograniczać rozwój akcji kredytowej. W pewnym stopniu przeciwdziałać temu mogą emisje 

długoterminowych papierów dłużnych skierowane na rynki zagraniczne.  

Ponadto, zmiana struktury finansowania może prowadzić do wzrostu kosztów finansowania, jak też 

prowadzić do wzrostu konkurencji na rynku depozytowym (to ostatnie zjawisko po części może być 

korzystne w obliczu szybko malejącego oprocentowania depozytów na skutek silnego łagodzenia polityki 

pieniężnej).  

 

Wykres 52.  
Środki z macierzystych grup kapitałowych 

 
 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie finansowania 
zagranicznego, może 
oddziaływać negatywnie  
na rozwój akcji kredytowej  

Większość finansowania 
zagranicznego pochodzi 
od macierzystych grup 
kapitałowych 
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Zaangażowanie banków zagranicznych w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BIS, MFW, obliczenia własne 

 

Na koniec 2012 r. należności banków zagranicznych25 prowadzących operacje na rynkach krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej wynosiły 780 mld USD, z czego 51,5% przypadało na sektor bankowy (w Polsce 52,8%), 

a 48,5% na pozostałe sektory gospodarki (w Polsce 47,2%). Większość zaangażowania przypadała na Turcję, 

Rosję i Polskę, ale największe znaczenie tych środków występowało na Chorwacji, Słowenii, Estonii, Łotwie, 

Węgrzech, Czarnogórze, Bułgarii, Słowacji, Rumunii i Litwie, gdzie stanowiły 30-60% PKB (w Polsce 25%). 

Największy napływ środków na rynki regionu miał miejsce w latach 2005-2008 i był jedną z przyczyn boomu 

kredytowego. Szczyt przypadł na II kwartał 2008 roku (ujęcie w USD), kiedy banki zaraportowały 

zaangażowanie wobec regionu na poziomie 995 mld USD. W kolejnych okresach uległo ono redukcji, a następnie 

stabilizacji. Jednak pomiędzy poszczególnymi krajami zachodzą istotne różnice.  

                                                 
24 Szerzej zob. “CESEE Deleveraging Monitor”, Vienna Initiative; “Financing Future Growth: The Evolving Role of Banking 
Systems in CESEE”, IMF 2013. 
25 Prezentowane w materiale dane dotyczą banków raportujących do BIS i przedstawiają tzw. „external position”.  
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Największy odpływ środków (w USD bez uwzględnienia zmian kursów walut) zanotowano w Estonii, 

na Ukrainie, Węgrzech, Łotwie i Litwie, z których wycofano połowę środków znajdujących się w tych krajach 

w kulminacyjnym punkcie 2008 r., a największy wzrost zaangażowania nastąpił w Turcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskę, jak dotychczas, charakteryzuje stabilność środków ulokowanych przez zagraniczne banki. W ujęciu 

w USD, szczyt przypadł na II kwartał 2011, kiedy ich wartość osiągnęła poziom 145 mld USD (w tym 83 mld USD 

stanowiły należności od banków), ale było to związane z napływem krótkoterminowego kapitału w I połowie 

2011, który w kolejnych okresach został wycofany. W ujęciu w PLN, szczyt przypadł na III kwartał 2011, kiedy 

łączna wartość środków ulokowanych w Polsce wyniosła 412 mld PLN (w tym 232 mld zł stanowiły należności 

od banków), co miało jednak związek z osłabieniem złotego.  

Jak już stwierdzono, w przypadku Polski trudno mówić o zjawisku „delewarowania”, gdyż obserwowane 

w ostatnich okresach zmniejszenie stanu środków ulokowanych przez banki zagraniczne w sektorze bankowym, 
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wynika głównie ze zmniejszenia popytu na środki banków matek na skutek zmiany strategii działania oraz 

z umocnienia złotego (dodatkowo dochodzi zmienność skali operacji na rynku finansowym dokonywanych przez 

poszczególne podmioty, które finansowane są m.in. środkami grupy macierzystej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Źródło: BIS, MFW, obliczenia własne 

W 2012 r. zaangażowanie banków zagranicznych wobec regionu zmniejszyło się o 15 mld USD (ujęcie 

skorygowane) i w znacznym stopniu wynikało z ograniczenia ich ekspozycji na Węgrzech (o 13 mld USD). 

W odniesieniu do PKB największe zmniejszenie stanu środków banków zagranicznych wystąpiło na Słowenii 

(równowartość -10,4% PKB), Węgrzech (-10,1%), Chorwacji (-6,9%) i Serbii (-5,8%), podczas gdy w Polsce 

doszło do napływu środków (0,2%).  
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7. STRUKTURA WALUTOWA I TERMINÓW PŁATNOŚCI BILANSU 

W strukturze bilansu obserwowane są zjawiska, które generują szereg rodzajów ryzyka i mogą stanowić 

źródło potencjalnego zagrożenia. W szczególności, za niekorzystne należy uznać wysoki udział aktywów 

walutowych oraz nadmierne oparcie akcji kredytowej o krótkoterminowe depozyty. Część z tych zjawisk 

wynika z funkcji jakie banki pełnią w gospodarce, ale większość jest pochodną nadmiernie ekspansywnych 

strategii biznesowych, jakie były realizowane przez niektóre banki we wcześniejszych okresach. 

 
Tabela 17. Struktura walutowa bilansu 

 Wartość (mld zł) Zmiana do 2011 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % 

Suma bilansowa 1 159,4 1 294,6 1 335,3 1 352,9 58,4 4,5% 

Aktywa złotowe 854,9 931,4 1 005,0 1 019,5 88,1 9,5% 

Aktywa walutowe 304,4 363,2 330,3 333,4 -29,7 -8,2% 

 - EUR 114,6 145,7 135,7 141,1 -4,6 -3,1% 

 - CHF 164,4 180,3 163,7 160,4 -19,9 -11,0% 

 - USD i inne waluty 25,4 37,2 30,9 31,9 -5,3 -14,2% 

Pasywa złotowe 922,9 1 009,6 1 078,6 1 082,8 73,3 7,3% 

Pasywa walutowe 236,5 285,0 256,7 270,1 -14,9 -5,2% 

 - EUR 109,6 132,7 124,5 138,9 6,2 4,7% 

 - CHF 89,1 97,0 85,3 82,8 -14,3 -14,7% 

 - USD i inne waluty 37,8 55,3 46,9 48,4 -6,9 -12,4% 

 Niedopasowanie walutowe ogółem -67,9 -78,1 -73,6 -63,3 14,8  

     - EUR -5,0 -13,0 -11,2 -2,2 10,8  

     - CHF -75,3 -83,3 -78,4 -77,6 5,6  
     - USD i inne waluty 12,4 18,1 16,0 16,5 -1,6  

 

 

 

W 2012 r. doszło do zmniejszenia stanu aktywów 

i   pasywów walutowych oraz obniżenia ich udziału 

w sumie bilansowej (do 24,6% i 20,0%). Wynikało 

to z umocnienia złotego, ograniczenia emisji nowych 

kredytów walutowych dla gospodarstw domowych 

(po stronie aktywów) oraz zmiany struktury 

finansowania w niektórych bankach (po stronie 

pasywów). W  rezultacie nastąpiło zmniejszenie 

ujemnej luki walutowej (do -63,3 mld zł) i jej 

udziału w sumie bilansowej (do -4,7%)26. 

Zmniejszenie stanu pasywów walutowych byłoby 

większe, gdyby nie operacje związane z obsługą 

sektora finansów publicznych realizowane przez 

bank państwowy (w końcu roku na rachunkach 

banku zostały złożone duże depozyty walutowe 

sektora rządowego). Oznacza to, że faktyczne 

zmniejszenie skali niedopasowania walutowego 

było nieco niższe.  

                                                 
26 W przypadku poszczególnych banków udziały aktywów i pasywów walutowych oraz ujemnej luki finansowania były 
jednak znacząco wyższe. 

Wykres 53.  
Aktywa i pasywa walutowe 

 

Poprawa  
struktury walutowej bilansu 
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Wysoki udział aktywów walutowych wynikał przede wszystkim z wysokiego wolumenu kredytów 

walutowych udzielonych gospodarstwom domowym (głównie mieszkaniowych), a w znacznie mniejszym 

stopniu z kredytów walutowych dla przedsiębiorstw (na koniec 2012 r. wartość bilansowa kredytów 

walutowych gospodarstw domowych wynosiła 190,0 mld zł i stanowiła 57,5% ogółu należności walutowych 

banków, a analogicznych należności od przedsiębiorstw odpowiednio: 62,0 mld zł i 18,8%). Wysoka wartość 

kredytów walutowych dla gospodarstw domowych wskazuje na skalę ryzyka podejmowanego przez banki 

i ich klientów oraz przyczynia się do wzrostu ryzyka w systemie finansowym. W szczególności trzeba mieć na 

uwadze, że większość gospodarstw domowych w żaden sposób nie jest zabezpieczona przed ryzykiem 

walutowym. W tym kontekście pozytywnie należy ocenić silne ograniczenie emisji nowych kredytów 

walutowych dla gospodarstw domowych, do jakiego doszło w 2012 r. 

 

 

 

 

 

W 2012 r. niektóre banki pozyskały nowe środki 

finansowania długoterminowego (zobowiązania 

powyżej 1 roku wzrosły z  168,7 mld zł na koniec 

2011 r. do 193,3 mld zł na  koniec 2012 r., 14,6% i to 

pomimo umocnienia złotego wpływającego na 

obniżenie wartości długoterminowych zobowiązań 

walutowych), w rezultacie czego ich udział w sumie 

bilansowej uległ zwiększeniu (z 13,1% do 14,4%). 

Korzystne przy tym było to, że blisko połowa 

przyrostu dotyczyła środków o wymagalności 

powyżej 5 lat (wzrost z 69,0 mld zł do 80,7 mld zł).  

Wzrost finansowania długoterminowego dotyczył 

zobowiązań wobec sektora finansowego. Udział 

długoterminowych zobowiązań wobec sektora 

niefinansowego uległ zmniejszeniu i nadal był 

marginalny (na koniec 2012 r. wartość środków 

sektora niefinansowego o okresie wymagalności 

powyżej 1 roku wynosiła zaledwie 8,4 mld zł 

i stanowiła 1,2% zobowiązań wobec tego sektora, 

podczas gdy na koniec 2011 r. było to odpowiednio 

9,3 mld zł i 1,3%).  

 

Z drugiej strony, zmniejszenie tempa wzrostu 

kredytów mieszkaniowych oraz umocnienie złotego 

oddziaływało w kierunku stabilizacji wartości oraz 

obniżenia udziału długoterminowych aktywów 

(wartość aktywów zapadalnych powyżej 1 roku 

zwiększyła się z 771,2 mld do 779,5 mld zł, tj.  

o 1,1%, a ich udział w sumie bilansowej obniżył się 

z 58,1% do 56,4%). 

 

 

Wykres 54.  
Struktura terminów płatności bilansu  

 

Wzrost finansowania 
długoterminowego 
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Pomimo korzystnych zmian obserwowanych w 2012 r., duże dysproporcje pod względem terminów 

zapadalności aktywów i wymagalności pasywów wskazują na oparcie długoterminowej akcji kredytowej na 

krótkoterminowych depozytach, co powoduje wzrost ryzyka płynności. Podstawową przyczyną tych 

dysproporcji jest obserwowany w minionych latach szybki rozwój kredytów mieszkaniowych, które 

finansowane były głównie w oparciu o krótkoterminowe depozyty sektora niefinansowego oraz środki 

pozyskiwane od zagranicznych podmiotów dominujących (w znacznym stopniu również krótkoterminowe, 

choć sukcesywnie odnawiane), a tylko w niewielkim stopniu przez długoterminowe zobowiązania. Dlatego 

konieczne jest, aby banki zwiększyły udział długoterminowych, stabilnych źródeł finansowania 

m.in.  w  drodze emisji długoterminowych instrumentów dłużnych, uatrakcyjnienia długoterminowej oferty 

depozytowej oraz budowania długoterminowych relacji z klientami. Korzystne byłoby też stworzenie 

systemowych zachęt do długoterminowego oszczędzania w bankach.  

 

 

Mając na uwadze niekorzystne zjawiska w strukturze bilansu, Przewodniczący KNF powołał zespół roboczy 

ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych. Podstawowym celem 

Zespołu było wypracowanie rozwiązań prawnych, podatkowych i regulacyjnych, przyczyniających się do 

rozwoju publicznego rynku długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych oraz sprzyjających 

zmianie niekorzystnej struktury bilansu banków, w których przeważają długoterminowe kredyty hipoteczne, 

finansowane w większości przez krótkoterminowe depozyty lub linie kredytowe z międzynarodowego rynku 

bankowego (szerzej zob. aneks). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konieczność dalszego wzrostu  
finansowania długoterminowego 
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8. JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO 

 

 

 

 

 

Pomimo obserwowanego w 2012 r. pogorszenia sytuacji makroekonomicznej jakość portfela kredytowego 

była względnie stabilna, choć w niektórych obszarach doszło do jej pogorszenia. W konsekwencji 

odnotowano wzrost kredytów zagrożonych (z  66,4 mld zł na koniec 2011 r. do 72,4 mld zł na koniec 

2012 r.) oraz nieznaczne zwiększenie ich udziału w portfelu (z 7,3% do 7,7%). Głównym obszarem 

osłabienia były kredyty dla sektora przedsiębiorstw, a w mniejszym stopniu kredyty dla drobnych 

przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe. Z drugiej strony, odnotowano poprawę jakości kredytów 

konsumpcyjnych, a jakość kredytów dla sektora finansowego oraz budżetowego pozostała wysoka i stabilna.  

 
Tabela 18.  Jakość portfela kredytowego 

 Kredyty zagrożone (mld zł) Zmiana do 2011 Udział (%) 

 
2010 2011 09/12 2012 mld zł % 2010 2011 09/12 2012 

Kredyty ogółem 61,8 66,4 71,8 72,4 6,0 9,0% 7,8% 7,3% 7,7% 7,7% 
Sektor finansowy 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -16,1% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 
Sektor niefinansowy 61,4 66,0 71,3 71,9 5,9 8,9% 8,8% 8,2% 8,8% 8,9% 
Sektor budżetowy 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 38,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 

Gospodarstwa domowe 34,1 38,6 40,0 39,5 1,0 2,6% 7,2% 7,2% 7,5% 7,4% 
Konsumpcyjne  23,2 23,4 22,5 21,3 -2,1 -9,1% 17,3% 18,0% 17,9% 17,2% 
Mieszkaniowe 4,9 7,5 8,5 9,0 1,6 21,0% 1,8% 2,3% 2,7% 2,8% 
Pozostałe 6,0 7,7 8,9 9,2 1,6 20,3% 8,1% 9,3% 10,2% 10,5% 

Przedsiębiorstwa 27,2 27,4 31,3 32,3 4,8 17,6% 12,4% 10,4% 11,3% 11,8% 
MSP 18,5 19,6 20,7 21,7 2,1 10,8% 14,6% 12,3% 12,4% 13,1% 
Duże przedsiębiorstwa 8,7 7,8 10,6 10,5 2,7 34,9% 9,4% 7,4% 9,7% 9,8% 
Kredyty opóźnione w spłacie 
Konsumpcyjne           
 do 30 dni 9,1 9,3 8,1 9,4 0,1 0,9% 6,7% 7,0% 6,4% 7,5% 
 > 30 dni 25,2 26,1 25,1 23,7 -2,4 -9,3% 18,6% 19,7% 19,6% 18,9% 
Mieszkaniowe           
 do 30 dni 9,8 11,4 11,4 13,4 2,0 17,2% 3,7% 3,6% 3,6% 4,2% 
 > 30 dni 5,7 9,1 10,7 10,6 1,6 17,3% 2,1% 2,8% 3,3% 3,3% 

 

 

Wykres 55.  
Kredyty zagrożone  

 

Jakość portfela kredytowego 
pozostaje stabilna, ale 
w niektórych obszarach 
odnotowano jej pogorszenie 
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W 2012 r. nastąpiło pogorszenie jakości kredytów 

mieszkaniowych, przejawiające się we wzroście 

kredytów zagrożonych (o 1,6 mld zł; 21,0%) 

i opóźnionych w spłacie > 30 dni (o 1,6 mld zł; 

17,3%) oraz zwiększeniu ich udziału w portfelu 

(zagrożonych do 2,8%, a opóźnionych w spłacie 

> 30 dni do 3,3%). Jednocześnie istotne różnice 

pomiędzy wartością kredytów zagrożonych oraz 

przeterminowanych > 30 dni, najprawdopodobniej 

przełożą się na dalszy przyrost kredytów 

zagrożonych w kolejnych okresach. 

 

Pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych 

wynika z naturalnego procesu „dojrzewania” tego 

portfela (większość kredytów ma relatywnie krótką 

historię), osłabienia sytuacji na rynku pracy, jak też 

jest konsekwencją nadmiernie liberalnej polityki 

kredytowej niektórych banków oraz nadmiernego 

ryzyka podjętego przez część klientów (zob. dalej). 

 

Pomimo pogorszenia jakości portfela kredytów 

mieszkaniowych uwagę zwraca, że odnotowany 

w   2012 r. przyrost kredytów zagrożonych oraz 

opóźnionych w spłacie był znacząco niższy od tego 

jaki wystąpił w 2011 r. Wprawdzie duży wpływ na 

to korzystne zjawisko miały zmiany kursów 

głównych walut względem złotego27, ale z   drugiej 

strony w II połowie 2012 r. (zwłaszcza w IV 

kwartale) odnotowano wyraźne wyhamowanie 

przyrostu kredytów mieszkaniowych opóźnionych 

w spłacie > 30 dni, jak też wskazane wcześniej 

zmniejszenie skali odpisów dokonanych na kredyty mieszkaniowe. Trudno jest jednak stwierdzić czy 

zjawisko to ma charakter trwały, wynikający ze zmian w polityce kredytowej banków dokonanych 

w ostatnich okresach oraz wzrostu świadomości ryzyka po stronie kredytobiorców, czy też ma ono jedynie 

charakter przejściowy. W związku z tym, aby można było mówić o zasadniczej zmianie dotychczasowych 

tendencji, konieczne jest potwierdzenie korzystnych obserwacji w kolejnych okresach. 

 

 

 

 

                                                 
27 Ze względu na duży udział kredytów walutowych, osłabienie złotego w 2011 r. wpływało na wzrost kredytów 
zagrożonych i opóźnionych w spłacie w 2011 r., natomiast obserwowane w 2012 r. umocnienie złotego oddziaływało 
w kierunku ich zmniejszenia. 

Wykres 56.  
Jakość kredytów mieszkaniowych  

 
 

Pogorszenie jakości kredytów 
mieszkaniowych, ale oznaki 
stabilizacji 
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Na podstawie analiz UKNF (zob. aneks) można 

stwierdzić, że na koniec 2012 r. w portfelach 

banków było ponad 34,1 tys. zagrożonych kredytów 

mieszkaniowych (wzrost o 15,4%) oraz ponad 38,2 

tys. kredytów opóźnionych w spłacie > 30 dni 

(wzrost o 14,3%). Ponadto trzeba mieć  na uwadze, 

że w portfelach banków znajdowało się kilkanaście 

tysięcy kredytów zagrożonych i opóźnionych 

w   spłacie > 30 dni, udzielonych gospodarstwom 

domowych na inne cele, a które były zabezpieczone 

na nieruchomości mieszkalnej (zob. dalej). 

 

 

 

 

 

 

O ile jakość kredytów mieszkaniowych (mierzona udziałem kredytów zagrożonych i opóźnionych w spłacie) 

jest wysoka na tle innych rodzajów kredytów, to w kontekście ryzyka generowanego przez portfel tych 

kredytów trzeba mieć na uwadze, m.in.: 

 dominującą rolę kredytów mieszkaniowych w bilansie sektora bankowego; 

 dużą liczbę i znacząca wartość innych kredytów dla gospodarstw domowych, zabezpieczonych 

hipotecznie; 

 wysoki udział kredytów walutowych generujących różne rodzaje ryzyka po stronie klientów i banków; 

 wysokie wskaźniki DTI części portfela kredytowego;  

 wysokie wartości LTV znacznej części portfela kredytowego (kwestia skuteczności realizacji 

zabezpieczeń); 

 ograniczoną płynność na rynku nieruchomości (kwestia skuteczności realizacji zabezpieczeń oraz 

wpływu ewentualnej realizacji zabezpieczeń na sytuację na rynku nieruchomości); 

 ryzyko związane z kredytami udzielonymi w ramach programu „Rodzina na swoim” wynikające ze 

skokowego wzrostu rat spłaty po 8 latach dopłat; 

 silną koncentrację ubezpieczeń kredytów mieszkaniowych; 

 niezadowalające bazy danych o rynku nieruchomości oraz sytuacji finansowej kredytobiorców; 

 brak odpowiednich źródeł finansowania akcji kredytowej. 

  

 

 

 

 

 

Wykres 57.  
Liczba kredytów zagrożonych i opóźnionych w spłacie 

 
 

 

 

Wysoka liczba kredytów 
zagrożonych  
i opóźnionych w spłacie 

Pomimo wysokiej jakości 
portfel kredytów 
mieszkaniowych generuje 
szereg rodzajów ryzyka 
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Jak już stwierdzono, obserwowany w   minionych 

latach silny rozwój kredytów mieszkaniowych 

spowodował, że stały się one główną pozycją 

w  strukturze bilansu sektora. W okresie od końca 

2004 r. (tj. u progu boomu na rynku nieruchomości), 

do końca 2012 r. ich udział w aktywach sektora 

wzrósł z 7% do 23%, a w kredytach dla sektora 

niefinansowego z 17% do 41%. W niektórych 

bankach, wzrost tego udziału był jednak znacznie 

wyższy i oznaczał zmianę modelu biznesowego 

(struktura aktywów zmieniła się z      modelu 

charakterystycznego dla banków uniwersalnych lub 

korporacyjnych w kierunku banków hipotecznych). 

W  konsekwencji banki te w  znacznym stopniu 

uzależniły swoją sytuację finansową od jakości 

kredytów mieszkaniowych oraz sytuacji na rynku 

nieruchomości, a ze względu na wysoki udział 

kredytów walutowych, również od sytuacji na rynku 

walutowym i stóp procentowych kształtowanych 

przez zagraniczne władze monetarne. 

 

 

 

 

 

 

W kontekście ryzyka związanego z portfelem 

kredytów mieszkaniowych, trzeba mieć na uwadze, 

że w portfelach banków znajdują się również inne 

kredyty gospodarstw domowych zabezpieczone 

hipotecznie. Według stanu na koniec 2012 r. ich 

wartość wynosiła 64,4 mld zł (w tym 20,9 mld zł 

przypadało na kredyty inwestycyjne, 18,2 mld zł na 

kredyty konsumpcyjne, a 25,1 mld zł na inne 

kredyty i należności).  

Z analiz UKNF wynika, że wśród tych kredytów było 

249,3 tys. kredytów o wartości 26,7 mld zł, które 

były zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej, 

przy czym 14,1 tys. kredytów o wartości 2,7 mld zł 

było zaklasyfikowanych do kategorii zagrożonych, 

a  16,3 tys. kredytów o wartości 3,1 mld zł miało 

opóźnienie w spłacie > 30 dni. 

 

 

Wykres 58.  
Udział kredytów mieszkaniowych w aktywach 

 
 

 

 

Wykres 59.  
Inne kredyty gospodarstw domowych zabezpieczone hipoteką 

 

Silna koncentracja produktowa 
w niektórych bankach 

Znacząca liczba i wartość innych 
kredytów zabezpieczonych  
na nieruchomości mieszkalnej 
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Wysoki udział kredytów walutowych w portfelu kredytów mieszkaniowych przyczynia się do wzrostu ryzyka 

po stronie kredytobiorców, banków i gospodarki, co przede wszystkim wynika z braku zabezpieczenia 

gospodarstw domowych przed ryzykiem kursowym28.  

Z punktu widzenia kredytobiorców, największe ryzyko polega na wystąpieniu niekorzystnych zmian kursów 

walut w sytuacji, w której będą oni zmuszeni do przedterminowego zakończenia umowy kredytowej. W takiej 

sytuacji, muszą oni się liczyć z możliwością silnego wzrostu zobowiązań finansowych, co w przypadku 

kredytobiorców o przeciętnych dochodach może zagrozić stabilnemu funkcjonowaniu ich rodzin. Ponadto, 

niekorzystne zmiany kursów walutowych ograniczają lub uniemożliwiają sprzedaż/zamianę nieruchomości. 

Z punktu widzenia banku, ryzyko polega na możliwości silnego pogorszenia spłacalności kredytów w okresie 

osłabienia złotego i dekoniunktury na rynku nieruchomości, co może prowadzić do powstania dużych strat. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze kwestię ryzyka związanego z finansowaniem tych kredytów oraz ich 

negatywnym postrzeganiem przez część uczestników rynku finansowego i agencje ratingowe. W przypadku 

niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych może to istotnie utrudniać odnowienie finansowania, jak też 

zwiększać jego koszt. Z punktu widzenia całej gospodarki, ryzyko związane z kredytami walutowymi wynika 

z możliwości kumulacji negatywnych zjawisk na poziomie gospodarstw domowych i  banków. Ponadto, 

kredyty walutowe ograniczają wpływ RPP na cenę pieniądza w gospodarce, a ich niskie oprocentowanie było 

jedną z głównych przyczyn szybkiego wzrostu cen nieruchomości, który doprowadził do ograniczenia 

dostępu do rynku dla przeciętnych gospodarstw domowych. 

 

 

 

 

Jednocześnie analizy UKNF nie potwierdzają 

hipotezy o wyższej jakości walutowych kredytów 

mieszkaniowych niż złotowych (szerzej zob. aneks). 

Wyższy udział kredytów zagrożonych w portfelu 

kredytów złotowych wynika z przewalutowania29 

części zagrożonych kredytów walutowych na złote 

i   wyższej przedterminowej spłacalności kredytów 

złotowych. Po dokonaniu korekty (uwzględniającej 

przewalutowania), można stwierdzić, że na koniec 

2012 r. jakość kredytów złotowych (2,67%) była 

lepsza niż kredytów walutowych (2,93%). Po  części, 

wynikało to jednak z wyhamowania w  ostatnich 

latach wzrostu kredytów walutowych, co wpływa na 

szybsze „starzenie” portfela tych kredytów 

(zjawisko to po części równoważy wyższa 

przedterminowa spłacalność kredytów złotowych, 

która oddziałuje w kierunku wzrostu udziału 

kredytów zagrożonych w portfelu tych kredytów). 

                                                 
28 Szerzej zob. „Raport o sytuacji banków w 2011 r.”, UKNF oraz „Publiczne konsultacje projektu Rekomendacji S” (strona 
internetowa KNF archiwum aktualności z dnia 21/12/2012). 
29 Szerzej zjawisko to jest opisane w „Raporcie o sytuacji banków w 2011 r.”, UKNF. 

Wykres 60.  
Jakość kredytów złotowych i walutowych 

 

Wyższa jakość kredytów 
złotowych niż walutowych 

Kredyty walutowe gospodarstw 
domowych powodują wzrost 
systemowego ryzyka 
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Wyniki badań UKNF przeczą też tezie o wysokich 

dochodach kredytobiorców walutowych. Na ich 

podstawie, można stwierdzić, że większość tych 

kredytów została udzielona gospodarstwom 

domowym, których sytuację finansową można 

określić jako przeciętną lub nieznacznie lepszą niż 

przeciętna (261,3 tys. kredytów zostało udzielonych 

gospodarstwom domowym, których dochód netto 

nie przekraczał 4 tys. zł, a 158,0 tys. kredytów 

gospodarstwom, o dochodzie w granicach 4-6 tys. zł, 

co biorąc pod uwagę, że kredyty te często dotyczą 

małżeństw należy uznać za wartości przeciętne).  

 

 

 

 

 

Wyniki badań ankietowych UKNF wskazują na 

wysokie obciążenia ratami spłaty znacznej części 

gospodarstw domowych, o czym świadczy duża 

liczba kredytów w przypadku których rata spłaty 

pochłaniała 40-50% dochodów netto gospodarstw 

domowych (blisko 270 tys. kredytów) lub ponad 

50% (blisko 250 tys. kredytów). Wprawdzie część 

tych kredytów mogła zostać przyznana osobom 

o wysokich dochodach, ale nawet w ich przypadku 

długoterminowe obciążenie wysokimi ratami spłaty 

należy uznać za ryzykowne.  

Wysokie obciążenia ratami spłaty, z jednej strony 

powodują wzrost ryzyka kredytowego, a z drugiej 

wpływają negatywnie na bieżącą konsumpcję 

gospodarstw domowych oraz ich zdolność do 

tworzenia oszczędności. Wprawdzie należy 

oczekiwać, że w przyszłości dochody większości 

tych gospodarstw powinny wzrosnąć, co wpłynie 

na obniżenie DTI, ale z drugiej strony należy mieć 

na uwadze równoległy wzrost kosztów utrzymania 

(w przypadku młodych małżeństw istotną pozycję 

przyszłych kosztów będą stanowiły wydatki 

związane z narodzinami i wychowaniem dzieci).  

 

 

 

Wykres 61.  
Rozkład dochodów kredytobiorców walutowych 

 
 

 

 

 

Wykres 62.  
Rozkład kredytów względem wskaźnika DTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość kredytów 
walutowych została udzielona 
gospodarstwom domowym 
 o przeciętnych dochodach 

Wysokie DTI części 
kredytobiorców  
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Według badań ankietowych UKNF, na koniec 2012 r. 

w portfelach banków było ponad 500 tys. kredytów 

o LTV > 80%, które stanowiły 51,0% wartości całego 

portfela30. Wśród nich 238,8 tys. przypadało na 

kredyty o LTV > 100%, które stanowiły 27,3% 

wartości całego portfela, przy czym większość 

stanowiły kredyty walutowe (162,3 tys. kredytów). 

Należy jednak przypuszczać, że faktyczna liczba 

kredytów o wysokich LTV jest wyższa, co wynika 

z   tego, iż banki najprawdopodobniej nie w pełni 

uwzględniły obniżenie cen nieruchomości do jakiego 

doszło w ostatnich latach.  

Wysokie LTV znacznej części portfela kredytów 

wzbudzają obawy m.in. o sytuację finansową banków 

w przypadku pogorszenia spłacalności tych kredytów 

(kwestia niskiej skali odzysku) oraz o    sytuację 

finansową gospodarstw domowych, które zostałyby 

objęte procesami windykacyjnymi (część z nich 

pomimo sprzedaży nieruchomości pozostałaby 

z bardzo wysokimi zobowiązaniami). 

 

 

 

 

 

 

W kontekście ryzyka kredytów mieszkaniowych 

należy mieć na uwadze ograniczoną płynność rynku 

nieruchomości. W przypadku sprzedaży przez banki 

(lub inne podmioty) w krótkim okresie mieszkań, 

które stanowią zabezpieczenie kredytów, można 

byłoby oczekiwać znacznych spadków cen oraz 

spadku sprzedaży realizowanej przez deweloperów 

i  uczestników rynku wtórnego (na koniec 2012 r., 

liczba kredytów opóźnionych w spłacie > 30 dni 

zbliżała się na niektórych rynkach do 10% całej 

oferty deweloperów31). Realizacja tego scenariusza 

jest obecnie mało prawdopodobna, ale należy liczyć 

się z możliwością jego wystąpienia w przyszłości. 

Dlatego w interesie wszystkich uczestników rynku 

jest utrzymanie wysokiej jakości kredytów. 

                                                 
30 Szerzej zob. aneks. 
31 Przedstawiony na wykresie obraz sytuacji jest niepełny. W rachunku należałoby uwzględnić również inne zagrożone 
i przeterminowane kredyty mieszkaniowe (np. remont mieszkania) oraz inne kredyty zagrożone i przeterminowane 
zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej zlokalizowane na tych rynkach (np. konsumpcyjne). 

Wykres 63.  
Kredyty o LTV > 80% 

 
 

 

 

 

 

Wykres 64.  
Liczba kredytów  zagrożonych i  opóźnionych > 30 dni 
udzielonych na kupno mieszkania 

 

Wysokie LTV znacznej części 
portfela kredytowego 

Narastanie problemów  
z obsługą kredytów może 
negatywnie wpłynąć na sytuację 
na rynku nieruchomości 
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W kontekście ryzyka kredytów mieszkaniowych 

należy zwrócić uwagę na skokowy wzrost raty 

spłaty kredytów udzielonych w ramach Programu 

„Rodzina na Swoim”, po zakończeniu ośmioletniego 

okresu dopłat. Trudno jest obecnie prognozować jak 

wpłynie to na przyszłą spłacalność tych kredytów, 

ale można stwierdzić, że dla części gospodarstw 

domowych o relatywnie niskich dochodach wzrost 

rat spłaty będzie wyraźnie odczuwalny (pomimo 

bardzo krótkiej historii i otrzymanego przez 

kredytobiorców wsparcia w spłacie, na koniec 2012 

banki wykazały 575 kredytów zagrożonych 

udzielonych w ramach Programu „RnS”).  

 

 

 

 

 

Mając na uwadze niekorzystne zjawiska obserwowane w portfelu kredytów mieszkaniowych, ograniczenia 

po stronie źródeł finansowania, ograniczoną płynność na rynku nieruchomości, niezadowalające bazy danych 

o rynku nieruchomości i sytuacji finansowej kredytobiorców, jak też niedoskonałości/słabości związane 

z zarządzaniem ryzykiem kredytowym po stronie banków, konieczna jest istotna korekta dotychczasowego 

modelu rozwoju kredytów mieszkaniowych. W tym też kierunku zmierzają działania podejmowane przez 

KNF/UKNF. W szczególności, służy temu przeprowadzona w 2012 r. nowelizacja Rekomendacji J (dotycząca 

zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach), jak też planowana na 2013 r. 

nowelizacja Rekomendacji S (dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi 

zabezpieczonymi hipotecznie). W tym samym celu, jak już wcześniej wspomniano, Przewodniczący KNF 

powołał zespół roboczy ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów 

dłużnych (zob. aneks). 

W  tym kontekście, za właściwe należy uznać dokonane w ostatnich okresach zmiany w polityce kredytowej 

części banków, zmierzające do ograniczenia ryzyka po stronie banków i klientów, jak też działania 

zmierzające do zwiększenia stabilności źródeł finansowania. W szczególności, za korzystne należy uznać, 

silne ograniczenie emisji kredytów walutowych (w ocenie UKNF i NBP produkty te powinny być całkowicie 

wycofane ze standardowej oferty banków i być dostępne jedynie dla klientów w naturalny sposób 

zabezpieczonych przed ryzykiem kursowym), stopniowe skracanie długości okresu kredytowania, jak też 

obserwowane w niektórych bankach zmniejszenie maksymalnych wartości LTV nowoudzielanych kredytów 

poniżej 100%. 

 

 

 

                                                 
32 Obliczenia na podstawie kalkulatora kredytowego: http://www.rodzinanaswoim.net.pl/kalkulator-kredytowy.html. 
Założenia: kredyt na zakup w IV kwartale 2012 r. mieszkania w Warszawie o powierzchni 50 m kwadratowych o wartości 
289 tys. zł, kredyt na 100% wartości mieszkania; oprocentowanie kredytu 6,72%; stopa referencyjna 7,06%; kredyt 
spłacany w systemie rat równych. 

Wykres 65.  
Wysokość raty spłaty kredytu w ramach Programu „RnS”

32 

 
 

 

 

 

 

 

Skokowy wzrost rat spłaty 
kredytów w ramach „RnS” 

Wzrost o 471 zł, tj. o 38% 

Konieczna istotna korekta 
dotychczasowego modelu rozwoju 
kredytów mieszkaniowych  
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Po obserwowanej w 2011 r. stopniowej stabilizacji 

jakości kredytów konsumpcyjnych, w 2012 r. uległa 

ona poprawie, polegającej na zmniejszeniu stanu 

kredytów zagrożonych (-2,1 mld zł; -9,1%) oraz 

opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni (-2,4 mld zł; 

-9,3%) i obniżeniu ich udziału w    portfelu (do 

odpowiednio: 17,2% i 18,9%). Zmniejszenie stanu 

kredytów zagrożonych dotyczyło wszystkich 

rodzajów kredytów, a obniżenie udziału kredytów 

zagrożonych dotyczyło zadłużenia w kartach 

płatniczych (z 18,7% na koniec 2011 r. do 16,8% na 

koniec 2012 r.) i pozostałych kredytów (z 19,5% 

do 18,1%). W przypadku kredytów ratalnych 

i samochodowych odnotowano wzrost udziału 

kredytów zagrożonych (odpowiednio z 15,9% 

do 16,2% oraz z 15,4% do 15,9%), co wynikało 

z  głębszego spadku stanu całego portfela tych 

kredytów.  

Pozytywny obraz zakłóca to, że część korzystnych 

obserwacji wynika z procesu „czyszczenia bilansu” 

z aktywów niskiej jakości, w drodze ich sprzedaży. 

Obserwowana w latach 2011-2012 stabilizacja oraz 

stopniowo zarysowująca się poprawa jakości 

kredytów konsumpcyjnych, to głównie efekt 

samoregulacji banków do jakiej doszło w latach 

2008-2010. Wskazują na to przytaczane wcześniej 

wyniki badań UKNF, badania przewodniczących 

komitetów kredytowych realizowane przez NBP 

oraz analiza vintage opracowywana przez BIK 

(wskazuje ona na wyraźnie wyższą jakość 

kredytów generowanych w latach 2010-201233). 

Dodatkowym czynnikiem, było uchwalenie 

Rekomendacji T oraz bieżące działania  nadzoru, 

które nakierowane były na wzmocnienie procesów 

zarządzanie ryzykiem kredytowym na poziomie 

sektora i poszczególnych banków. 

Głównym zagrożeniem dla jakości kredytów 

konsumpcyjnych w kolejnych okresach jest 

niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej, 

co doprowadziłoby do pogorszenia sytuacji 

finansowej części kredytobiorców.  

 

                                                 
33 Zob. „Kredyt i Trendy” BIK. 

Wykres 66.  
Jakość kredytów konsumpcyjnych 

 
 

Stabilizacja/poprawa jakości 
kredytów konsumpcyjnych 
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W 2012 r. odnotowano istotne pogorszenie jakości 

pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych, 

przejawiające się wzrostem kredytów zagrożonych 

(o 1,6 mld zł; 20,3%) oraz zwiększeniem ich udziału 

w portfelu (z 9,3% na koniec 2011 r. do 10,5% 

na   koniec 2012 r.). Wynikało to z pogorszenia 

jakości kredytów udzielonych na bieżącą działalność 

drobnych przedsiębiorstw (przyrost kredytów 

zagrożonych wyniósł 0,8 mld zł), a w mniejszym 

stopniu kredytów inwestycyjnych i pozostałych 

kredytów (przyrost po około 0,3 mld zł). Głównych 

przyczyn negatywnych zjawisk należy upatrywać 

w     pogłębiającym się spowolnieniu gospodarki 

i    pogorszeniu sytuacji w branży budowlanej, co 

przekłada się na pogorszenie sytuacji finansowej 

części przedsiębiorstw lub ich kontrahentów.  

 

 

 

 

 

W 2012 r. doszło do istotnego pogorszenia jakości 

kredytów sektora przedsiębiorstw, przejawiającego 

się w znacznym przyroście należności zagrożonych 

(o 4,8 mld zł; 17,6%) i zwiększeniem ich udziału 

w portfelu (z 10,4% na 2011 r. do 11,8% na koniec 

2012 r.). Pogorszenie dotyczyło zarówno sektora 

MSP (przyrost kredytów zagrożonych o 2,1 mld zł 

oraz wzrost ich udziału w portfelu z 12,3% do 

13,1%), jak i dużych przedsiębiorstw (przyrost 

kredytów zagrożonych o 2,7 mld zł oraz wzrost ich 

udziału w portfelu z 7,4% do 9,8%).  

Podobnie, jak w przypadku drobnych 

przedsiębiorstw, główną przyczyną pogorszenia 

jakości kredytów było postępujące osłabienie 

gospodarki, które przełożyło się na pogorszenie 

sytuacji finansowej części przedsiębiorstw. 

Wyrazem tego było obserwowane w 2012 r. 

obniżenie wyników finansowych oraz pogorszenie 

podstawowych relacji ekonomiczno-finansowych 

(w tym wskaźników płynności). Dodatkowo, silny 

wpływ miało pogorszenie sytuacji finansowej kilku 

spółek branży budowlanej realizujących duże 

kontrakty infrastrukturalne.  

Wykres 67.  
Jakość pozostałych kredytów gospodarstw domowych 

 

Wykres 68.  
Jakość kredytów przedsiębiorstw 

 

Pogorszenie jakości  
pozostałych kredytów 
gospodarstw domowych  

Pogorszenie jakości kredytów 
sektora przedsiębiorstw 
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Tabela 19. Jakość dużych zaangażowań wobec sektora przedsiębiorstw według branż 

 
Zaangażowanie całkowite34 

(mld zł) 
w tym zagrożone 

(mld zł) 
Zmiana do 2011 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 mld zł % 

Ogółem 375,3 434,8 449,3 30,8 30,2 39,2 9,0 29,8% 
Przemysł 106,8 118,4 115,9 9,5 7,8 8,7 0,9 10,9% 

 - spożywczy 22,5 23,5 23,6 2,1 1,8 2,0 0,2 12,0% 

 - chemiczny i farmaceutyczny 13,4 15,2 16,4 0,9 0,9 1,0 0,2 17,6% 

 - metalurgiczny 14,0 16,4 16,3 1,9 1,9 2,3 0,3 17,1% 

 - rafinerie i koksownictwo 11,8 14,3 12,2 0,0 0,0 0,1 0,0 34,7% 

 - maszynowy 11,4 12,1 11,3 0,8 0,7 0,7 0,0 -2,6% 

 - drzewny i papierniczy 10,4 11,1 10,6 1,3 0,9 1,0 0,1 7,4% 

 - pozostałe 23,3 26,0 25,5 2,4 1,6 1,8 0,1 6,2% 

Handel 72,2 83,0 85,7 5,3 4,9 6,1 1,3 26,1% 

Budownictwo 57,0 65,8 61,9 5,1 6,2 10,3 4,0 64,8% 

Obsługa nieruchomości 45,4 57,2 56,1 4,8 5,1 6,5 1,4 28,1% 

Energetyka 16,2 23,7 34,9 0,2 0,1 0,1 0,0 10,9% 

Działalność profesjonalne naukowa i techniczna 11,4 13,8 14,5 1,5 1,9 2,3 0,4 20,9% 

Wynajem, dzierżawa, usługi 11,6 12,6 14,3 0,2 0,2 0,2 0,0 -1,1% 

Transport i magazyny 10,3 12,0 13,4 0,8 0,8 1,0 0,2 24,7% 

Telekomunikacja i media 12,4 13,2 12,6 0,1 0,2 0,2 0,0 8,2% 

Gastronomia i hotelarstwo 8,0 9,1 9,2 1,3 1,5 1,8 0,3 21,1% 

Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo 6,0 7,1 8,2 0,5 0,5 0,6 0,1 22,3% 
Pozostałe sekcje 18,0 18,9 22,4 1,5 1,0 1,4 0,4 36,9% 

 

 

W ujęciu branżowym, decydujący wpływ na pogorszenie jakości należności od sektora przedsiębiorstw miało 

ich pogorszenie w branży budowlanej (wzrost należności zagrożonych o 4,0 mld zł), a w mniejszym stopniu 

w obsłudze nieruchomości (o 1,4 mld zł) i handlu (o 1,3 mld zł). Wpływ przedsiębiorstw z innych sekcji był 

ograniczony/niewielki.  

Obniżenie jakości należności od sektora budowlanego wynikało głównie z, jak to już wskazano, pogorszenia 

jakości należności od kilku spółek realizujących duże kontrakty infrastrukturalne (wykazywanych w sekcjach 

budownictwo oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), co przełożyło się również na sytuację 

                                                 
34 Bilansowe oraz pozabilansowe. 
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ich kontrahentów. Ponadto silny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej części przedsiębiorstw branży 

budowlanej miało spowolnienie gospodarki oraz stopniowe ograniczanie skali inwestycji publicznych.  

W kontekście analizy sytuacji w ramach poszczególnych sekcji, należy mieć na uwadze, że istotny wpływ na 

pogorszenie stanu należności w obrębie danych sekcji, może mieć pogorszenie sytuacji jednostkowych 

klientów, względem których banki posiadają wysokie ekspozycje. W związku z tym należy zachować 

ostrożność przy ocenie sytuacji poszczególnych branż, aby nie prowadzić do niewłaściwych uogólnień, które 

mogą wpłynąć niekorzystnie na postrzeganie poszczególnych branż przez inwestorów oraz skłonność 

banków do ich finansowania. W tym kontekście trzeba dodać, że wysoki poziom należności zagrożonych 

w sekcji obsługa nieruchomości w znacznym stopniu wynika z ustawowego włączenia do BGK w 2009 r. 

aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który udzielał preferencyjnych kredytów Towarzystwom 

Budownictwa Społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym. 

 
Tabela 20. Pokrycie odpisami i koszty ryzyka kredytowego 

 
Poziom odpisów 

(mld zł) 
Stopień pokrycia kredytów 
zagrożonych odpisami (%) 

Koszty ryzyka35 
(pkt bazowe) 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Sektora niefinansowy ogółem 33,6 36,4 39,2 54,7% 55,2% 54,5% 158 103 102 

Gospodarstwa domowe 23,3 25,4 25,9 68,3% 66,0% 65,4% 203 127 90 
Mieszkaniowe 2,1 3,3 4,3 42,1% 44,1% 47,9% 36 46 38 
Konsumpcyjne 17,8 18,0 16,4 76,9% 76,7% 76,9% 526 282 191 
Pozostałe 3,4 4,2 5,2 56,7% 54,5% 55,9% 157 167 134 

Przedsiębiorstwa 10,3 11,0 13,3 37,8% 40,1% 41,2% 69 53 125 
MSP 6,0 6,9 8,0 32,4% 35,1% 36,9% 75 50 108 
Duże przedsiębiorstwa 4,3 4,1 5,3 49,5% 52,6% 50,1% 61 57 152 

 

 

 

 

Odnotowany w 2012 r. wzrost odpisów tworzonych 

na kredyty od sektora niefinansowego (2,8 mld zł; 

7,5%), był niższy niż tempo przyrostu kredytów 

zagrożonych (5,9 mld zł; 8,9%), co spowodowało 

pewne zmniejszenie stopnia ich pokrycia odpisami 

(z 55,2% na koniec 2011 r. do 54,5% na koniec 

2012 r.).  

 

 

 

 

 

 

Pomimo wzrostu odpisów, wzrost akcji kredytowej 

spowodował, że koszt ryzyka kredytowego nie uległ 

zmianie (102 punkty bazowe w 2012 r, wobec 103 

w 2011 r.), choć na poziomie poszczególnych 

produktów występowały istotne różnice. 

 

                                                 
35 Ze względu na ograniczenia systemu sprawozdawczego zdefiniowane w uproszczeniu, jako relacja wyniku z tytułu 
odpisów i rezerw do średniego stanu kredytów w danym okresie wyrażona w punktach bazowych. 

Wykres 70.  
Pokrycie odpisami i koszty ryzyka kredytowego 

 

Stabilny poziom pokrycia odpisami 
kredytów zagrożonych 

Spadek kosztów ryzyka w obszarze 
gospodarstw domowych wzrost 
w obszarze przedsiębiorstw 
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W szczególności, odnotowano znaczny wzrost kosztów ryzyka w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw 

(głównie w I połowie 2012 r.), któremu towarzyszył spadek kosztów ryzyka w obszarze gospodarstw 

domowych. 

 

 

 

 

Z punktu widzenia jakości portfela kredytowego w przyszłych okresach, kluczowe znaczenie będzie miał 

rozwój sytuacji makroekonomicznej. Należy się liczyć z tym, że utrzymujące się silne osłabienie aktywności 

gospodarczej, będzie miało niekorzystny wpływ na sytuacje finansową części kredytobiorców, co będzie 

wywierało negatywną presję na jakość portfela kredytowego i wyniki banków. Z drugiej strony, silne 

złagodzenie polityki pieniężnej przez RPP, w znaczący sposób ogranicza koszty obsługi kredytów (zwłaszcza 

mieszkaniowych i przedsiębiorstw) i działa stabilizująco lub prowadzi do poprawy sytuacji finansowej 

części kredytobiorców. 

Plany finansowe banków na 2013 r. zakładają stabilizację jakości portfela kredytowego, przy czym 

w   przypadku kredytów gospodarstw domowych większość banków oczekuje pogorszenia ich jakości (na 

skutek pogorszenia jakości kredytów mieszkaniowych, przy poprawie jakości kredytów konsumpcyjnych), 

a  w przypadku kredytów przedsiębiorstw większość banków oczekuje poprawy ich jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakość kredytów zdeterminowana 
przez rozwój sytuacji gospodarczej 
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SYTUACJA NAJWIĘKSZYCH BANKÓW I ICH INWESTORÓW STRATEGICZNYCH  

 

W aneksie zaprezentowano wybrane dane finansowe oraz dane dotyczące wyceny rynkowej największych 

banków działających w Polsce i ich inwestorów strategicznych. 

Ze względu na ograniczenia prawne, UKNF nie może publikować danych sprawozdawczych będących 

w  posiadaniu Urzędu dotyczących poszczególnych banków. W związku z tym, aneks oparto na danych 

skonsolidowanych dostępnych w serwisie informacyjnym Bloomberg. 

 
Banki o sumie bilansowej powyżej 10 mld zł i ich inwestorzy strategiczni (stan na koniec 2012 r.;  mln zł) 

 

   
Suma 

bilansowa 

Wynik 
finansowy 

netto 

Wartość 
rynkowa 

        Inwestor strategiczny 

1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski  193 480 3 749 46 125 Skarb Państwa 
2 Bank Pekao 150 950 2 956 43 962 UniCredit 
3 BRE Bank  102 236 1 203 13 737 Commerzbank 
4 Bank Gospodarstwa Krajowego    Skarb Państwa 
5 ING Bank Śląski  78 267 832 11 839 ING Bank 
6 Bank Zachodni WBK 60 019 1 434 18 055 Banco Santander 
7 Getin Noble Bank  58 794 371 4 744 Leszek Czarnecki 
8 Raiffeisen Bank Polska     Raiffeisen Bank International 
9 Bank Millennium  52 742 472 5 362 Banco Comercial Portugues  

10 Bank Handlowy w Warszawie 43 509 970 12 844 Citigroup  
11 Kredyt Bank    Banco Santander 
12 Bank Gospodarki Żywnościowej  37 197 130 2 805 Rabobank  
13 Bank BPH 34 416 261 3 748 General Electric 
14 Nordea Bank Polska 33 310 151 1 382 Nordea Bank 
15 Deutsche Bank PBC    Deutsche Bank 
16 Alior Bank  21 356 172 3 983 Carlo Tassara 
17 BNP Paribas Bank Polska 20 831 31 1 435 BNP Paribas 
18 Bank Polskiej Spółdzielczości     Banki spółdzielcze 
19 Bank Ochrony Środowiska 16 877 37 686 Skarb Państwa 
20 Santander Consumer Bank     Banco Santander 
21 SGB-Bank     Banki spółdzielcze 
22 Credit Agricole Bank Polska     Credit Agricole 
23 Bank DnB NORD Polska     DNB ASA 
24 Euro Bank     Societe Generale 

Na koniec 2012 r. w sektorze bankowym były 24 banki, których suma bilansowa przekraczała 10 mld zł, 

spośród których 6 znajdowało się pod kontrolą kapitału polskiego, a pozostałe zagranicznego. 

Pomimo lokalnego charakteru działania polskich banków, niższego stopnia rozwoju gospodarki i rynku 

finansowego, a w konsekwencji mniejszej skali działania mierzonej m.in. poziomem sumy bilansowej36, 

bieżąca sytuacja finansowa i wycena polskich banków wygląda korzystnie na tle banków europejskich 

(w   przypadku ratingów warunkiem ograniczającym/determinującym są również ratingi Polski i inwestora 

strategicznego). Wynika to z lepszych perspektyw rozwoju polskich banków w długim okresie, jak też ich 

wyższej efektywności działania (m.in. większa stabilność generowanych wyników,  niższe C/I, wyższe ROE).  

Jednocześnie, PKO BP oraz Bank Pekao należą do największych europejskich banków pod względem wartości 

rynkowej, a w ostatnich latach również i pod względem poziomu generowanych zysków. W kontekście 

zysków generowanych przez polskie banki, trzeba zauważyć, że w ostatnich latach były one kluczowym 

elementem poprawiającym zyskowność niektórych inwestorów strategicznych (w szczególności dotyczyło 

to Banku Pekao i UniCredit oraz BRE Banku i Commerzbanku). 

                                                 
36 Pod względem wartości udzielonych kredytów, zgromadzonych depozytów, czy kapitałów dysproporcje są mniejsze 
(wysokie sumy bilansowe europejskich banków w znacznym stopniu wynikają z dużej skali operacji na innych 
instrumentach, które wpływają na silny wzrost ich sum bilansowych). 
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Suma bilansowa (mln EUR) 

 
Kapitał własny (mln EUR) 

 
Zatrudnienie 
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Wynik finansowy netto (mln EUR) 

 
C/I 

 
ROE 
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Wartość rynkowa (mln EUR) 

 
C/Z (cena/zysk) 

 
C/WK (cena/wartość księgowa) 
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Wybrane dane wg stanu na koniec 2012 w mln EUR 

 

Aktywa 
Zatru-

dnienie 
Kapitał 
własny 

Fundusze 
własne  

Współcz. 
wypłac. 

Współcz. 
Tier 1 

Wynik 
netto 

ROE ROA C/I 
Wartość 

rynkowa 
C/Z C/WK 

 Moody's 
siła 

finansowa 

Banki notowane na GPW 
PKO BP 47 388 28 556 6 052 5 019 13,1 12,0 897 15,8 2,0 39,9 11 320 12,3 1,9 C- 
Bank Pekao 36 971 19 816 5 746 4 824 19,0 18,5 707 13,2 2,0 47,5 10 789 14,9 1,9 C- 
BRE Bank  25 040 6 138 2 378 2 832 18,7 13,0 288 13,6 1,2 46,4 3 371 11,4 1,4 D 
ING Bank Ślaski  19 169 8 687 1 993 1 697 14,8 12,3 199 11,4 1,1 56,9 2 906 14,2 1,5 D+ 
Bank Zachodni WBK 14 700 8 295 2 199 987 16,5 x 343 17,7 2,4 43,9 4 431 12,5 2,0 D+ 
Getin Noble Bank  14 400 6 402 1 156 1 322 12,2 x 89 8,3 0,7 37,3 1 164 11,4 1,0 x 
Bank Millennium  12 918 6 001 1 182 1 278 13,2 11,6 113 10,0 0,9 57,4 1 316 11,4 1,1 E+ 
Bank Handlowy w Warszawie 10 656 4 812 1 810 1 573 18,1 x 232 14,0 2,3 52,0 3 152 13,2 1,7 D+ 
Bank Gospodarki Żywnościowej  9 110 5 637 851 778 11,8 x 31 4,3 0,4 70,0 688 19,2 0,8 D 
Bank BPH 8 429 5 555 1 168 1 023 13,9 11,7 62 5,7 0,7 74,1 920 14,4 0,8 D 
Nordea Bank Polska 8 158 2 011 563 792 14,2 x 36 6,8 0,4 58,4 339 4,7 0,6 x 
Alior Bank 5 231 4 873 550 593 17,0 14,5 41 10,3 0,9 64,3 978 18,6 1,8 x 
BNP Paribas Bank Polska 5 102 2 815 424 582 13,8 x 7 2,0 0,1 x 352 43,0 0,8 x 
Bank Ochrony Środowiska 4 134 1 745 355 383 15,3 11,6 9 2,9 0,2 80,0 168 15,9 0,5 x 

Inwestorzy strategiczni największych polskich banków 

Deutsche Bank  2 012 329 98 219 54 410 57 015 17,1 15,1 237 0,4 0,0 92,6 30 627 131,8 0,6 C- 
BNP Paribas 1 907 290 188 551 94 422 85 857 15,6 13,6 6 553 8,5 0,3 68,0 53 404 8,3 0,7 C- 
Credit Agricole 1 842 361 79 282 45 232 38 600 13,2 11,7 -6 471 -16,7 -0,4 64,8 15 198 62,9 0,4 D 
Citigroup  1 412 900 259 000 144 728 127 064 17,3 14,1 5 868 4,1 0,4 72,0 87 907 8,2 0,6 x 
Banco Santander 1 269 628 186 763 84 326 72 936 13,1 11,2 2 205 2,9 0,2 46,1 62 959 26,4 0,8 C- 
Societe Generale 1 250 696 154 009 54 097 41 308 12,7 12,5 774 1,8 0,1 65,6 22 113 27,5 0,5 C- 
ING Groep 1 168 632 84 718 57 688 47 116 16,9 14,4 3 894 7,3 0,3 x 27 055 11,4 0,5 x 
UniCredit 926 827 162 864 66 453 62 018 14,5 11,4 865 1,5 0,1 59,8 21 468 20,3 0,3 C- 
Rabobank  752 410 59 628 44 627 42 375 19,0 17,2 2 017 4,7 0,3 65,6 x x x B- 
Nordea Bank 677 420 33 068 28 216 27 274 16,2 14,3 3 119 11,5 0,4 51,0 29 198 9,3 1,0 C 
Commerzbank 635 878 53 601 27 034 37 123 17,8 13,1 6 0,0 0,0 71,0 8 360 8,0 0,4 D+ 
General Electric 519 306 305 000 97 348 x x x 10 615 11,4 1,9 x 166 786 13,6 1,8 x 
DNB ASA 308 732 13 703 17 453 18 412 12,6 11,0 1 827 11,1 0,6 49,5 15 521 8,4 0,9 x 
Raiffeisen Bank International 136 116 60 084 10 873 12 885 15,6 11,2 725 5,3 0,5 63,5 6 150 11,7 0,6 D+ 
Banco Comercial Portugues  89 744 20 365 4 000 6 773 12,7 11,7 -1 219 -35,6 -1,3 66,6 1 478 2,5 0,5 E 

 

 
 

 

 



Raport o sytuacji banków w 2012 r. 

9944      

Skala działania 

             Aktywa               Kredyty              Depozyty               Zatrudnienie  
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Banki notowane na GPW (mln PLN) 
PKO BP 169 661 190 748 193 480 135 525 147 293 150 652 132 981 146 474 145 342 29 780 28 924 28 556 

Bank Pekao 134 090 146 590 150 950 84 895 100 102 102 657 99 807 103 821 102 898 20 783 20 783 19 816 

BRE Bank  90 039 98 876 102 236 58 486 69 086 67 563 44 443 52 426 56 100 7 023 4 729 6 138 

ING Bank Ślaski  64 518 69 723 78 267 35 437 43 279 50 415 47 400 52 816 57 858 8 472 8 409 8 687 

Bank Zachodni WBK 53 154 59 797 60 019 34 195 39 432 41 397 41 970 46 829 47 077 9 250 8 802 8 295 

Getin Noble Bank  x 54 488 58 794 x 44 733 46 510 x 47 217 50 185 x 6 185 6 402 

Bank Millennium  46 984 50 838 52 742 37 926 42 550 41 470 35 395 37 428 41 434 6 135 5 886 6 001 

Bank Handlowy w Warszawie 37 518 42 278 43 509 13 699 16 004 17 352 23 866 24 096 23 793 6 039 5 646 4 812 

Bank Gospodarki Żywnościowej  28 630 33 407 37 197 19 869 25 105 27 394 21 052 22 942 26 942 5 257 5 415 5 637 

Bank BPH 37 291 37 031 34 416 30 328 30 438 27 751 15 260 13 417 12 841 6 870 6 162 5 555 

Nordea Bank Polska 24 832 35 325 33 310 20 813 27 735 26 770 9 461 13 292 13 467 2 219 2 333 2 011 

Alior Bank 9 312 15 408 21 356 5 677 10 434 15 035 7 719 13 532 17 472 x 3 694 4 873 

BNP Paribas Bank Polska 18 539 22 479 20 831 14 387 17 932 17 362 8 195 8 829 10 065 2 832 3 011 2 815 

Bank Ochrony Środowiska 15 180 15 637 16 877 10 957 11 352 11 429 12 191 11 412 11 816 1 966 1 981 1 745 

Inwestorzy strategiczni największych polskich banków (mln EUR) 
Deutsche Bank  1 905 630 2 164 103 2 012 329 411 025 416 676 401 975 533 984 601 731 577 202 102 062 100 996 98 219 

BNP Paribas 1 998 158 1 965 283 1 907 290 694 834 692 371 654 868 553 377 523 124 532 209 205 348 198 423 188 551 

Credit Agricole 1 593 529 1 723 608 1 842 361 355 091 362 490 325 294 441 767 453 618 462 162 87 520 87 451 79 282 

Citigroup  1 431 900 1 445 900 1 412 900 508 759 520 848 513 718 659 217 699 110 705 130 260 000 266 000 259 000 

Banco Santander 1 217 501 1 251 526 1 269 628 743 851 750 598 745 987 570 724 563 692 626 639 178 869 193 349 186 763 

Societe Generale 1 132 072 1 181 372 1 250 696 402 628 399 287 372 255 310 636 340 172 337 230 160 704 159 616 154 009 

ING Groep 1 247 005 1 279 228 1 168 632 x x x 511 362 467 547 455 003 107 106 104 419 84 718 

UniCredit 929 488 926 769 926 827 579 108 581 092 553 506 361 761 359 304 368 479 162 009 160 360 162 864 

Rabobank  652 536 731 665 752 410 459 955 471 307 489 151 298 761 329 892 334 271 58 714 59 670 59 628 

Nordea Bank 580 839 716 204 677 420 297 044 312 891 349 071 176 390 186 723 200 678 33 809 33 068 33 068 

Commerzbank 754 299 661 763 635 878 307 864 278 457 252 276 244 721 227 135 233 845 50 489 58 160 53 601 

General Electric 559 474 554 158 519 306 x x x x x x 287 000 301 000 305 000 

DNB ASA 238 784 274 525 308 732 151 545 166 696 178 530 82 336 95 555 110 546 13 021 13 620 13 703 

Raiffeisen Bank International 131 173 146 985 136 116 75 657 81 576 83 343 57 633 66 747 66 297 59 782 59 261 60 084 
Banco Comercial Portugues  98 547 93 482 89 744 76 411 71 533 66 861 45 515 47 402 49 390 21 370 21 470 20 365 
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Wyniki finansowe i efektywność działania 

          Wynik finansowy netto           ROE          ROA       C/I          Marża odsetkowa 
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Banki notowane na GPW (mln PLN) 

PKO BP 3 217 3 807 3 749 15,4 17,2 15,8 2,0 2,1 2,0 41,7 39,6 39,9 4,3 4,5 4,4 
Bank Pekao 2 525 2 899 2 956 13,1 14,0 13,2 1,9 2,1 2,0 50,6 47,5 47,5 3,5 3,6 3,5 
BRE Bank  642 1 135 1 203 11,6 15,2 13,6 0,8 1,2 1,2 50,3 45,1 46,4 2,3 2,5 2,4 
ING Bank Ślaski  753 880 832 14,3 14,6 11,4 1,2 1,3 1,1 58,3 56,3 56,9 2,8 2,9 3,0 
Bank Zachodni WBK 974 1 184 1 434 15,5 16,9 17,7 1,8 2,1 2,4 x 50,2 43,9 3,7 3,9 4,2 
Getin Noble Bank  x 980 371 x x 8,3 x x 0,7 x 27,3 37,3 x x 2,2 
Bank Millennium  326 466 472 9,5 10,8 10,0 0,7 1,0 0,9 63,1 59,5 57,4 2,1 2,4 2,3 
Bank Handlowy w Warszawie 755 736 970 11,9 11,4 14,0 2,0 1,8 2,3 54,0 59,0 52,0 4,6 3,9 3,7 
Bank Gospodarki Żywnościowej  112 128 130 4,6 5,0 4,3 0,4 0,4 0,4 x x 70,0 2,5 2,9 3,1 
Bank BPH -135 218 261 -3,1 5,0 5,7 -0,4 0,6 0,7 x 65,9 74,1 4,1 4,0 4,0 
Nordea Bank Polska 259 297 151 17,0 14,8 6,8 1,1 1,0 0,4 x 54,8 58,4 2,1 2,2 2,1 
Alior Bank -104 152 172 -10,1 14,6 10,3 -1,3 1,2 0,9 96,9 64,3 64,3 4,3 4,3 4,1 
BNP Paribas Bank Polska 42 39 31 3,1 2,9 2,0 0,2 0,2 0,1 x x x 3,1 2,9 2,6 
Bank Ochrony Środowiska 63 62 37 6,3 5,6 2,9 0,5 0,4 0,2 x x 80,0 1,9 1,9 1,9 

Inwestorzy strategiczni największych polskich banków (mln EUR) 

Deutsche Bank  2 310 4 132 237 5,4 8,1 0,4 0,1 0,2 0,0 81,6 78,2 92,6 1,0 0,9 0,8 
BNP Paribas 7 843 6 050 6 553 11,8 8,6 8,5 0,4 0,3 0,3 60,4 61,6 68,0 1,3 1,3 1,3 
Credit Agricole 1 263 -1 470 -6 471 3,0 -3,6 -16,7 0,1 -0,1 -0,4 65,5 65,5 64,8 1,1 1,0 0,9 
Citigroup  8 008 7 958 5 868 6,7 6,5 4,1 0,6 0,6 0,4 x x 72,0 3,2 2,8 2,8 
Banco Santander 8 181 5 351 2 205 11,4 7,1 2,9 0,7 0,4 0,2 43,3 44,9 46,1 2,8 2,9 2,8 
Societe Generale 3 917 2 385 774 10,4 5,8 1,8 0,4 0,2 0,1 63,4 66,5 65,6 1,2 1,2 1,1 
ING Groep 2 810 5 766 3 894 6,6 12,1 7,3 0,2 0,5 0,3 x x x x x x 
UniCredit 1 323 -9 206 865 2,1 -15,9 1,5 0,1 -1,0 0,1 58,8 61,4 59,8 1,9 1,9 1,6 
Rabobank  2 772 2 549 2 017 7,7 6,4 4,7 0,4 0,4 0,3 x 64,9 65,6 1,5 1,5 1,4 
Nordea Bank 2 657 2 627 3 119 11,4 10,4 11,5 0,5 0,4 0,4 52,0 55,0 51,0 1,0 0,9 0,9 
Commerzbank 1 430 638 6 14,6 4,0 0,0 0,2 0,1 0,0 69,3 80,8 71,0 0,9 1,0 0,9 
General Electric 8 795 10 176 10 615 9,6 11,1 11,4 1,5 1,9 1,9 x x x x x x 
DNB ASA 1 851 1 665 1 827 14,1 11,3 11,1 0,8 0,7 0,6 47,6 47,1 49,5 1,4 1,5 1,5 
Raiffeisen Bank International 1 087 968 725 12,0 8,0 5,3 1,0 0,7 0,5 55,1 57,0 63,5 3,6 2,8 2,6 
Banco Comercial Portugues  344 -849 -1 219 5,8 -21,8 -35,6 0,4 -0,9 -1,3 x x 66,6 1,7 1,7 1,2 
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Adekwatność kapitałowa 

          Kapitał własny          Fundusze własne Współczynnik wypłacalności           Współczynnik Tier 1     CDS (5Y EUR subordinated)  
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Banki notowane na GPW (mln PLN) 

PKO BP 21 360 22 822 24 708 17 619 18 343 20 491 12,5 12,4 13,1 11,2 11,2 12,0    

Bank Pekao 20 257 21 357 23 459 16 820 17 614 19 694 17,6 17,0 19,0 17,3 17,0 18,5    

BRE Bank  7 077 8 073 9 710 8 971 9 877 11 565 15,9 15,0 18,7 10,8 9,5 13,0    

ING Bank Ślaski  5 653 6 416 8 136 4 844 5 482 6 928 13,2 12,3 14,8 x 12,3 12,3    

Bank Zachodni WBK 6 774 7 483 8 978 x 3 697 4 029 15,8 15,1 16,5 x x x    

Getin Noble Bank  x 4 227 4 722 x 3 833 5 397 x 10,0 12,2 x x x    

Bank Millennium  4 091 4 586 4 824 4 574 4 767 5 218 14,4 13,2 13,2 12,3 11,4 11,6    

Bank Handlowy w Warszawie 6 493 6 444 7 391 4 385 4 355 6 421 18,8 16,4 18,1 x x x    

Bank Gospodarki Żywnościowej  2 495 2 638 3 473 x 2 400 3 177 11,1 9,7 11,8 x x x    

Bank BPH 4 366 4 598 4 767 3 900 4 024 4 176 13,2 14,0 13,9 11,0 11,6 11,7    

Nordea Bank Polska 1 851 2 148 2 299 x x 3 233 10,9 9,6 14,2 x x x    

Alior Bank 976 1 112 2 245 x 964 2 420 15,4 9,8 17,0 15,3 9,4 14,5    

BNP Paribas Bank Polska 1 334 1 404 1 731 x 1 334 2 375 13,6 11,5 13,8 x x x    

Bank Ochrony Środowiska 1 083 1 162 1 451 x x 1 565 12,4 12,2 15,3 x x 11,6    

Inwestorzy strategiczni największych polskich banków (mln EUR) 

Deutsche Bank  50 392 54 660 54 410 48 688 55 226 57 015 14,1 14,5 17,1 12,3 12,9 15,1 187 379 170 

BNP Paribas 85 630 85 626 94 422 88 324 85 962 85 857 14,5 14,0 15,6 11,4 11,6 13,6 229 540 225 

Credit Agricole 52 149 49 292 45 232 47 400 44 800 38 600 11,7 13,4 13,2 10,3 11,2 11,7 323 572 306 

Citigroup  124 038 138 559 144 728 121 367 127 611 127 064 16,6 17,0 17,3 12,9 13,6 14,1 184 404 192 

Banco Santander 80 914 82 859 84 326 79 276 76 772 72 936 13,1 13,6 13,1 10,0 11,0 11,2 431 582 372 

Societe Generale 50 975 51 112 54 097 40 506 41 428 41 308 12,1 11,9 12,7 10,6 10,7 12,5 295 643 314 

ING Groep 46 633 50 440 57 688 x x 47 116 13,5 13,5 16,9 12,3 11,7 14,4 257 431 191 

UniCredit 67 703 54 798 66 453 57 655 56 973 62 018 12,7 12,4 14,5 9,5 9,3 11,4 444 917 489 

Rabobank  40 757 45 001 44 627 35 734 39 088  42 375 16,3 17,5 19,0 15,7 17,0 17,2 144 215 119 

Nordea Bank 24 538 26 120 28 216 24 734 24 838 27 274 13,4 13,4 16,2 11,4 12,2 14,3 127 268 139 

Commerzbank 28 658 24 803 27 034 40 857 36 560 37 123 15,3 15,5 17,8 11,9 11,1 13,1 497 889 391 

General Electric 92 921 91 153 97 348 x x x x x x x x x    

DNB ASA 14 263 15 212 17 453 16 354 16 388 18 412 12,4 11,4 12,6 12,3 11,3 11,0 114 192 225 

Raiffeisen Bank International 10 404 10 936 10 873 12 608 12 858 12 885 13,3 13,5 15,6 9,7 9,9 11,2 337 480 283 
Banco Comercial Portugues  5 612 4 374 4 000 6 116 5 263 6 773 10,3 9,5 12,7 9,2 8,6 11,7 1 747 1 680 601 
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Ratingi 

  Moody's      Standard & Poor's         FITCH            
 

Siła 
finansowa 

Długo-
terminowy 

Krótko-
terminowy 
depozytów Perspektywa 

Długo-
terminowy 

Krótko-
terminowy Perspektywa 

Viability 
rating 

Długo-
terminowy 

Krótko-
terminowy 

Ocena 
wsparcia Perspektywa 

Banki notowane na GPW 

PKO BP C- A2 P-1 negatywna A- A-2 stabilna x x x 2 x 
Bank Pekao C- A2 x negatywna BBB+ A-2 stabilna a- A- F2 2 stabilna 
BRE Bank  D Baa3 P-3 stabilna x x x bbb- A F1 1 stabilna 
ING Bank Ślaski  D+ Baa1 P-2 negatywna x x x bbb+ A F1 1 negatywna 
Bank Zachodni WBK D+ Baa1 x negatywna x x x bbb BBB F3 2 stabilna 
Getin Noble Bank  x x x x x x x bb x x 3 stabilna 
Bank Millennium  E+ Ba2 NP negatywna x x x bbb- BBB- F3 3 stabilna 
Bank Handlowy w Warszawie D+ Baa3 x stabilna x x x bbb+ A- F2 1 stabilna 
Bank Gospodarki Żywnościowej  D Baa2 x stabilna x x x x x x x x 
Bank BPH D Baa2 P-2 stabilna x x x x x x x x 
Nordea Bank Polska x x x x x x x x x x x x 
Alior Bank x x x x x x x x x x x x 
BNP Paribas Bank Polska x x x x x x x x x x x x 
Bank Ochrony Środowiska x x x x x x x bb BBB F3 2 stabilna 

Inwestorzy strategiczni największych polskich banków 

Deutsche Bank  C- A2 x stabilna A+     *- A-1 x a A+ F1+ 1 stabilna 
BNP Paribas C- A2 x stabilna A+ A-1 negatywna a+ A+ F1+ 1 stabilna 
Credit Agricole D A2 x stabilna A A-1 negatywna a A+ F1+ 1 negatywna 
Citigroup  x Baa2 x negatywna A- A-2 negatywna a- A F1 1 stabilna 
Banco Santander C- Baa2 x negatywna BBB A-2 negatywna bbb+ BBB+ F2 2 negatywna 
Societe Generale C- A2 x stabilna A A-1 negatywna a- A+ F1+ 1 negatywna 
ING Groep x A3 x negatywna A A-1 negatywna x A F1 1 negatywna 
UniCredit C- Baa2 x negatywna BBB+ A-2 negatywna bbb+ BBB+ F2 2 negatywna 
Rabobank  B- Aa2 x negatywna AA- A-1+ stabilna x AA F1+ 1 negatywna 
Nordea Bank C Aa3 P-1 stabilna AA- A-1+ negatywna aa- AA- F1+ 1 stabilna 
Commerzbank D+ Baa1 x stabilna A      *- A-1    *- x bbb- A+ F1+ 1 stabilna 
General Electric x Aa3 x stabilna AA+ A-1+ stabilna x x x x x 
DNB ASA x x x x x x x x x x x x 
Raiffeisen Bank International D+ A2 P-1 stabilna A A-1 negatywna bbb A F1 1 stabilna 
Banco Comercial Portugues  E B1 x negatywna B+ B negatywna b BB+ B 3 negatywna 
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Wycena rynkowa 

                   Wartość rynkowa                       C/Z (cena/zysk)                     C/WK (cena/wartość księgowa) 
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Banki notowane na GPW (mln PLN) 

PKO BP 54 188 40 150 46 125 16,8 10,5 12,3 2,5 1,8 1,9 

Bank Pekao 46 963 37 046 43 962 18,6 12,8 14,9 2,3 1,7 1,9 

BRE Bank  12 792 10 357 13 737 17,4 9,1 11,4 1,9 1,3 1,4 

ING Bank Ślaski  11 631 10 226 11 839 15,4 11,6 14,2 2,1 1,6 1,5 

Bank Zachodni WBK 15 704 16 515 18 055 16,1 13,9 12,5 2,4 2,2 2,0 

Getin Noble Bank  x x 4 744 x x 11,4 x x 1,0 

Bank Millennium  5 944 4 610 5 362 17,4 9,9 11,4 1,5 1,0 1,1 

Bank Handlowy w Warszawie 12 217 8 872 12 844 16,2 12,0 13,2 1,9 1,4 1,7 

Bank Gospodarki Żywnościowej  x 2 019 2 805 x 15,8 19,2 x 0,8 0,8 

Bank BPH 5 443 2 430 3 748 101,6 11,1 14,4 1,3 0,5 0,8 

Nordea Bank Polska 2 225 2 158 1 382 7,7 7,3 4,7 1,2 1,0 0,6 

Alior Bank x x 3 983 x x 18,6 x x 1,8 

BNP Paribas Bank Polska 3 134 2 044 1 435 75,4 51,8 43,0 2,3 1,5 0,8 

Bank Ochrony Środowiska 1 257 737 686 43,0 11,8 15,9 1,3 0,6 0,5 

Inwestorzy strategiczni największych polskich banków (mln EUR) 

Deutsche Bank  36 343 27 360 30 627 12,7 6,6 131,8 0,7 0,5 0,6 

BNP Paribas 57 056 36 655 53 404 7,5 6,3 8,3 0,9 0,5 0,7 

Credit Agricole 22 825 10 891 15 198 17,6 45,3 62,9 0,5 0,3 0,4 

Citigroup  102 804 59 354 87 907 13,3 5,6 8,2 0,8 0,4 0,6 

Banco Santander 66 033 50 290 62 959 8,4 9,7 26,4 0,9 0,7 0,8 

Societe Generale 30 021 13 352 22 113 8,1 5,4 27,5 0,7 0,3 0,5 

ING Groep 27 894 21 303 27 055 12,8 6,7 11,4 0,6 0,4 0,5 

UniCredit 29 883 12 396 21 468 24,2 10,0 20,3 0,5 0,2 0,3 

Rabobank  x x x x x x x x x 

Nordea Bank 32 984 24 165 29 198 12,3 9,2 9,3 1,3 0,9 1,0 

Commerzbank 6 561 6 663 8 360 4,6 7,2 8,0 0,6 0,3 0,4 

General Electric 145 799 145 897 166 786 16,0 12,9 13,6 1,6 1,6 1,8 

DNB ASA 17 056 12 314 15 521 9,5 7,3 8,4 1,2 0,8 0,9 

Raiffeisen Bank International 8 016 3 923 6 150 9,0 5,1 11,7 0,9 0,4 0,6 
Banco Comercial Portugues  2 732 980 1 478 10,2 2,5 2,5 0,7 0,3 0,5 
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WYNIKI BADANIA PORTFELA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH37  

 

Na koniec 2012 r. w portfelach banków znajdowało się 1,7 mln kredytów, z czego 58,4% stanowiły kredyty 

złotowe, a 41,6% walutowe. W ujęciu wartościowym dominowały kredyty walutowe, co wynikało z blisko 

dwukrotnie wyższej, przeciętnej wartość kredytu walutowego (253,0 tys. zł) niż złotowego (141,5 tys. zł). 

 
 
Struktura portfela kredytowego według waluty kredytu 

 
OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe  CHF  EUR  Pozostałe  

Liczba kredytów (sztuki) 1 679 980 980 298 699 682 580 489 113 163 6 030 
Wartość kredytów (mln zł) 315 765 138 727 177 038 144 664 31 285 1 089 
Średnia wartość kredytu (tys. zł) 188,0 141,5 253,0 249,2 276,5 180,5 

 

Kredyty zagrożone i opóźnione w spłacie 

             Liczba kredytów (sztuki)              Wartość kredytów (mln zł) 

 
2011 2012 Zmiana  2011 2012 Zmiana 

Zagrożone 29 512 34 052 4 540 7 262 8 935 1 672 
Opóźnione > 30 dni   33 395 38 164 4 769 8 948 10 553 1 605 
      31-90 dni 11 466 11 730 264 3 497 3 346 -151 
      91-180 dni 4 477 4 383 -94 1 243 1 175 -68 
       > 180 dni 17 452 22 051 4 599 4 207 6 032 1 825 

 

W portfelu znajdowało się 34,1 tys. kredytów zagrożonych i 38,1 tys. opóźnionych w spłacie > 30 dni, ale 

w  kontekście ryzyka kredytowego należy mieć na uwadze również wysoką liczbę innych kredytów 

zagrożonych i opóźnionych w spłacie zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej (zob. dalej).  

                                                 
37 Badaniem objęto 29 podmiotów, które na koniec 2012 r. skupiały 96,8% rynku kredytów mieszkaniowych dla 
gospodarstw domowych. Przy interpretacji wyników należy mieć na uwadze, że część nadesłanych przez banki danych 
ma charakter szacunków eksperckich. Ponadto nie wszystkie banki przesłały komplet danych, bądź też charakteryzował 
je brak wewnętrznej spójności, którego nie udało się całkowicie wyeliminować (to wyjaśnia rozbieżności, co do liczby 
i wartości kredytów ogółem prezentowane w poszczególnych tabelach). Pomimo tych zastrzeżeń, wyniki badania można 
traktować jako dobre przybliżenie obrazu stanu faktycznego. 
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Struktura według wartości kredytu 

             Liczba kredytów (sztuki) (sztuki)              Wartość kredytów (mln zł) 

 
OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe 

OGÓŁEM   1 679 980 980 298 699 682 315 765 138 727 177 038 
do 100 tys. zł 654 593 463 692 190 901 31 506 21 694 9 812 
 > 100 - 200 465 111 292 426 172 685 68 067 42 475 25 592 
 > 200 - 300 261 301 134 191 127 110 63 982 32 638 31 344 
 > 300 - 400 134 239 50 335 83 904 46 223 17 211 29 011 
 > 400 - 500 69 152 19 113 50 039 30 695 8 426 22 269 
 > 500 tys. zł 95 584 20 541 75 043 75 293 16 284 59 009 

 

Z punktu widzenia wartości udzielonego kredytu, dominują kredyty do 200 tys. zł, stanowiące 66,7% ogólnej 

liczby kredytów, choć ich udział w ogólnej wartości kredytów wynosił tylko 31,6%. Z drugiej strony, kredyty 

o wartości powyżej 500 tys. zł stanowiły tylko 5,7% ogółu kredytów, ale aż 23,8% ich ogólnej wartości. 

 

 
Struktura według okresu zapadalności kredytów 

             Liczba kredytów (sztuki) (sztuki)              Wartość kredytów (mln zł) 

 
OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe 

OGÓŁEM   1 679 977 980 297 699 680 313 765 138 727 175 038 
do 10 lat 284 478 209 257 75 221 18 608 12 503 6 105 
 > 10 - 20 458 729 277 684 181 045 61 866 31 113 30 753 
 > 20 - 25 317 989 139 450 178 539 71 368 22 025 49 343 
 > 25 - 30 494 930 303 002 191 928 120 289 60 185 60 104 
 > 30 - 35 67 904 30 429 37 475 20 723 7 328 13 395 
 > 35 lat  55 947 20 475 35 472 20 911 5 573 15 338 

 

Z punktu okresu zapadalności kredytu, dominują kredyty, których termin zapadalności przypada na okres 

pomiędzy 20 a 30 lat, które stanowiły 48,4% ogółu umów kredytowych oraz 61,0% ich ogólnej wartości. 
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Struktura według roku udzielenia kredytu 

 
OGÓŁEM   2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 do 2005 

Struktura                     
Liczba kredytów (sztuki) 

   Ogółem 1 679 979 174 954 205 842 197 239 148 525 243 085 223 192 191 952 120 413 174 777 
   Złotowe  980 297 166 964 168 268 149 734 111 638 75 668 124 353 72 470 32 560 78 642 
   Walutowe 699 682 7 990 37 574 47 505 36 887 167 417 98 839 119 482 87 853 96 135 
Wartość kredytów (mln zł)  

   Ogółem 315 765 31 061 43 896 40 791 28 040 67 300 49 554 31 542 13 457 10 125 
   Złotowe  138 727 28 111 30 662 25 130 17 195 10 325 16 164 6 194 1 840 3 106 
   Walutowe 177 038 2 950 13 234 15 661 10 845 56 975 33 390 25 348 11 617 7 019 
Średnia wartość kredytu (tys. zł)  

   Ogółem 188,0 177,5 213,3 206,8 188,8 276,9 222,0 164,3 111,8 57,9 
   Złotowe  141,5 168,4 182,2 167,8 154,0 136,5 130,0 85,5 56,5 39,5 
   Walutowe 253,0 369,2 352,2 329,7 294,0 340,3 337,8 212,1 132,2 73,0 
                      
Jakość kredytów                     
Liczba kredytów (sztuki)  

   Zagrożone 34 139 168 868 2 201 3 195 8 138 6 528 4 346 3 001 5 694 
   Opóźnione > 30 dni   38 156 263 1 267 2 679 3 568 9 197 7 182 4 819 3 225 5 956 
Wartość kredytów (mln zł)  
   Zagrożone 9 006 41 287 685 923 3 159 1 996 862 458 594 
   Opóźnione > 30 dni   10 590 69 423 869 1 091 3 624 2 321 1 039 532 623 
Udział (%)                     
   Zagrożone 2,9% 0,1% 0,7% 1,7% 3,3% 4,7% 4,0% 2,7% 3,4% 5,9% 
   Opóźnione > 30 dni   3,4% 0,2% 1,0% 2,1% 3,9% 5,4% 4,7% 3,3% 4,0% 6,2% 
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Liczba umów kredytowych zawartych w poszczególnych latach jest zrównoważona (wysoką liczbę kredytów 

z lat 2011-2012 można tłumaczyć zmianami banku finansującego lub istotnymi zmianami parametrów 

dotychczasowych umów). W strukturze wartościowej kredytów dominują kredyty z lat 2007-2008. 

Najniższą jakość przedstawia portfel kredytów z lat 2007-2008, co przejawia się najwyższą liczbą oraz 

najwyższą wartością kredytów zagrożonych i opóźnionych w spłacie (po części wynika to z rekordowo 

wysokiej akcji kredytowej w tych latach) oraz najwyższym udziałem kredytów zagrożonych i opóźnionych 

w spłacie. Wprawdzie jakość kredytów udzielonych przed 2005 r. jest niższa, ale wynika to z „dojrzewania” 

tego portfela oraz dużej liczby kredytów spłaconych przed terminem. Uwagę zwraca szybkie pogorszenie 

jakości kredytów z lat 2009-2010 (udział kredytów zagrożonych i opóźnionych w spłacie w roczniku 2009 

jest wyższy niż w roczniku 2006 i porównywalny z rocznikiem 2005).  
 
 
Struktura według celu kredytu 

             Liczba kredytów (sztuki)              Wartość kredytów (mln zł) 

 

OGÓŁEM   Zagrożone 
Opóźnione 

 > 30 dni   
OGÓŁEM   Zagrożone 

Opóźnione 
 > 30 dni   

Ogółem 1 677 801 34 069 38 156 315 492 8 961 10 622 
1/ Zakup mieszkania 1 017 712 18 231 20 641 195 158 5 038 5 823 
    - Warszawa 126 559 1 376 1 760 42 064 693 860 
    - Kraków 35 123 443 559 8 458 192 233 
    - Wrocław  40 327 509 620 9 721 183 221 
    - Poznań  29 304 406 507 6 469 148 178 
    - Łódź  22 108 330 424 3 678 99 121 
    - aglomeracja katowicka 59 104 1 078 1 212 8 393 271 301 
    - Trójmiasto 42 189 824 951 9 761 277 318 
    - pozostałe 662 998 13 265 14 608 106 614 3 174 3 590 
2/ Zakup domu/działki budowlanej 285 190 6 305 7 681 61 829 2 118 2 693 
3/ Pozostałe cele (np. remont, etc.) 374 899 9 533 9 834 58 505 1 805 2 083 
Inf. dodatkowa kredyty w ramach "RnS" 176 612 575 576 29 866 103 202 

 

 

W strukturze kredytów dominują kredyty udzielone na zakup mieszkania, które stanowiły 61,9% ogólnej 

wartości kredytów (28,1% przypadało na „główne rynki”, w tym 13,3% na Warszawę). Kredyty na zakup 

domu/działki budowlanej stanowiły 19,6%, a kredyty na pozostałe cele 18,5%.  

Najniższą jakością charakteryzowały się kredyty na zakup domu/działki budowlanej (udział kredytów 

zagrożonych wynosił 3,4%, a opóźnionych w spłacie 4,4%) oraz na pozostałe cele (3,1% i 3,6%). Jakość 

kredytów na zakup mieszkania była nieco wyższa od przeciętnej (2,6% i 3,0% - najwyższa w Warszawie, 
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a najniższa w aglomeracji katowickiej). Uwagę jednak zwraca, że na niektórych rynkach liczba kredytów 

opóźnionych w spłacie > 30 dni zbliżała się do 10% oferty deweloperów38.  
 
 
Struktura według bieżącej wartości LTV 

             Liczba kredytów (sztuki)              Wartość kredytów (mln zł)       Średnia wartość kredytu (tys. zł)  

 
OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe 

OGÓŁEM 1 659 948 964 752 695 196 314 516 137 867 176 649 189,5 142,9 254,1 
do 80% 1 136 375 707 683 428 692 154 163 81 004 73 160 135,7 114,5 170,7 
> 80% - 100% 284 744 180 584 104 160 74 502 38 368 36 134 261,6 212,5 346,9 
> 100% 238 829 76 485 162 344 85 851 18 495 67 355 359,5 241,8 414,9 
w tym                   
do 50% 737 197 477 107 260 090 67 663 38 260 29 403 91,8 80,2 113,0 
> 50% - 80% 399 178 230 576 168 602 86 501 42 744 43 756 216,7 185,4 259,5 
> 80% - 90% 136 284 81 159 55 125 35 642 17 262 18 380 261,5 212,7 333,4 
> 90% - 100% 148 460 99 425 49 035 38 860 21 106 17 754 261,8 212,3 362,1 
> 100% - 110% 96 558 59 042 37 516 27 772 13 540 14 233 287,6 229,3 379,4 
> 110% - 120% 36 360 9 707 26 653 13 010 2 553 10 457 357,8 263,0 392,3 
> 120% - 130% 24 775 2 529 22 246 9 636 680 8 956 388,9 268,9 402,6 
> 130% - 140% 19 921 1 128 18 793 8 186 320 7 866 410,9 283,6 418,6 
> 140% - 150% 16 892 767 16 125 7 174 234 6 940 424,7 305,3 430,4 
> 150% - 200% 40 646 1 932 38 714 18 312 720 17 592 450,5 372,7 454,4 
> 200% 3 677 1 380 2 297 1 759 448 1 311 478,5 325,0 570,7 

 

Na koniec 2012 r. w portfelach banków było 523,6 tys. kredytów (31,5%) o LTV > 80%, na które przypadało 

51,0% ogólnej wartości całego portfela. Wśród nich było 238,8 tys. kredytów (14,4%) o LTV > 100%, które 

stanowiły 27,3% wartości całego portfela, przy czym większość z tych kredytów przypadała na kredyty 

walutowe (162,3 tys. kredytów). Należy jednak przypuszczać, że faktyczna liczba kredytów o wysokich LTV 

jest wyższa, co wynika z   tego, iż banki w swoich szacunkach, najprawdopodobniej nie w pełni uwzględniły 

obserwowane w ostatnich latach obniżenie cen nieruchomości. 

 

                                                 
38 Przedstawiony na wykresie obraz sytuacji jest niepełny. W rachunku należałoby uwzględnić również inne zagrożone 
i przeterminowane kredyty mieszkaniowe (np. remont mieszkania) oraz inne kredyty zagrożone i przeterminowane 
zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej zlokalizowane na tych rynkach (np. konsumpcyjne). 
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Struktura według bieżących dochodów  netto kredytobiorców 

             Liczba kredytów (sztuki)              Wartość kredytów (mln zł)       Średnia wartość kredytu (tys. zł)  

 
OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe 

  do 2 tys. zł 139 104 85 262 53 842 11 073 5 547 5 527 79,6 65,1 102,6 
  > 2 - 4 607 712 400 168 207 544 75 193 41 492 33 701 123,7 103,7 162,4 
  > 4 - 6 394 812 236 835 157 978 74 847 36 170 38 677 189,6 152,7 244,8 
  > 6 - 8 181 339 99 158 82 181 44 424 18 421 26 003 245,0 185,8 316,4 
  > 8 - 10 89 248 45 226 44 022 26 238 9 678 16 560 294,0 214,0 376,2 
  > 10 tys. zł 162 754 76 863 85 891 68 328 23 626 44 702 419,8 307,4 520,4 
 Razem 1 574 969 943 511 631 458 300 104 134 935 165 169 190,5 143,0 261,6 

 

W strukturze kredytów dominują kredyty udzielone gospodarstwom domowym, których sytuację dochodową 

można określić jako przeciętną lub nieznacznie lepszą od przeciętnej (72,5% ogółu umów kredytowych 

przypada na gospodarstwa domowe o dochodach nie przekraczających 6 tys. zł).  

 
Struktura według bieżącej wartości DTI  

             Liczba kredytów (sztuki)              Wartość kredytów (mln zł)       Średnia wartość kredytu (tys. zł)  

 
OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe OGÓŁEM   Złotowe   Walutowe 

  do 20% 357 126 198 981 158 145 45 008 17 715 27 293 126,0 89,0 172,6 
  > 20% - 30% 354 044 188 459 165 585 62 833 22 256 40 577 177,5 118,1 245,1 
  > 30% - 40% 360 385 211 334 149 051 74 988 30 606 44 382 208,1 144,8 297,8 
  > 40% - 50% 269 646 176 303 93 343 57 164 29 009 28 155 212,0 164,5 301,6 
  > 50% - 60% 139 243 91 302 47 941 32 941 18 280 14 661 236,6 200,2 305,8 
  > 60% 109 690 75 997 33 693 28 553 16 704 11 849 260,3 219,8 351,7 
  Razem 1 590 133 942 376 647 757 301 487 134 569 166 918 189,6 142,8 257,7 

 

W strukturze kredytów przedstawiającej poziom obciążenia ratami spłaty dochodów kredytobiorców 

dominują kredyty o DTI nie przekraczającym 40% (stanowią one 67,4% ogółu umów kredytowych), co 

należy uznać za korzystne zważywszy na bardzo długi okres trwania większości umów kredytów. Uwagę 

jednak zwraca znaczący udział kredytów o DTI > 40%, a zwłaszcza DTI > 50%, co w przypadku większości 

kredytobiorców należy uznać za wysokie obciążenie, a zarazem wpływające ograniczająco na poziom 

konsumpcji i zdolności do tworzenia oszczędności.  
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Struktura akcji kredytowej w 2012 r. 

 
OGÓŁEM   I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

Struktura według waluty kredytu      
Liczba kredytów (sztuki)      
   Ogółem 179 823 44 289 45 819 44 853 44 862 
   Złotowe  171 401 38 496 44 331 44 077 44 497 
   Walutowe 8 422 5 793 1 488 776 365 
Wartość kredytów (mln zł)           
   Ogółem 35 451 9 438 9 291 8 733 7 989 
   Złotowe  32 140 7 311 8 634 8 372 7 822 
   Walutowe 3 311 2 126 657 360 167 
            
Struktura według wartości LTV w momencie udzielenia kredytu 
Liczba kredytów (sztuki) 179 823 44 289 45 819 44 853 44 862 
     do 80% 102 189 24 904 26 898 26 266 24 121 
      > 80% - 90% 22 892 5 833 5 601 5 617 5 841 
      > 90% - 100% 50 081 12 222 12 032 12 036 13 792 
      > 100% 4 661 1 331 1 288 935 1 108 
Wartość kredytów (mln zł) 35 451 9 438 9 291 8 733 7 989 
     do 80% 17 709 4 601 4 771 4 540 3 797 
      > 80% - 90% 5 729 1 558 1 468 1 408 1 295 
      > 90% - 100% 10 934 2 929 2 708 2 582 2 715 
      > 100% 1 079 349 344 203 183 
            
Struktura według okresu 
zapadalności kredytu  

     

Liczba kredytów (sztuki)) 178 896 43 669 45 715 44 755 44 757 
     do 10 lat 24 838 5 172 6 519 6 537 6 610 
      > 10 - 20 43 631 10 201 11 237 11 221 10 972 
      > 20 - 25 26 140 5 943 6 770 6 641 6 786 
      > 25 - 30 74 070 18 791 18 609 18 269 18 401 
      > 30 lat  10 217 3 562 2 580 2 087 1 988 
Wartość kredytów (mln zł) 35 411 9 413 9 283 8 737 7 978 
     do 10 lat 2 327 556 624 603 543 
      > 10 - 20 7 135 1 718 1 876 1 857 1 684 
      > 20 - 25 5 461 1 333 1 460 1 372 1 296 
      > 25 - 30 17 453 4 656 4 599 4 290 3 908 
      > 30 lat  3 036 1 150 724 615 547 
      
Struktura według wartości kredytu           
Liczba kredytów (sztuki) 180 050 44 361 45 904 44 901 44 884 
     do 100 tys. zł 45 593 9 941 11 640 11 684 12 328 
      > 100 - 200 66 176 15 875 16 285 16 524 17 492 
      > 200 - 300 38 648 9 823 9 964 9 651 9 210 
      > 300 - 400 15 958 4 538 4 292 3 712 3 416 
      > 400 - 500 6 636 2 011 1 772 1 597 1 256 
      > 500 tys. zł 7 039 2 173 1 951 1 733 1 182 
Wartość kredytów (mln zł) 35 526 9 466 9 312 8 755 7 993 
     do 100 tys. zł 2 775 635 718 702 720 
      > 100 - 200 9 760 2 350 2 412 2 438 2 560 
      > 200 - 300 9 407 2 419 2 447 2 352 2 189 
      > 300 - 400 5 433 1 552 1 473 1 261 1 148 
      > 400 - 500 2 932 894 787 706 545 
      > 500 tys. zł 5 219 1 614 1 476 1 296 832 

 

 

W strukturze akcji kredytowej wygenerowanej w 2012 r. uwagę zwraca silne ograniczenie emisji kredytów 

walutowych (w I kwartale udzielono 5,7 tys. kredytów, a w IV niespełna 0,4 tys.) oraz stopniowe ograniczenie 

emisji kredytów o okresach powyżej 30 lat. Oba te zjawiska należy ocenić, jako pozytywne. Z drugiej strony, 

za niekorzystne należy uznać utrzymujący się wysoki udział w sprzedaży kredytów o LTV > 80%, w tym 

powyżej 100%.  
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Przewalutowania kredytów 

 
do 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OGÓŁEM 

Walutowe zamienione na złote 
- liczba kredytów 1 573 921 869 1 070 1 791 257 644 399 201 7 725 
  w tym zagrożone 749 722 707 970 1 674 242 295 269 198 5 826 
- wartość kredytów (mln zł) 162 168 227 543 920 51 186 89 22 2 369 
  w tym zagrożone (mln zł) 112 138 189 520 886 48 46 45 21 2 005 

                      
Złotowe zamienione na walutowe  
- liczba kredytów 1 208 474 1 812 5 054 918 475 1 040 316 6 11 303 
  w tym zagrożone 0 2 5 22 5 1 3 2 0 40 
- wartość kredytów (mln zł) 128 77 468 1 687 376 181 281 85 2 3 287 
  w tym zagrożone (mln zł) 0 1 2 10 5 2 1 0 0 19 

 
Sprawozdawcza i rzeczywista jakość kredytów według waluty  

KREDYTY ZŁOTOWE   

1/ Dane SPRAWOZDAWCZE    
    - kredyty ogółem 138 727 
    - w tym kredyty zagrożone 5 738 
    - udział kredytów zagrożonych 4,14% 
2/ KOREKTA danych sprawozdawczych   
    Zwiększenia z tytułu kredytów złotowych zamienionych na kredyty walutowe   
    - kredyty ogółem 3 287 
    - w tym kredyty zagrożone 19 
    Zmniejszenia z tytułu kredytów walutowych zamienionych na kredyty złotowe   
    - kredyty ogółem -2 369 
    - w tym kredyty zagrożone -2 005 
3/ Dane SKORYGOWANE   
    - kredyty ogółem 139 645 
    - w tym kredyty zagrożone 3 751 
    - udział kredytów zagrożonych 2,69% 
    
KREDYTY WALUTOWE   
1/ Dane SPRAWOZDAWCZE   
    - kredyty ogółem 177 038 
    - w tym kredyty zagrożone 3 268 
    - udział kredytów zagrożonych 1,85% 
2/ KOREKTA danych sprawozdawczych   
    Zwiększenia z tytułu kredytów walutowych zamienionych na kredyty złotowe   
    - kredyty ogółem 2 369 
    - w tym kredyty zagrożone 2 005 
    Zmniejszenia z tytułu kredytów złotowych zamienionych na kredyty walutowe   
    - kredyty ogółem -3 287 
    - w tym kredyty zagrożone -19 
3/ Dane SKORYGOWANE   
    - kredyty ogółem 176 120 
    - w tym kredyty zagrożone 5 254 
    - udział kredytów zagrożonych 2,98% 

 

Wyższa jakość kredytów walutowych – w ujęciu sprawozdawczym – wynika z przewalutowania części 

zagrożonych kredytów walutowych na złote oraz   wyższej przedterminowej spłacalności kredytów 

złotowych. Po dokonaniu korekty (uwzględniającej przewalutowania), można stwierdzić, że na koniec 2012 r. 

jakość kredytów złotowych była nieco wyższa niż kredytów walutowych.  
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Popyt i podaż kredytów39 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I kw. II kw. III kw. IV kw. 

Wnioski kredytowe                       
Liczba wniosków (tys.) 296 349 385 292 411 443 360 81 91 93 95 
Wartość wniosków (mld zł) 43 73 91 71 101 112 78 19 20 20 19 
Udzielone kredyty                       
Liczba kredytów (tys.) 224 257 273 175 230 224 190 47 49 46 47 
Wartość kredytów (mld zł) 35 52 61 37 49 49 36 10 10 9 8 
Stopień akceptacji wniosków  
Liczba kredytów 76% 74% 71% 60% 56% 51% 53% 58% 54% 49% 50% 
Wartość kredytów 82% 72% 67% 52% 49% 44% 47% 54% 49% 43% 42% 

 

 

Analiza popytu i podaży wskazuje na istotne obniżenie popytu w 2012 r. (o około 20%).  

 
 
Inne kredyt/pożyczki gospodarstw domowych zabezpieczone hipotecznie40 

 

OGÓŁEM   Zagrożone 
Opóźnione 

 > 30 dni   

Liczba kredytów/pożyczek (sztuki) 352 676 25 159 26 483 
 - konsumpcyjne 163 202 12 568 14 685 
 - inwestycyjne 46 163 4 100 3 254 
 - inne nieruchomości 36 543 961 1 137 
 - pozostałe 106 768 7 530 7 407 
Wartość kredytów/pożyczek (mln zł) 50 806 5 981 6 173 
 - konsumpcyjne 14 888 2 182 2 579 
 - inwestycyjne 13 349 1 601 1 332 
 - inne nieruchomości 5 903 478 512 
 - pozostałe 16 666 1 720 1 750 
Informacja uzupełniająca: w tym zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej 
 - liczba kredytów/pożyczek (sztuki) 249 331 14 051 16 318 
 - wartość kredytów/pożyczek  (mln zł) 26 665 2 710 3 146 

 

 

W kontekście ryzyka kredytów mieszkaniowych, trzeba mieć na uwadze, w portfelach banków znajdują się 

również inne kredyty gospodarstw domowych zabezpieczone hipotecznie. Wśród tych kredytów było 

249,3 tys. kredytów o wartości 26,7 mld zł, które były zabezpieczone na nieruchomości mieszkalnej, przy 

czym 14,1 tys. kredytów o wartości 2,7 mld zł było zaklasyfikowanych do kategorii zagrożonych, a  16,3 tys. 

kredytów o wartości 3,1 mld zł miało opóźnienie w spłacie > 30 dni. 

 

                                                 
39 Faktyczny popyt w latach 2006-2010 były wyższy, co wynika z tego, że nie wszystkie banki dysponowały danymi 
dotyczącymi tego okresu, jak też nie były w stanie dokonać odpowiedniego oszacowania eksperckiego. 
40 W skali całego sektora wartość tych kredytów wynosiła 64,4 mld zł (w tym 20,9 mld zł przypadało na kredyty 
inwestycyjne, 18,2 mld zł na kredyty konsumpcyjne, a 25,1 mld zł na inne kredyty i należności). 
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NOWELIZACJA „REKOMENDACJI T” I „REKOMENDACJI S” 

 

 

W ramach działalności prowadzonej przez UKNF w 2012 r., dokonano również przeglądu dotychczasowych 

rozwiązań regulacyjnych. Efektem tego przeglądu, było m.in. opracowanie projektów nowelizacji: 

 Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 

kredytowych, 

 Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi 

zabezpieczonymi hipotecznie. 

 

Podstawowymi celami zmian były: 

 rozdzielenie zakresu przedmiotowego Rekomendacji T i S,  

 uelastycznienie oraz złagodzenie podejścia regulacyjnego, w obszarach które w ocenie nadzoru mogły 

ulec takiej korekcie bez szkody dla zarządzania ryzykiem i stabilności banków, 

 wprowadzenie nowych rozwiązań, które w ocenie nadzoru są niezbędne dla zapewnienia 

długoterminowej stabilności banków, bezpieczeństwa zgromadzonych w nich depozytów oraz 

bezpieczeństwa kredytobiorców, 

 wzmocnienie pozycji klienta w relacji z bankiem, 

 zrównanie pod względem konkurencyjnym sytuacji banków i oddziałów instytucji kredytowych. 

 

Główne założenia projektów nowelizacji były przedmiotem obrad KNF, a następnie projekty Rekomendacji 

zostały skierowane do publicznej konsultacji. 

 

 

Nowelizacja Rekomendacji T 

Rekomendacja T została ostatecznie przyjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 

26 lutego 2013 r. Do najistotniejszych zmian w Rekomendacji T należy: 

 rozdzielenie zakresu przedmiotowego Rekomendacji T i Rekomendacji S, 

 skierowanie Rekomendacji T bezpośrednio do wszystkich banków objętych przepisami prawa polskiego 

oraz do działających na terenie Polski oddziałów instytucji kredytowych, 

 odejście od ustalania przez KNF maksymalnych wartości wskaźnika DTI (relacji wydatków związanych z 

obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto); wartość wskaźnika DTI powinna być 

określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii 

zarządzania ryzykiem, 

 wprowadzenie możliwości stosowania uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klienta; bank 

może stosować te zasady w przypadku udzielanych klientom detalicznym: 

o kredytów i pożyczek ratalnych, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza wartości 

czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 

o kredytów i pożyczek: 

o dla klientów o co najmniej sześciomiesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota 

kredytu lub pożyczki nie przekracza sześciokrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 

o dla klientów o co najmniej dwunastomiesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota 

kredytu lub pożyczki nie przekracza dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 

o dla pozostałych klientów, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza 

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
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 jednoznaczne wskazanie na konieczność każdorazowego korzystania przez banki w procesie oceny 

zdolności kredytowej klienta detalicznego z zewnętrznych baz danych, w szczególności 

międzybankowych baz danych budowanych przez instytucje, które na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa 

bankowego, upoważnione zostały do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji m.in. 

w zakresie poziomu oraz historii spłat zobowiązań kredytowych klientów detalicznych; w rekomendacji 

podkreślono również znaczenie korzystania przez banki z informacji udostępnianych przez biura 

informacji gospodarczej, 

 zwiększenie wymogów w zakresie udzielania i zarządzania walutowymi ekspozycjami kredytowymi, 

 podkreślenie w obszarze relacji z klientami, że bank powinien posiadać sporządzone w formie pisemnej 

procedury wewnętrzne określające formę i zakres informowania każdego klienta ubiegającego się 

o kredyt detaliczny zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim; w przypadku kredytów walutowych 

pozostawienie rekomendacji stanowiących, że bank powinien zapewnić klientowi odpowiedni zakres 

informacji o związanym z taką ekspozycją ryzyku i jego konsekwencjach oraz wpływie spreadu 

walutowego na wielkość udostępnionego kredytu i poziom obciążenia jego spłatą; dodatkowo, 

wprowadzono rekomendację, aby w przypadku klienta ubiegającego się o detaliczną ekspozycję 

kredytową bank uzyskał od niego pisemne oświadczenie potwierdzające, że: 

o klient otrzymał od banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego 

zobowiązania kredytowego, 

o klient uzyskał od banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, 

o klient ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. 

KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 lipca 2013 roku. Skutki 

wprowadzenia rekomendacji będą monitorowane pod kątem ich wpływu na sytuację sektora bankowego. 

 

 

Projekt nowelizacji Rekomendacji S41 

U podstaw nowelizacji leżały doświadczenia w zakresie rozwoju kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw 

domowych na przestrzeni minionych lat, które obok szeregu zjawisk pozytywnych generowały również 

nadmierny wzrost ryzyka na poziomie klienta, banku i gospodarki. Ekspansywny rozwój kredytów 

mieszkaniowych i nadmierne poluzowanie standardów kredytowych było też jedną z głównych przyczyn 

silnego wzrostu cen nieruchomości w latach 2005-2008 (obok braku odpowiedniej podaży i konkurencji, 

szerokiego napływu na rynek inwestorów zagranicznych oraz kapitału spekulacyjnego), który znajdował 

tylko częściowe uzasadnienie we wzroście kosztów produkcji, a jednocześnie tempo wzrostu cen było 

kilkukrotnie wyższe niż tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń. Szybkiemu wzrostowi cen nieruchomości 

w szczególności sprzyjały niskooprocentowane kredyty walutowe oraz nadmiernie wydłużone okresy spłaty, 

które w „sztuczny” sposób zwiększały zdolność kredytową. W podobnym kierunku oddziaływały wysokie 

wartości LTV udzielanych kredytów. W konsekwencji doprowadziło to do istotnego ograniczenia dostępności 

do rynku nieruchomości dla przeciętnych gospodarstw domowych, których nie stać na zaciągnięcie wysokich 

kredytów lub też wiąże się to z nadmiernym ryzykiem, które może ulec materializacji w przypadku nawet 

nieznacznego pogorszenia ich sytuacji dochodowej.  

Konieczność zmian regulacyjnych wynikała również z doświadczeń i wniosków wynikających z kryzysu 

finansowego jaki dotknął globalną gospodarkę w ostatnich latach, u którego podstaw leżało m.in. nadmierne 

rozluźnienie standardów kredytowych w obszarze kredytów mieszkaniowych i nadmierne zadłużenie części 

gospodarstw domowych. W Rekomendacji uwzględniono również zalecenia Narodowego Banku Polskiego, 

Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, jak też 

rekomendacje innych organizacji i ciał kolegialnych odpowiedzialnych za kwestie stabilności systemu 

                                                 
41 Szersze uzasadnienie stanowiska UKNF zob. strona internetowa KNF „Publiczne konsultacje projektu Rekomendacji S” 
(archiwum aktualności z dnia 21/12/2012). 
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finansowego w skali międzynarodowej. Podczas projektowania zmian regulacyjnych, dokonano również 

przeglądu rozwiązań regulacyjnych oraz praktyki międzynarodowej, i niektóre z tych rozwiązań 

uwzględniono przy opracowaniu ostatecznego kształtu Rekomendacji. W kontekście doświadczeń 

międzynarodowych uwagę zwraca powszechne stosowanie zasady udzielania kredytów w walucie, w której 

kredytobiorca otrzymuje dochody, niższe LTV nowoudzielanych kredytów, krótsze okresy kredytowania, jak 

też szersze finansowanie akcji kredytowej długoterminowymi instrumentami dłużnymi opartymi 

o względnie jednorodne portfele kredytów.  

Projektując nowe rozwiązania regulacyjne UKNF uwzględnił również słabości/niedoskonałości procesu 

zarządzania ryzykiem w bankach wynikające m.in. z niekompletnych baz danych o nieruchomościach i/lub 

zadłużeniu klientów. 

Działania regulacyjne wynikają też z tego, że banki prowadząc własną działalność nie są w stanie uwzględnić 

ryzyka systemowego wynikającego z ich działalności. Naturalne jest to, że ich strategie działania obejmują 

krótkie lub średnie okresy i opracowywane są z punktu widzenia interesu danej instytucji, a nie całego 

sektora bankowego i gospodarki. Ponadto, zjawisko negatywnej presji konkurencji, które powoduje że banki 

stosujące bardziej ostrożne modele rozwoju mogą być wypierane z rynku przez banki akceptujące istotnie 

wyższy poziom ryzyka. Jednocześnie ryzyko wygenerowane przez te banki może być przenoszone do banków 

zarządzanych w oparciu o konserwatywne standardy. Dlatego niezbędne są działania regulacyjne ze strony 

instytucji nadzorczych, które z jednej strony nie powinny ograniczać rozwoju sektora, a z drugiej muszą 

zapewnić jego bezpieczne i stabilne funkcjonowanie w długim okresie, co ma kluczowe znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w bankach depozytów oraz stabilnego rozwoju gospodarki. 

 

W obszarze kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych główne propozycje zmian polegają na: 

 rozdzieleniu Rekomendacji S i T oraz korekcie i doprecyzowaniu części dotychczasowych postanowień; 

 ograniczeniu kredytowania w walutach obcych - banki powinny udzielać klientom detalicznym kredytów 

wyłącznie w walucie w jakiej uzyskują oni dochód, bez względu na ich sytuację dochodową; 

 wydłużeniu okresu przyjmowanego do wyliczania zdolności kredytowej do 30 lat, ale rekomendowanie 

25-lat jako maksymalnej długości okresu kredytowania (możliwe przekroczenie tego okresu, ale ma to 

być świadoma akceptacja przez klienta wzrostu ryzyka i kosztu kredytu) oraz ustalenie 35-lat jako 

maksymalnej długości okresu kredytowania; 

 rezygnacji z regulacyjnego ustalenia maksymalnych wartości DTI, ale banki powinny ustalić wewnętrzne 

limity maksymalnych wartości DTI. Jednocześnie wskazano poziom DTI-40% dla klientów o dochodach 

nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania oraz DTI-50% 

dla pozostałych klientów, jako wymagające szczególnej uwagi – mogą one zostać przekroczone, ale ma to 

być świadoma akceptacja podwyższonego ryzyka tak po stronie banku, jak i klienta; 

 ustanowieniu maksymalnej wartości LTV dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach 

mieszkalnych maksymalny na poziomie 80% lub 90% jeżeli część ekspozycji przekraczająca 80% LTV 

jest odpowiednio ubezpieczona. Wymogi dotyczą tylko nowo udzielanych kredytów, a jednocześnie 

ustalono okresy przejściowe (do końca 2013 – 100%; 2014 – 90%; od 2015 – 80/90%);  

 wzmocnieniu bezpieczeństwa klienta - postanowienia dotyczące relacji z klientami, waluty kredytu, LTV, 

procesu oceny zdolności kredytowej. 

 

W ramach procesu konsultacji UKNF zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii m.in. do Narodowego Banku 

Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, wybranych firm 

audytorskich oraz banków będących głównymi uczestnikami rynku kredytów mieszkaniowych dla 

gospodarstw domowych.  
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Główne postanowienia Rekomendacji zostały odebrane pozytywnie, przy czym uwagę zwraca silna 

akceptacja dla kluczowych postanowień ze strony głównych uczestników rynku. 

 
 
Ocena kluczowych postanowień projektu Rekomendacji S przez Zarządy Banków (głównych uczestników rynku) 

 
Nadmiernie 
restrykcyjne 

Właściwe,  
ale pożądana 
korekta 

Właściwe 
Nadmiernie 
liberalne 

Zapewnienie zgodności waluty kredytu z dochodami kredytobiorcy (Rekomendacja 6) 
Liczba banków 1 9 17  -  
Udział w rynku 0,7% 49,0% 47,1%  -  

30-letni maksymalny okres do wyliczania zdolności kredytowej (Rekomendacja 7) 
Liczba banków  -  3 24  -  
Udział w rynku  -  17,4% 79,5%  -  

35-letni maksymalny okres trwania umowy kredytowej (Rekomendacja 7) 
Liczba banków 2 2 20 3 
Udział w rynku 9,6% 9,8% 75,4% 2,1% 

Wymóg wkładu własnego  (Rekomendacja 10) 
Liczba banków 4 7 16  -  
Udział w rynku 18,9% 42,6% 35,3%  -  

80/90% limit LTV w momencie udzielenia kredytu  (Rekomendacja 15.7) 
Liczba banków 4 9 14  -  
Udział w rynku 25,8% 44,6% 26,4%  -  

Likwidacja regulacyjnego limitu DTI  
Liczba banków  -  5 19 3 
Udział w rynku  -  24,1% 62,8% 9,9% 

  

 

Zapewnienie zgodności waluty kredytu z dochodami kredytobiorcy 

 
30-letni maksymalny okres do wyliczania zdolności kredytowej 
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35-letni maksymalny okres trwania umowy kredytowej 

 
Wymóg wkładu własnego 

 
80/90% limit LTV w momencie udzielenia kredytu 
 

 
Likwidacja regulacyjnego limitu DTI 

 



Raport o sytuacji banków w 2012 r. 

111133      

Projektując zmiany regulacyjne należy mieć na uwadze, że podstawową barierą w możliwości zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe o przeciętnych dochodach jest niekorzystna relacja 

przeciętnych cen mieszkań do przeciętnych wynagrodzeń. Relacja ta ulega jednak systematycznej poprawie, 

dzięki wzrostowi wynagrodzeń oraz obserwowanej w ostatnich latach korekcie cen na rynku nieruchomości.  

Jednocześnie z przeprowadzonych przez UKNF analiz wynika, że czynnik regulacyjny nie stanowi istotnej 

bariery w dostępie do kredytu. Działania regulacyjne nie zwiększą dochodów gospodarstw domowych, 

a jedynie mogą przyczynić się do pewnego złagodzenia zasad wyliczania zdolności kredytowej. Większy 

wpływ na dostępność kredytu ma poziom stóp procentowych oraz polityka kredytowa poszczególnych 

banków (w tym poziom stosowanych marż, opłat i prowizji). W szczególności obserwowane w ostatnich 

miesiącach poluzowanie polityki pieniężnej doprowadziło do silnego wzrostu zdolności kredytowej. 

 
Zdolność kredytowa gospodarstw domowych o przeciętnych dochodach42  

 

Maksymalny kredyt możliwy do uzyskania (tys. zł)  
w zależności od poziomu stóp procentowych  
i długości okresu branego do wyliczania zdolności kredytowej   

Zmiana 
zdolności 
kredytowej 

 
7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 

Warszawa           
Małżeństwo bez dzieci           
25 lat 369,3  386,1  404,2  423,6  444,4  466,8  491,0  517,0  545,1  21% 
30 lat 390,3  410,2  431,8  455,2  480,7  508,4  538,6  571,6  607,8  33% 
Małżeństwo z 1 dzieckiem              
25 lat 237,6  248,4  260,0  272,5  285,9  300,3  315,8  332,6  350,7  21% 
30 lat 251,1  263,9  277,8  292,8  309,2  327,0  346,5  367,7  391,0  33% 
Polska              
Małżeństwo bez dzieci              
25 lat 270,1  282,4  295,6  309,8  325,1  341,5  359,1  378,2  398,7  21% 
30 lat 285,5  300,0  315,8  332,9  351,6  371,8  394,0  418,1  444,5  33% 
Małżeństwo z 1 dzieckiem              
25 lat 181,7  190,0  198,9  208,4  218,7  229,7  241,6  254,4  268,2  21% 
30 lat 192,0  201,8  212,4  224,0  236,5  250,1  265,0  281,3  299,0  33% 

 

 

Nadmierne poluzowanie regulacyjne może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. W szczególności, 

w połączeniu z silnym poluzowaniem polityki pieniężnej, może doprowadzić do znacznego wzrostu cen 

                                                 
42 Badaniu podlega małżeństwo bez dzieci lub z 1 dzieckiem, w którym oboje małżonków pracuje i otrzymuje przeciętne 
wynagrodzenie: Polska 3400 zł, Warszawa 4936 zł (stan na 2011 r.), a zarazem każde z małżonków rozlicza się z urzędem 
podatkowym osobno. Przeciętne miesięczne wydatki wg GUS (2011) dla małżeństwa bez dzieci wynoszą: Polska 2875 zł, 
Warszawa 4283 zł, a dla małżeństwa z 1 dzieckiem: Polska 3528 zł,  Warszawa 5257 zł. Kredyt udzielany jest w systemie 
rat stałych, a maksymalna rata spłaty stanowi różnicę pomiędzy dochodami netto, a wydatkami. 
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nieruchomości, a tym samym do pogorszenia sytuacji przeciętnych gospodarstw domowych na rynku 

nieruchomości, które będą musiały zaciągnąć wyższe zobowiązania w celu zakupu tej samej nieruchomości. 

 

Zakończenie prac nad Rekomendacją i przedłożenie jej ostatecznej wersji pod obrady KNF oczekiwane jest 

w połowie 2013 r. 
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RYNEK POZABANKOWYCH USŁUG POŻYCZKOWYCH 

 

Kredyty oraz pożyczki dla osób fizycznych udzielane są przez banki, oddziały instytucji kredytowych, 

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), firmy pożyczkowe powiązane z bankami 

(specjalizujące się w udzielaniu kredytów konsumenckich, głównie ratalnych na zakup towarów i usług), 

firmy pożyczkowe działające samodzielnie (specjalizujące się głównie w udzielaniu krótkoterminowych 

pożyczek gotówkowych) oraz osoby fizyczne (rodzina, znajomi, jak też osoby niepowiązane).  

 

KREDYTY I POŻYCZKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

               

Banki komercyjne           

Banki spółdzielcze           

Oddziały instytucji kredytowych           

               

  SKOK         

          

    Firmy pożyczkowe powiązane z bankami      

               

      Firmy pożyczkowe działające samodzielnie    

               

        Osoby fizyczne   

 

Ze względu na brak kompletnych danych nie jest możliwe określenie pełnej skali finansowania osób 

fizycznych. Główne ograniczenia dotyczą danych o skali działania firm pożyczkowych (zarówno powiązanych 

z bankami, jak i działających samodzielnie) oraz pożyczek otrzymanych od osób fizycznych.  

Dodatkową przeszkodą na jaką natrafia się przy próbie opisu rynku, jest kwestia sposobu prezentacji danych. 

W przypadku banków i SKOK na ogół operuje się stanami bilansowymi, podczas gdy w przypadku firm 

pożyczkowych najczęściej używa się danych o wartości udzielonych pożyczek w danym okresie. Takie 

podejście powoduje zaniżenie danych o skali działania banków i SKOK w stosunku do danych dotyczących 

skali działania firm pożyczkowych (dla przykładu, jeżeli na koniec okresu sprawozdawczego, klient dokona 

spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu w ROR lub kart płatniczych, to bank nie wykaże żadnego 

zaangażowania, pomimo iż w badanym okresie skala finansowania otrzymanego z banku mogła być wysoka). 

Pomimo wskazanych zastrzeżeń można stwierdzić, że działalność pożyczkowa dla osób fizycznych 

zdominowana jest przez banki, a skala działania pozabankowych firm pożyczkowych jest 

niewielka/marginalna na tle skali działania sektora bankowego. Jednocześnie można stwierdzić, że wbrew 

obiegowym opiniom, działania regulacyjne podjęte przez KNF w sektorze bankowym, nie przyczyniły się do 

istotnego rozwoju pozabankowych firm pożyczkowych. Analiza działalności SKOK i firm pożyczkowych, 

wskazuje na ich stabilny, organiczny rozwój, a skala ewentualnego przejścia klientów banków była 

niewielka/marginalna. O istotnej „migracji” klientów banków można mówić jedynie w przypadku 

przeniesienia, przez niektóre banki sprzedaży drobnych kredytów ratalnych do innych podmiotów 

działających w ramach danej grupy kapitałowej (skalę tego zjawiska można szacować na około 3-5 mld zł). 
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Jednak z punktu widzenia skali finansowania gospodarstw domowych i gospodarki są one neutralne (kredyt 

dostarczany jest innym kanałem sprzedaży).  

 
 
System SKOK w latach 1996-201243 

 Liczba kas 
i 

oddziałów 

Zmiana 
rok/rok 

Liczba 
członków 

(tys.) 

Zmiana 
rok/rok 

Aktywa 
(mln zł) 

Zmiana 
rok/rok 

Depozyty 
(mln zł) 

Zmiana 
rok/rok 

Pożyczki 
(mln zł) 

Zmiana 
rok/rok 

1996 168 x 138 x 219 x 190 x 161 x 
1997 237 69 194 56 368 149 313 122 281 120 
1998 290 53 259 65 590 222 528 216 412 132 
1999 420 130 306 47 883 292 740 212 668 256 
2000 560 140 394 88 1 199 317 995 255 866 197 
2001 680 120 525 131 1 752 553 1 558 563 1 236 370 
2002 923 243 703 178 2 455 703 2 254 695 1 660 424 
2003 1 285 362 924 221 3 344 889 3 112 858 2 213 553 
2004 1 461 176 1 169 245 4 229 885 3 938 826 2 856 643 
2005 1 553 92 1 395 226 5 329 1 100 4 990 1 052 3 503 647 
2006 1 589 36 1 551 156 5 970 641 5 553 563 4 047 544 
2007 1 663 74 1 669 118 7 325 1 355 6 705 1 152 5 147 1 100 
2008 1 757 94 1 856 187 9 447 2 122 8 604 1 899 6 933 1 785 
2009 1 801 44 2 026 170 11 637 2 190 10 842 2 238 8 411 1 479 
2010 1 851 50 2 177 151 14 014 2 377 13 028 2 186 9 793 1 381 
2011 1 934 83 2 315 138 15 598 1 584 14 518 1 490 10 907 1 114 
2012 2 131  x 2 568  x 16 884 x  15 730  x 10 250 x  

 

Źródło:  
SKOK - dane za lata 1996-2011  
UKNF - dane wg stanu na koniec 2012 r.  
 

System SKOK cechuje długookresowy, stabilny rozwój. Szczyt rozwoju akcji pożyczkowej SKOK przypadł na 

rok 2008, w którym odnotowano najwyższy przyrost portfela pożyczek (1,8 mld zł). W kolejnych latach 

tempo wzrostu akcji pożyczkowej SKOK uległo osłabieniu.  

Wzrost skali działania w latach 2010-2012 (mierzony m.in. wzrostem liczby członków, aktywów, depozytów 

i pożyczek) nie wskazuje na to aby można było go łączyć z działaniami regulacyjnymi w obszarze sektora 

bankowego. Odnotowany w tym okresie wzrost działalności SKOK, był zbliżony do tego jaki występował 

w poprzednich okresach. Wprawdzie można przypuszczać, że na skutek zaostrzenia działań regulacyjnych 

oraz procesu samoregulacji banków niektórzy z klientów mogli zrezygnować z usług banków na rzecz SKOK, 

ale skala tego zjawiska musiała być niewielka.  

                                                 
43 Ze względu na niejednorodność baz danych (SKOK i UKNF) zrezygnowano z prezentacji zmian w 2012 r. Na podstawie 
danych publikowanych przez SKOK można jednak stwierdzić, że w I połowie 2012 r. wartość pożyczek nie uległa 
zwiększeniu. Na wyhamowanie akcji kredytowej w 2012 r. wskazuje też porównanie danych UKNF na koniec 2012 r. 
z danymi GUS na koniec 2011 r.  
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Ze względu na brak pełnych danych trudno jest określić dokładną skalę działania firm pożyczkowych 

niepowiązanych z bankami:  

 według szacunków Białowolskiego44 wartość rynku wynosi około 2,3-2,5 mld zł, a dane Konfederacja 

Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) pokrywają około 80-90% tego rynku;  

 według informacji uzyskanych przez UKNF z GUS, 16 firm pożyczkowych udzielających pożyczek ze 

środków własnych udzieliło w 2011 r. pożyczek o łącznej wartości 2,4 mld zł.  

Przyjmując, że dane są niepełne oraz pomijając kwestię „szarej strefy”, można szacować, że skala działania 

tych firm nie przekracza 3-4 mld zł pożyczek udzielanych w skali roku. 

 
Działalność firm pożyczkowych niepowiązanych z bankami w latach 2007-2011 

 Liczba 
udzielonych 

pożyczek 
(tys.) 

Zmiana 
rok/rok 

Wartość 
udzielonych 

pożyczek 
(mln zł) 

Zmiana 
rok/rok 

Liczba klientów 
na koniec roku  

(tys.) 

Zmiana 
rok/rok 

Wartość 
pożyczek na 
koniec roku  

(mln zł) 

Zmiana 
rok/rok 

2007 1 044 x 1 511 x 921 x 1 282 x 
2008 1 037 -7 1 673 162 944 23 1 482 200 
2009 975 -62 1 503 -170 876 -68 1 574 92 
2010 1 017 42 1 569 66 929 53 1 718 144 
2011 1 103 86 1 798 229 1 021 92 2 008 290 

 

Źródło:  Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) 
 

Na podstawie danych KPF można stwierdzić, że rynek firm pożyczkowych cechuje relatywnie stabilny, 

ograniczony rozwój, z wyraźnym osłabieniem w roku 2009. Wzrost rynku obserwowany w 2010 roku to 

głównie efekt „odbudowy” tego rynku po znaczącym spadku odnotowanym w 2009 roku. Z kolei, nieznaczne 

przyspieszenie wzrostu w 2011 roku mogło mieć pewien związek z uchwaleniem Rekomendacji T, ale skala 

tego zjawiska była marginalna, a obserwowany wzrost skali działania wynikał głównie z organicznego 

rozwoju (łączna wartość udzielonych pożyczek wzrosła w 2011 r. o około 200 mln zł, a liczba udzielonych 

pożyczek o niespełna 100 tys.). Ponadto, znacznie większy wpływ na przejście części klientów banków do 

                                                 
44 Zob. „Rynek firm pożyczkowych w Polsce”, KPF 2012. 
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firm pożyczkowych miał najprawdopodobniej proces samoregulacji banków dokonanej w latach 2008-2010, 

w ramach którego banki ograniczyły kredytowanie klientów o najniższym standingu finansowym, jak też 

zaostrzyły procedury kredytowe (skutek gwałtownego pogorszenia jakości portfela kredytowego w latach 

2009-2010, ujawnienia zjawiska „przekredytowania” części klientów oraz wzrostu awersji do ryzyka na 

skutek pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarki oraz wzrostu niepewności co do rozwoju sytuacji w 

przyszłych okresach). 

W związku z tym można stwierdzić, że w przekazie medialnym doszło do wyolbrzymienia skali działania firm 

pożyczkowych, podczas gdy faktyczny rozwój tego segmentu rynku usług finansowych jest ograniczony, 

a  jego rola w gospodarce niewielka/marginalna. Jednocześnie, wysokie dynamiki wzrostu raportowane 

przez niektóre firmy pożyczkowe wynikają z ich krótkiej historii działania (efekt niskiej bazy), przy czym 

część z nich w  II połowie 2012 r. informowała o pogorszeniu perspektyw rozwoju (m.in. odwołanie prognoz 

na 2012 r. przez SMS Kredyt Holding S.A. i Marka S.A.). 

 
Działalność IPF plc w latach 2007-2012  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cała Grupa       
Liczba klientów (tys.) 1 937 2 029 2 056 2 211 2 323 2 415 
Wartość udzielonych pożyczek (mln GBP) 621 791 710 765 845 882 
Wynik finansowy brutto (mln GBP) 51 76 62 92 101 95 
Polska       
Liczba klientów (tys.) 871 856 758 782 791 821 
Wartość udzielonych pożyczek (mln GBP) 271 345 280 296 319 327 
Zmiana rok/rok uwzględniająca zmianę kursów walut 10,8% 2,0% -10,9% 2,1% 10,4% 11,0% 
Wynik finansowy brutto (mln GBP) b.d. b.d. 46 49 66 62 
Czechy i Słowacja       
Liczba klientów (tys.) 402 397 383 386 385 383 
Wartość udzielonych pożyczek (mln GBP) 153 195 178 185 210 207 
Zmiana rok/rok uwzględniająca zmianę kursów walut b.d.  -0,2% -15,8% 4,8% 10,2% 6,8% 
Wynik finansowy brutto (mln GBP) b.d. b.d. 38 42 38 29 
Węgry       
Liczba klientów (tys.) 319 321 227 238 244 268 
Wartość udzielonych pożyczek (mln GBP) 130 150 89 95 104 114 
Zmiana rok/rok uwzględniająca zmianę kursów walut 19,7%  -0,6% -41,2% 9,3% 11,0% 20,7% 
Wynik finansowy brutto (mln GBP) b.d. b.d. -7 9 8 10 
Rumunia       
Liczba klientów (tys.) 33 85 164 207 241 260 
Wartość udzielonych pożyczek (mln GBP) 9 34 64 75 88 86 
Zmiana rok/rok uwzględniająca zmianę kursów walut b.d. 244,1% 99,7% 20,5% 17,2% 10,1% 
Wynik finansowy brutto (mln GBP) -4 -8 -2 2 4 2 

 

 
Źródło: International Personal Finance plc 
 

Ograniczony rozwój firm pożyczkowych potwierdzają sprawozdania IPF plc (właściciel Provident Polska), 

w przypadku którego liczba klientów jest niższa niż w 2007 r., a  wartość udzielonych pożyczek niższa od tej 

 



Raport o sytuacji banków w 2012 r. 

111199      

jaka spółka odnotowała w 2008 r. Jednocześnie podstawowe tendencje na rynku polskim zbliżone są do tych, 

jakie IPF odnotowuje na rynkach innych krajów, co pośrednio świadczy to o tym, że działania regulacyjne 

KNF były neutralne z punktu widzenia rozwoju firmy.  

 
 
 

Źródło: UKNF, SKOK, KPF, BIK 

 

SKOKi oraz firmy pożyczkowe nie stanowią obecnie realnej konkurencji i zagrożenia dla sektora bankowego, 

którego skala działania jest zdecydowanie większa. Jednak stopniowy rozwój tych form działalności 

pożyczkowej, może wywierać presję konkurencyjną na sektor bankowy, co pod warunkiem przestrzegania 

obowiązującego prawa, norm etycznych oraz zasad uczciwej konkurencji może być korzystne z punktu 

widzenia interesów klientów oraz gospodarki.  

Należy jednak zaznaczyć, że firmy pożyczkowe są trwałym elementem gospodarki, który występuje we 

wszystkich rozwiniętych gospodarkach wolnorynkowych i ma dłuższą historię niż banki, choć forma i sposób 

działania tych firm ulegają zmianom. Ponadto, segment ten w pewien sposób uzupełnia ofertę banków 

o pożyczki udzielane na niskie kwoty, krótkie okresy, przy maksymalnie uproszczonych procedurach, często 

SKOKi i firmy pożyczkowe na tle sektora bankowego (stan na koniec 2011) 

 

Nie uwzględnia 
ROR i kart 
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udzielanych w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, które pozostają poza głównym obszarem 

aktywności banków. W  tym sensie jest to rynek komplementarny do rynku bankowego. 

W kontekście wysokiego oprocentowania pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe należy zauważyć, 

że  firmy te działają w obszarze wyższego poziomu ryzyka niż banki oraz ponoszą wyższe koszty kapitału 

(m.in. nie mogą gromadzić depozytów). Istotny wpływ na poziom ceny produktu może też mieć konieczność 

wynagrodzenia sieci pośredników, czy też kosztów obsługi w domu klienta. Jednocześnie względnie stałe 

dodatkowe koszty pożyczek odnoszone są do niższych kwot oraz znacznie krótszych okresów, niż 

w  przypadku typowych kredytów bankowych, co powoduje silny wzrost RRSO. W związku z tym należy 

zachować ostrożność, przy analizie RRSO tego rodzaju pożyczek, które nie są właściwą miarą w przypadku 

pożyczek udzielanych na bardzo krótkie okresy. 

W kontekście konkurencji wywieranej przez firmy pożyczkowe na sektor bankowy, należy stwierdzić, że 

główną przyczyną korzystania przez część gospodarstw domowych z usług firm pożyczkowych jest sposób 

działania banków. Banki chcąc pozyskać tych klientów, powinny zwiększyć presję konkurencyjną w drodze: 

 uproszczenia procedur kredytowych oraz rozwoju kanałów dostępu do usług bankowych, przy 

zachowaniu wymagań regulacyjnych i odpowiedniego zarzadzania ryzykiem, 

 „dotarcia” do większej grupy potencjalnych klientów przez kredyt w ROR  i/lub kartę kredytową (m.in. 

kwestia reklamy), które są korzystniejszym rozwiązaniem niż „chwilówka”, zwłaszcza dla klientów 

często korzystających z usług firm pożyczkowych, 

 stworzenia produktów specjalnie dedykowanych dla klientów o niższych dochodach, czy też 

zamieszkałych na terenach nie pokrytych siecią placówek banków,  

 obniżenia kosztów kredytu, które na przestrzeni ostatnich lat pozostają na praktycznie niezmienionym 

poziomie (świadczy o tym stabilna RRSO), co mogłoby przyczynić się do zwiększenia popytu na kredyt 

bankowy (oprocentowanie kredytów wskazywane jest jako główna bariera zaciągania kredytów). 

W tym kontekście, trzeba też dodać, że znowelizowana Rekomendacja T, daje możliwość stosowania przez 

banki uproszczonej metody oceny zdolności kredytowej wobec klientów, którzy nie współpracowali 

z bankiem do kwoty wyższej niż przeciętne wartości pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe, co silnie 

wzmacnia pozycję konkurencyjną banków. 

 
 

 
Źródło: „Diagnoza Społeczna 2011” 

 

Miejsce zadłużenia gospodarstw domowych (wśród gospodarstw deklarujących zadłużenie) 
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Dominującą rolę banków, pośrednio potwierdzają wyniki badań gospodarstw domowych (zob. „Diagnoza 

Społeczna 2011”45). Na ich podstawie można stwierdzić, że na przestrzeni ostatniej dekady - wśród 

gospodarstw domowych deklarujących zadłużenie - odnotowano znaczny wzrost odsetka gospodarstw 

posiadających zadłużenie w bankach (z 73% do 90%), a zarazem znaczny spadek odsetka gospodarstw 

deklarujących zadłużenie w instytucjach niebankowych (z 33% do 13%) lub u osób prywatnych (z 14% 

do 6%). Takie wyniki wskazują na to, że w ostatniej dekadzie banki „wyparły” inne formy pożyczania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Raporty dotyczą warunków i jakości życia Polaków. Badania prowadzone są w cyklach dwuletnich pod kierunkiem 
Rady Monitoringu Społecznego skupiającej przedstawicieli nauk ekonomicznych i społecznych (realizator badań Polskie 
Towarzystwo Statystyczne, ankieterzy GUS, główni sponsorzy „Diagnozy Społecznej 2011”: Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Narodowy Bank Polski).  
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DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU RYNKU BANKOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 

 

 

Mając na uwadze niekorzystne zjawiska w strukturze bilansu, Przewodniczący KNF powołał zespół roboczy 

ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych. Podstawowym celem 

Zespołu było wypracowanie rozwiązań prawnych, podatkowych i regulacyjnych, przyczyniających się do 

rozwoju publicznego rynku długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych oraz sprzyjających 

zmianie niekorzystnej struktury bilansu banków, w których przeważają długoterminowe kredyty hipoteczne, 

finansowane w większości poprzez krótkoterminowe depozyty lub linie kredytowe z międzynarodowego 

rynku bankowego. 

 

W pracach zespołu oprócz pracowników UKNF uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń 

oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. 

 

Funkcjonujące w ramach Zespołu grupy robocze opracowały trzy raporty46, zawierające diagnozę sytuacji 

oraz propozycje działań w następujących dziedzinach: 

 emisja długoterminowych obligacji własnych przez banki, zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach 

obcych, 

 sekurytyzacja wierzytelności bankowych, w tym wierzytelności hipotecznych, z wykorzystaniem formy 

subpartycypacji, 

 rozwój rynku listów zastawnych oraz wykorzystanie banków hipotecznych do pozyskania 

długoterminowego finansowania na podstawie jednorodnych portfeli kredytów hipotecznych. 

 

 

Grupa ds. emisji długoterminowych obligacji własnych przez banki 

 

Propozycje działań mitygujących, które znalazły się w raporcie z prac Grupy: 

1. W kwestii niekorzystnych rozwiązań podatkowych w odniesieniu do emisji zagranicznych w zakresie 

zryczałtowanego podatku dochodowego: 

 ustawowe zwolnienie odsetek od długoterminowych obligacji emitowanych przez banki 

z opodatkowania (poprzez stosowną nowelizację art. 17 ustawy o CIT i art. 21 ustawy o PIT) lub 

 zaniechanie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od długoterminowych obligacji 

emitowanych przez banki na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, podobnie jak w przypadku 

euroobligacji rządu polskiego lub niektórych obligacji emitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego (np. obligacje miasta stołecznego Warszawy); 

w przypadku nieuwzględnienia lub uwzględnienia w ograniczonym zakresie ww. rozwiązań proponuje się: 

 zrównanie zasad opodatkowania inwestorów zagranicznych (osób prawnych nierezydentów) 

z  rezydentami poprzez rozszerzenie zasady opodatkowania odsetek netto na nierezydentów. Podstawa 

opodatkowania inwestora krajowego może być pomniejszona o koszt pozyskania finansowania (odsetki 

przychodowe minus odsetki kosztowe na pozyskanie finansowania). Inwestor zagraniczny zobowiązany 

do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego nie ma możliwości pomniejszania podstawy 

opodatkowania o koszt finansowania. 

                                                 
46 Szerzej zob.: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/dlugoterminowe.html. 
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 ujednolicenie poziomu stawki zryczałtowanego podatku dochodowego dla zagranicznych osób 

fizycznych i prawnych na poziomie 19%. Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek dla 

zagranicznych osób fizycznych wynosi 19%, stawka dla zagranicznych osób prawnych wynosi 20%; 

W odniesieniu do innych zidentyfikowanych kwestii związanych ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

proponuje się: 

 ujednolicenie i wprowadzenie przejrzystych zasad poboru zryczałtowanego podatku z tytułu 

przychodów z odsetek/ dyskonta, osiąganych zarówno przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, jak 

i zagraniczne osoby prawne; 

 ustanowienie zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przez podmioty stawiające te 

świadczenia do dyspozycji podatnika, tj. firmy inwestycyjne lub banki prowadzące rachunki papierów 

wartościowych; 

 rezygnacja z obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji przez emitenta w sytuacji, gdy oryginałem 

certyfikatu dysponuje dom maklerski, bank powierniczy lub inny podmiot rejestrujący papiery 

wartościowe na prowadzonych przez siebie rachunkach papierów wartościowych; 

 wprowadzenie (lub usprawnienie) procedur zwrotu nadpłaconego podatku, tj. standardowej 

i przyśpieszonej, zgodnie z „Zaleceniami Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie procedur 

w zakresie ulg w podatku u źródła” oraz rekomendacją Komisji „quick and standard refund procedures”. 

2. W kwestii braku rozwiązań legislacyjnych w zakresie podatkowym generujących impulsy rozwojowe 

w odniesieniu do rynku obligacji własnych banków: 

 wprowadzenie przejściowych zmian podatkowych, polegających na zniesieniu w okresie 2-3 lat podatku 

od odsetek z nabytych obligacji wyemitowanych przez banki. 

3. W zakresie niekorzystnych rozwiązań podatkowych w odniesieniu do krajowych inwestorów 

indywidualnych: 

 proporcjonalne powiązanie wysokości podstawy naliczania podatku dochodowego od dochodów z tytułu 

kuponu odsetkowego z okresem utrzymywania instrumentu dłużnego (nowelizacja ustawy o PIT). 

Dodatkowe propozycje w zakresie ułatwień w rozliczaniu podatku przez osoby fizyczne: 

 uproszczenie techniki obliczania podstawy opodatkowania dzięki możliwości łączenia w ramach 

przychodów z kapitałów pieniężnych odsetek uzyskiwanych z tytułu wypłacanych od danego papieru 

kuponów z zyskami (stratami) ze zbycia papierów wartościowych; 

 wprowadzenie możliwości rozliczenia dochodów z inwestycji w papiery wartościowe przez podmioty 

prowadzące rachunki papierów wartościowych osób fizycznych. 

4. W zakresie kwestii regulacyjnych związanych z licencjonowaniem i organizacyjnym wyodrębnieniem 

działalności maklerskiej: 

 propozycja ZBP zniesienia obowiązku uzyskania przez banki odrębnej licencji na prowadzenie 

działalności maklerskiej; wg UKNF wydawanie odrębnych zezwoleń realizuje różne cele nadzorcze –

wynikające z ustawy o instrumentach finansowych i z Prawa bankowego, różny jest też przedmiot 

postępowań i zakres zezwoleń, lecz te same wymagania prawne i nadzorcze wobec banków; 

 propozycja ZBP zniesienia obowiązku organizacyjnego wyodrębnienia działalności maklerskiej 

w odniesieniu do emisji obligacji własnych banków; wg UKNF wyodrębnienie organizacyjne wynika 

z konieczności zapewnienia ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę 

zawodową, o których mowa w ustawie o instrumentach finansowych; ponadto zapewnia to czytelne 

rozróżnienie pomiędzy bankową i inwestycyjną (maklerską) sferą działalności banku. 

5. W odniesieniu do przejrzystości kryteriów klasyfikacji emisji banków jako dopuszczonych do transakcji 

repo z NBP: 

 Propozycja ZBP określenia katalogu kryteriów, których spełnienie gwarantowałoby kwalifikację na  listę 

NBP oraz stworzenia możliwości konsultacji w trybie roboczym z odpowiednią komórką NBP pod kątem 

możliwości kwalifikacji na listę NBP przygotowywanych emisji (wzór – standardy stosowane przez EBC); 

stanowisko NBP: kwalifikacja na listę NBP dyskrecjonalną decyzją banku centralnego, podejmowaną 

w oparciu o publicznie ogłoszone kryteria minimalne oraz ocenę ryzyka kredytowego określonego 

papieru wartościowego na podstawie wewnętrznie opracowanych standardów, które nie są podawane 
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do wiadomości publicznej, ocena możliwości zastosowania danego instrumentu jako zabezpieczenia 

możliwa dopiero po jego emisji i zdeponowaniu w KDPW; ostateczne stanowisko NBP zajmie w tej 

kwestii po zakończeniu konsultacji wewnętrznych. 

 

 

Grupa ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych 

 

Zidentyfikowane przez tę grupę potencjalne bariery w zakresie rozwoju rynku sekurytyzacji wierzytelności 

bankowych: 

 Brak definicji transakcji sekurytyzacyjnej w przepisach podatkowych – doprecyzowanie takie 

umożliwiłoby jednoznaczną interpretację warunków stosowania podatku VAT w transakcjach 

sekurytyzacyjnych. Obecnie stosowanie podatku VAT lub PCC uzależnione jest od indywidualnych decyzji 

izb skarbowych. 

 Brak regulacji dotyczących współpracy banku sprzedającego dany portfel kredytowy z nabywcą 

w zakresie obsługi portfela, które zapewniłyby efektywny i ekonomicznie opłacalny proces obsługi 

i serwisowania kredytów, np. wyłączających z VAT serwisowanie portfela przez bank transferujący jako 

czynność outsourcingową. 

 Brak neutralności podatkowej podczas przenoszenia aktywów do SPV lub banku w celu zrefinansowania 

ich papierami dłużnymi. 

 Brak przepisu w art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c ustawy CIT umożliwiającego bankowi rozpoznawania część 

ceny przypadającej na daną spłatę dłużnika jako przychód podatkowy w momencie zapadalności danej 

raty kapitałowej („podejście memoriałowe”). Koszt uzyskania takiego przychodu rozpoznawany byłby 

natomiast w dacie przekazania spłaty do funduszu sekurytyzacyjnego („podejście kasowe”). 

 Brak interpretacji ogólnej Ministra Finansów: czy usługi świadczone w ramach umów zawieranych przez 

banki z funduszami sekurytyzacyjnymi polegające na obsłudze przez banki sekurytyzowanych 

wierzytelności nabytych przez fundusz podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT, na mocy art. 43 ust. 

13 ustawy o VAT, jako usługi pomocnicze do usług finansowych, czy też jako inny rodzaj usług 

opodatkowany 23% VAT? 

 Przepisy odnoszące się do tajemnicy bankowej mogą stanowić utrudnienie w zależności od struktury 

i wymogów przeprowadzenia transakcji – według obowiązujących przepisów bank może udzielać 

informacji objętych tajemnicą bankową jeśli jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przelewu 

wierzytelności i umowy o subpartycypację wyłącznie do funduszu sekurytyzacyjnego.  

 Brak możliwości realizacji transakcji subpartycypacji przez bank z udziałem innego podmiotu niż 

fundusz sekurytyzacyjny, tzn. z SPV w formie spółki prawa handlowego. 

 Brak uregulowań dotyczących zmiany wierzyciela w transferowanych z banku do emitenta kredytach 

hipotecznych, które zapewniłyby efektywny i ekonomicznie opłacalny transfer aktywów. 

 Brak szczegółowych rozwiązań traktowania przenoszonego portfela wierzytelności hipotecznych 

w okresie przejściowym (np. zasady określania ceny wierzytelności/ portfela, przeniesienia zwrotnego 

w przypadku odrzucenia przez sąd wieczystoksięgowy wniosku o zmianę hipoteki, warunki podatkowe 

z tytułu spłaty kredytu w okresie transferu hipoteki), wynikającym z konstytutywnego charakteru wpisu 

przelewu wierzytelności do księgi wieczystej. 

 Brak uregulowań prawnych dotyczących szczególnych procedur naprawczych i wprowadzenia zarządu 

komisarycznego po ogłoszeniu upadłości banku, co jest istotne w transakcjach sekurytyzacyjnych, oraz 

brak uregulowań prawnych dotyczących zachowania płynności rejestru wierzytelności będących 

przedmiotem transakcji sekurytyzacyjnej po jego wydzieleniu z masy upadłościowej. 
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Grupa ds. rozwoju rynku listów zastawnych 

 

Grupa robocza wypracowała propozycje zmian: 

a) w przepisach dotyczących bezpośrednio emisji listów zastawnych: 

 doprecyzowanie przepisów dot. prawa upadłościowego w kontekście tego, co się dzieje po ogłoszeniu 

niewypłacalności przez emitenta listów zastawnych; 

 rozstrzygnięcie kwestii podatkowych – obecnie emisja instrumentów dłużnych nie jest dla polskich 

banków opłacalna (cienka kapitalizacja, podatek u źródła); 

 czytelne zapewnienie bezpieczeństwa zainwestowanych środków – rating emisji, popyt na emisję; 

potencjalne wzmocnienie ratingu przez możliwość wpisywania obowiązkowej rezerwy płynnościowej 

NBP – w przypadku banków hipotecznych – do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych; 

 zmiany regulacyjne – Rekomendacja F (wycena nieruchomości przez banki hipoteczne) i Rekomendacja 

K (rejestr zabezpieczeń); 

 współczynniki LCR i NSFR – istotną kwestią jest możliwość zaliczenia listów zastawnych do aktywów 

(odpowiednio pasywów) płynnych; w najnowszej wersji Bazylei III obligacje zabezpieczone (ang. 

covered bonds) są wymienione jako składnik aktywów wysoko płynnych w LCR; wyemitowane listy 

zastawne (obligacje zabezpieczone) mogą być także zaliczone do miary NSFR jako dostępne finansowanie 

stabilne pod warunkiem, że spełniają wymagania definicji miary NSFR; 

b) w przepisach dotyczących transferu nieruchomości z banku uniwersalnego do banku hipotecznego: 

 ułatwienie przenoszenia portfeli pomiędzy bankami; uregulowanie kwestii tajemnicy bankowej 

w przypadku transferu hipotek miedzy bankami w celu refinansowania listami zastawnymi (ustawa 

Prawo bankowe, ustawa o ochronie danych osobowych); 

 rozstrzygnięcie kwestii podatkowych – kwestia możliwości rozliczenia obrotu wierzytelnościami 

z punktu widzenia kosztów i przychodów podatkowych; sposób traktowania rezerw na przejęte 

wierzytelności (w przypadku, gdy przestają być spłacane) jako kosztów uzyskania przychodów; 

 brak przepisów dotyczących rezerw na zagrożone kredyty po sprzedaży portfela uniemożliwia bankom 

hipotecznym pełnienie roli instytucji, które – skupując portfele wierzytelności hipotecznych – byłyby 

emitentem listów zastawnych dla swoich banków matek (model węgierski) czy dla grup banków (model 

szwajcarski, francuski); 

 brak zasad współpracy między bankiem hipotecznym a bankiem-matką; model biznesowy banków 

zyskałby na bliższej integracji procedur obu instytucji. 
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PODZIAŁ PORTFELA KREDYTOWEGO – METODOLOGIA UKNF 

 

 

Sektor finansowy (bez banków i oddziałów instytucji kredytowych) 

Sektor niefinansowy 

 Przedsiębiorstwa 

o MSP 

 Operacyjne 

 Inwestycyjne 

 Na nieruchomości  

 Pozostałe kredyty i należności 

o Duże przedsiębiorstwa 

 Operacyjne 

 Inwestycyjne 

 Na nieruchomości  

 Pozostałe kredyty i należności 

 Gospodarstwa domowe 

o Mieszkaniowe 

 Złotowe 

 Walutowe  

o Konsumpcyjne 

 Karty kredytowe 

 Samochodowe 

 Ratalne  

 Pozostałe 

o Pozostałe 

 Operacyjne 

 Inwestycyjne 

 Na nieruchomości  

 Pozostałe kredyty i należności 

 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych 

 Instytucje rządowe szczebla centralnego 

 Instytucje samorządowe 

 Fundusze ubezpieczeń społecznych 
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Kredyty operacyjne – kredyty przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy, gospodarstwa 

rolnego tj. np. na spłatę zobowiązań wobec dostawców, wypłatę wynagrodzeń, kosztów bieżących. W tej 

kategorii należy wykazywać również: kredyty dyskontowe, eksportowe oraz kredyty w rachunku bieżącym (z 

wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym dla osób prywatnych). 

 

Kredyty inwestycyjne – kredyty na finansowanie nowych lub powiększenie istniejących zdolności 

wytwórczych i usługowych kredytobiorcy oraz inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycji wspólnych i 

towarzyszących, udzielone na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do: odtworzenia, modernizacji i 

zwiększenia majątku trwałego, z wyłączeniem kredytów samochodowych oraz kredytów na nieruchomości 

(wykazywanych odrębnie). W przypadku, gdy kredyt udzielany jest na realizację różnorodnych celów (np. 

zakup gruntu, budowę zakładu przemysłowego oraz zakup maszyn i urządzeń) klasyfikacji kredytu należy 

dokonać w oparciu o cel przeważający w kwocie kredytu. 

 

Kredyty mieszkaniowe – umownie przyjmuje się, że są to kredyty udzielone gospodarstwom domowym na: 

nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość oraz adaptację pomieszczeń (budynków) niemieszkalnych na cele mieszkalne, 

nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w 

spółdzielni mieszkaniowej, remont domu albo lokalu, o których mowa powyżej, nabycie działki budowlanej 

lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być 

położony lokal mieszkalny, inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na 

pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego.  

Kredyty na nieruchomości – pozostałe kredyty mieszkaniowe (udzielone innym podmiotom niż 

gospodarstwa domowe), kredyty na nieruchomości komercyjne oraz kredyty na pozostałe nieruchomości. 

 

Kredyty na cele konsumpcyjne – kredyty i pożyczki udzielone osobom prywatnym, które zostały udzielone 

na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kredyty te 

obejmują: 

 kredyty w rachunku karty kredytowej - wykorzystane środki w ramach przyznanego limitu 

kredytowego określonego przez bank w ramach przyznanej karty kredytowej, bez żadnych ograniczeń 

w zakresie celu, na jaki kredyt został udzielony oraz niezależnie od przyjętej formy spłaty; 

 kredyty samochodowe; 

 kredyty ratalne - kredyty spłacane w ratach (zazwyczaj w okresie od 1 do 3 lat) i przeznaczone na 

zakup dóbr konsumpcyjnych (np. artykułów gospodarstwa domowego) lub finansowanie bieżących 

potrzeb gospodarstw domowych (np. kredyty świąteczne, wakacyjne etc.). Do kategorii tej zalicza się 

również kredyty balonowe. Z kategorii tej wyłączono kredyty samochodowe oraz kredyty 

spłacane jednorazowo; 

 pozostałe – kredyty, które są spłacane jednorazowo. Obejmują one również kredyty w rachunku 

bieżącym dla gospodarstw domowych niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego. 

 

Pozostałe kredyty i należności – pozostałe kredyty (niezliczone do wyżej wymienionych grup) i pozostałe 

należności. 
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PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI47 

 

Sektor finansowy 

 Monetarne instytucje finansowe 

o Banki centralne 

 NBP 

 Banki centralne – nierezydent 

o Pozostałe monetarne instytucje finansowe 

 Banki i oddziały instytucji kredytowych 

 Inne monetarne instytucje finansowe 

 SKOK 

 Fundusze rynku pieniężnego 

 Pozostałe instytucje sektora finansowego 

o Instytucje ubezpieczeniowe 

o Fundusze emerytalne 

o Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 

 Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) 

 Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy 

inwestycyjnych) 

o Pomocnicze instytucje finansowe 

o Międzynarodowe organizacje finansowe (dotyczy tylko nierezydentów) 

Sektor niefinansowy 

 Przedsiębiorstwa 

o MSP 

o Duże przedsiębiorstwa 

 Gospodarstwa domowe 

o Przedsiębiorcy indywidualni 

o Osoby prywatne 

o Rolnicy indywidualni 

 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych 

 Instytucje rządowe szczebla centralnego 

 Instytucje samorządowe 

 Fundusze ubezpieczeń społecznych 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Prezentowany materiał stanowi nieznacznie zmodyfikowany wyciąg z „Instrukcji uzupełniającej do pakietu FINREP”, 
NBP. 
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SEKTOR FINANSOWY - jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe, tj. nabywanie 

aktywów finansowych przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku 

przeprowadzania rynkowych transakcji finansowych, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w 

stosunku do pośrednictwa finansowego. 

Banki centralne - Narodowy Bank Polski – działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.). Banki centralne - nierezydent - 

instytucja w kraju nierezydenta pełniąca funkcje władzy monetarnej, której podstawową działalnością jest 

emitowanie waluty krajowej i utrzymywanie całości lub części rezerw dewizowych państwa. Bank centralny 

może pełnić także inne funkcje, takie jak kontrola wielkości podaży pieniądza oraz kredytu w gospodarce, 

prowadzenie polityki kursowej, wykonywanie obsługi finansowej sektora rządowego, sprawowanie nadzoru 

nad systemem bankowym, utrzymywanie rezerw banków oraz ich refinansowanie, organizowanie rozliczeń 

pieniężnych. Niektóre z wyżej wymienionych funkcji mogą być wykonywane przez inne instytucje. Kategoria 

ta obejmuje również Europejski Bank Centralny. 

Pozostałe monetarne instytucje finansowe - instytucje finansowe, których działalność polega na 

przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż monetarne 

instytucje finansowe oraz udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny 

rachunek. Dla krajów należących do Unii Europejskiej instytucje te klasyfikowane są zgodnie z aktualizowaną 

na bieżąco listą, publikowaną w Internecie na stronie NBP (www.nbp.pl) oraz na stronie Europejskiego 

Banku Centralnego (www.ecb.int). Dla pozostałych krajów należy przyjąć, że pozostałe monetarne instytucje 

finansowe oznaczają banki (z wyłączeniem banku centralnego). 

Banki (z wyłączeniem banków w stanie upadłości, w likwidacji oraz w organizacji) - jednostki tworzone i 

działające w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.), 

w odniesieniu do banków spółdzielczych – ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 

1995 r. Nr 54, poz.288 z późn. zm.), w odniesieniu do banków zrzeszających – ustawę z dnia 28 grudnia 2000 

r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 

1252 z późn. zm.), w odniesieniu do banków hipotecznych – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940 z późn. zm.). 

Oddziały instytucji kredytowych – jednostki organizacyjne instytucji kredytowej wykonujące w jej imieniu 

i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego tej instytucji kredytowej, 

przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym cechom, 

utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział. 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe - jednostki tworzone i działające w oparciu o ustawę z 

dnia 14 grudnia 1995 r. spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z dnia 4 stycznia 1996 

r. Nr 1, poz.2 z późn. zm.) 

Fundusze rynku pieniężnego - fundusze utworzone na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 146/04 poz. 1546). 

Instytucje ubezpieczeniowe - instytucje oferujące ochronę ubezpieczeniową (produkty ubezpieczeniowe) i 

realizujące swoje cele i zadania poprzez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń), 

funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzące działalność 

na podstawie ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z  późn. zm.). 

Pojęcie instytucji ubezpieczeniowych nie obejmuje jednostek działających w sferze ubezpieczeń społecznych 

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Fundusz Pracy) oraz jednostek sprawujących nadzór nad instytucjami ubezpieczeniowymi i funduszami 

emerytalnymi (Komisja Nadzoru Finansowego) zaliczanych do sektora instytucji rządowych i 

samorządowych. 

Fundusze emerytalne - instytucje, których przedmiotem działalności jest gromadzenie środków 

pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich 

http://www.ecb.int/
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wieku emerytalnego, działające w oparciu o ustawę z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004r. Nr 159, poz.1667 z późn. zm.). 

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego – instytucje finansowe, których podstawową działalnością 

jest pośrednictwo finansowe realizowane poprzez zaciąganie zobowiązań w formach innych niż gotówka, 

depozyty i/lub substytuty depozytów w jednostkach instytucjonalnych innych niż monetarne instytucje 

finansowe. 

Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego) - osoby prawne, określone w Ustawie 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 146/04 poz. 1546), których wyłącznym 

przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w 

przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa 

albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego i inne prawa majątkowe. Do tej kategorii zalicza się także Narodowe Fundusze Inwestycyjne. 

Inne instytucje pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych) - instytucje 

finansowe, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe realizowane poprzez zaciąganie 

zobowiązań w formach innych niż gotówka, depozyty i/lub substytuty depozytów w jednostkach 

instytucjonalnych innych niż monetarne instytucje finansowe. Do podsektora tego zaliczane są m.in.: 

przedsiębiorstwa leasingu finansowego,(przedsiębiorstwa świadczące usługi leasingu operacyjnego należy 

wykazywać w sektorze niefinansowym w przedsiębiorstwach), przedsiębiorstwa factoringowe, domy 

maklerskie, instytucje typu Private Equity/ Venture Capital, firmy utworzone w celu sekurytyzacji aktywów, 

banki w stanie upadłości, w likwidacji oraz w organizacji. 

Pomocnicze instytucje finansowe – instytucje finansowe, które nie prowadzą pośrednictwa finansowego 

we własnym imieniu, a jedynie przyczyniają się do tworzenia warunków do tego pośrednictwa. Do tego 

podsektora zalicza się m.in.: brokerów, agentów i doradców ubezpieczeniowych i emerytalnych, doradców 

inwestycyjnych, kantory, giełdy papierów wartościowych, giełdy towarowe, instytucje tworzące 

infrastrukturę dla funkcjonowania rynków finansowych, np. izby i centra rozliczeniowe (np. Polcard), 

depozyty papierów wartościowych (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), instytucje 

gwarancyjne (np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny), fundusze i fundacje finansowe (w tym: Fundusz 

Współpracy), towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, instytucje 

zajmujące się sprzedażą ratalną, firmy zarządzające aktywami (typu „asset management”), Związek Banków 

Polskich, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,  przedstawicielstwa banków 

zagranicznych. 

Międzynarodowe organizacje finansowe – organizacje finansowe zajmujące się wielostronną współpracą i 

udzielaniem pomocy państwom członkowskim lub krajom trzecim, np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

(MFW), Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozrachunków 

Międzynarodowych (BIS), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Zaliczane są tu również 

międzynarodowe instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

Bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 

 

SEKTOR NIEFINANSOWY - jednostki, których główną działalnością jest produkcja i obrót dobrami lub 

świadczenie usług niefinansowych (w tym leasingu operacyjnego), jednostki wykonujące funkcje o 

charakterze niefinansowym oraz osoby fizyczne. Sektor niefinansowy obejmuje przedsiębiorstwa, 

gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne. 

Przedsiębiorstwa – wszystkie jednostki, których główną działalnością jest produkcja, obrót dobrami lub 

świadczenie usług niefinansowych. Do grupy tej zalicza się również osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na własny rachunek, o ile liczba pracujących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

wynosiła na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego więcej niż 9 osób. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) – jednostki w których liczba pracujących na koniec ostatniego 

zakończonego roku obrotowego wynosiła mniej niż 250 osób oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność 
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gospodarczą na własny rachunek, o ile liczba pracujących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

wynosiła na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego więcej niż 9 osób, lecz mniej niż 250 osób. 

Kategoria ta obejmuje także mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących na 

koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego wynosiła do 9 osób włącznie). Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą na własny rachunek, w ramach której liczba pracujących na koniec ostatniego 

zakończonego roku obrotowego nie przekraczała 9 osób są zaliczane do kategorii przedsiębiorców 

indywidualnych (gospodarstwa domowe). 

Duże przedsiębiorstwa - jednostki w których liczba pracujących na koniec ostatniego zakończonego roku 

obrotowego wynosiła co najmniej 250 osób oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na 

własny rachunek, o ile liczba pracujących na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego wynosiła co 

najmniej 250 osób. 

Gospodarstwa domowe – osoby lub grupy osób będące konsumentami i/lub osoby lub grupy osób, które są 

producentami rynkowymi wyrobów i usług niefinansowych, przeznaczonych wyłącznie na własnego 

potrzeby. 

Przedsiębiorcy indywidualni - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, 

którym bank sprawozdający świadczy usługi związane z ich działalnością, a liczba pracujących w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej wynosiła na koniec ostatniego zakończonego roku obrotowego do 9 

osób włącznie (np. przedstawiciele wolnych zawodów, jeśli spełniają ww. warunki). Kredyty udzielane 

osobom prowadzącym działalność gospodarczą, przeznaczone na realizację celów konsumpcyjnych lub 

zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych powinny być wykazywane jako kredyty dla osób 

prywatnych. Podobnie, depozyty dla tych osób, jeżeli zakładane są odrębnie dla celów prywatnych, powinny 

być wykazywane jako depozyty osób prywatnych. Zaliczyć tu należy także niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne, prowadzone przez osoby fizyczne, o ile na koniec ostatniego 

zakończonego roku obrotowego liczba pracujących wynosiła do 9 osób włącznie. 

Osoby prywatne - osoby fizyczne, z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą 

(tj. zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub rolników indywidualnych). Do 

kategorii tej zalicza się tu również: pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe prowadzone przez zakłady 

pracy, szkolne kasy oszczędnościowe oraz rady rodziców działające w szkołach, przedszkolach i innych 

placówkach. 

Rolnicy indywidualni - osoby fizyczne, których głównym źródłem dochodów jest produkcja rolnicza, a ich 

działalność nie jest zarejestrowana w formie przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielni lub grup producenckich. 

Kredyty udzielane rolnikom indywidualnym, przeznaczone na realizację celów konsumpcyjnych lub 

zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych powinny być wykazywane jako kredyty dla osób 

prywatnych. Podobnie, depozyty tych osób, jeżeli zakładane są odrębnie dla celów prywatnych, powinny być 

wykazywane jako depozyty osób prywatnych. 

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - instytucje niekomercyjne 

stanowiące odrębne jednostki prawne działające na rzecz gospodarstw domowych, których podstawowe 

przychody, pomijając uzyskiwane z okazjonalnej sprzedaży, stanowią dobrowolne wpłaty pieniężne lub 

wkłady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje instytucji rządowych i samorządowych oraz dochody z 

tytułu własności. Do tego podsektora zalicza się: związki zawodowe, towarzystwa i stowarzyszenia 

zawodowe i naukowe, stowarzyszenia konsumentów, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, 

ochotniczą straż pożarną, fundusze i fundacje działające na rzecz gospodarstw domowych, kluby społeczne, 

kluby kultury, rekreacyjne i sportowe, wspólnoty mieszkaniowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i 

szkoły niepubliczne, o ile prowadzone są przez kościoły i związki wyznaniowe, fundacje działające na rzecz 

gospodarstw domowych, związki zawodowe, samorządy zawodowe i stowarzyszenia oraz inne podmioty 

zaliczane do instytucji niekomercyjnych, instytucje dobroczynne, organizacje pomocy humanitarnej 

finansowane z dobrowolnych transferów pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych. 
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SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH - sektor instytucji rządowych i samorządowych 

obejmuje organy władzy publicznej i podległe im jednostki organizacyjne, państwowe osoby prawne oraz 

inne państwowe jednostki organizacyjne nieobjęte Krajowym Rejestrem Sądowym, których działalność 

finansowana jest ze środków publicznych w całości lub przeważającej części, z wyjątkiem przedsiębiorstw 

państwowych, banków państwowych, spółek prawa handlowego. 

Instytucje rządowe szczebla centralnego - wszystkie ministerstwa i inne instytucje centralne, których 

kompetencje obejmują zwykle całe terytorium ekonomiczne kraju, z wyjątkiem zarządzania funduszami 

ubezpieczeń społecznych. Podsektor ten obejmuje centralne organy administracji rządowej i podległe im 

jednostki organizacyjne, których działalność finansowana jest w określonym stopniu z budżetu państwa.  

Instytucje samorządowe - organy administracji samorządowej (gminne, powiatowe i wojewódzkie) i 

podlegające im jednostki organizacyjne, których działalność jest finansowana z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego, z wyjątkiem regionalnych oddziałów funduszy ubezpieczeń społecznych. Kompetencje 

instytucji samorządowych obejmują tylko lokalne części terytorium ekonomicznego kraju. 

Fundusze ubezpieczeń społecznych – obejmują wszystkie centralne i lokalne jednostki instytucjonalne, 

których podstawową działalnością jest zabezpieczenie świadczeń społecznych, o ile spełniają oba następujące 

kryteria: z mocy prawa lub na podstawie odpowiednich regulacji, określone grupy ludności są zobowiązane 

do uczestnictwa w planie (np. emerytalnym) lub do opłaty składek oraz rząd jest odpowiedzialny za 

zarządzanie instytucją w odniesieniu do ustalania czy zatwierdzania wysokości składek i świadczeń. Do 

podsektora tego zalicza się: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

oraz zarządzane przez nie fundusze (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej, 

Fundusz Składkowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz 

Administracyjny, Fundusz Motywacyjny, Fundusz Rezerwowy oraz Fundusz Pracy), Narodowy Fundusz 

Zdrowia oraz jego oddziały wojewódzkie. 
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SŁOWNIK WYBRANYCH POJĘĆ48 

 

Wartość nominalna instrumentów finansowych – kwota należności, zobowiązania, zobowiązania 

pozabilansowego lub wartość papieru wartościowego oznaczająca wysokość kwoty kapitału (łącznie z 

odsetkami skapitalizowanymi) na dzień sprawozdawczy, którą dłużnik jest na mocy umowy zobowiązany 

zapłacić wierzycielowi. W przypadku zobowiązań dłużnych, takich jak obligacje i weksle własne, kwota ta 

określa sumę, jaka będzie płatna w momencie wykupu (łącznie z odsetkami skapitalizowanymi). W 

przypadku akcji, wartość nominalna to wartość wynikająca z postanowień statutu i wpisana do rejestru 

sądowego. 

Wartość bilansowa - to wartość zgodna z wyceną na dzień bilansowy, tj.: 

 aktywa finansowe wycenia się: według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy 

procentowej, pomniejszonego o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/ utworzone rezerwy celowe 

lub według wartości godziwej, a w przypadku aktywów finansowych zaklasyfikowanych do portfela 

dostępne do sprzedaży wartość godziwą należy pomniejszyć o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

lub według kosztu pomniejszonego o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,  

 akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według wartości ceny nabycia z 

uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości lub zgodnie z MSR 39, 

 akcje i udziały w pozostałych jednostkach: banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z 

MSR – stosują wycenę zgodnie z MSR 39, banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z PSR 

wyceniają trwałe aktywa finansowe według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisu z tytułu trwałej 

utraty wartości, 

 zobowiązania finansowe wycenia się: według wartości godziwej lub według zamortyzowanego kosztu 

z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej 

 rzeczowe aktywa trwałe wycenia się: według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o 

umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości lub według wartości przeszacowanej 

odpowiadającej jego wartości godziwej pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu 

utraty wartości, 

 nieruchomości inwestycyjne wycenia się: według wartości godziwej lub według ceny nabycia 

pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, 

 wartości niematerialne i prawne wycenia się: według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości lub według wartości 

przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości, 

 aktywa trwałe zaliczone jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się – w kwocie niższej z jego 

wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia (MSSF 5) 

 zapasy wycenia się – według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub też według wartości netto 

możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. 

Wartość bilansowa netto -  wartość bilansowa. 

Wartość bilansowa brutto - wartość bilansowa bez pomniejszenia o umorzenia, dokonane odpisy z tytułu 

utraty wartości/utworzone rezerwy celowe. 

Aktywa netto – aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi 

własnemu. 

 

                                                 
48 Prezentowany materiał stanowi nieznacznie zmodyfikowany wyciąg z „Instrukcji uzupełniającej do pakietu FINREP”, 
NBP. 
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Portfel A – pozostałe należności z portfela Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez 

rachunek zysków i strat oraz Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. 

Portfel B – pozostałe należności z portfela Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i Inwestycje 

utrzymywane do terminu wymagalności oraz cały portfel Kredyty i inne należności. 

Należności bez utraty wartości (dla banków stosujących MSR) - aktywa finansowe bez stwierdzonej 

utraty wartości. Należności podlegające odpisom IBNR powinny być wykazywane w kolumnach „bez utraty 

wartości”. Należności bez utraty wartości dla banków stosujących PSR - ekspozycje kredytowe 

zakwalifikowane do kategorii: normalne i pod obserwacją. 

Należności z utratą wartości (dla banków stosujących MSR) – aktywa finansowe, co do których 

stwierdzono obiektywne dowody utraty wartości, o których mowa w § 59 MSR 39 i zostały uznane za aktywa, 

które utraciły wartość, zgodnie z zasadami MSR 39. Należności z utratą wartości (dla banków stosujących 

PSR) – ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do grupy zagrożonych. 

Wartość bilansowa brutto ekspozycji bez stwierdzonej utraty wartości – banki stosujące, PSR wykazują 

należności normalne oraz pod obserwacją, natomiast banki stosujące MSR wykazują ekspozycje bez 

stwierdzonej utraty wartości oraz takie, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości, ale nie ujęto odpisu 

aktualizującego. Wartość bilansowa brutto ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości - banki stosujące 

PSR wykazują należności zagrożone, natomiast banki stosujące MSR powinny wykazywać ekspozycje z 

rozpoznaną utratą wartości, na które utworzono odpis z tytułu utraty wartości. 

Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów poddanych indywidualnej ocenie - banki stosujące PSR 

wykazują utworzone rezerwy celowe na ekspozycje kredytowe z wyłączeniem rezerw celowych utworzonych 

na ekspozycje wynikające z pożyczek i kredytów detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne”, 

natomiast banki stosujące MSR prezentują wartość utworzonych odpisów z tytułu utraty wartości dla 

pojedynczych ekspozycji. Odpisy aktualizujące rozpoznane dla aktywów finansowych ocenianych 

portfelowo - banki stosujące PSR wykazują rezerwy celowe utworzone na ekspozycje kredytowe wynikające 

z pożyczek i kredytów detalicznych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne”, natomiast banki stosujące 

MSR wykazują odpisy z tytułu utraty wartości utworzone na ekspozycje kredytowe, które poddane były 

łącznej ocenie utraty wartości. 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości/rezerwa celowa jest to nadwyżka wartości bilansowej 

danego składnika aktywów nad jego wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna – odpowiada wartości 

godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej składnika aktywów lub ośrodka 

wypracowującego środki pieniężne, zależnie od tego, która z nich jest wyższa (MSR 36.6) bądź bieżącej 

wartości oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych za pomocą efektywnej stopy 

procentowej (MSR 39.63). 

 

Pierwotny termin (realizacji) – okres, na jaki została zawarta umowa z klientem. Okresem umownym jest 

również okres zmieniony aneksem będącym integralną częścią umowy. W zakresie depozytów będzie to 

okres, na jaki zadeklarowano złożenie depozytów w banku. W odniesieniu do kredytów terminem 

pierwotnym będzie okres, na jaki został udzielony kredyt z uwzględnieniem wyznaczonego terminu spłaty 

ostatniej raty, zaś w przypadku papierów wartościowych – okres od momentu emisji do momentu wykupu 

lub umorzenia papierów wartościowych. Dla lokat z terminem złożenia środków innym niż data zawarcia 

umowy (np. lokaty międzybankowe T/N, S/W) termin pierwotny liczony jest od dnia złożenia lokaty (tj. 

przeksięgowania z ewidencji pozabilansowej do bilansu banku) do dnia zwrotu środków. 

Termin zapadalności - okres pozostający od daty sprawozdawczej do określonej w umowie daty płatności 

należności, dla należności spłacanych jednorazowo określona w umowie data spłaty całości zadłużenia, dla 

należności spłacanych w ratach - określona w umowie data spłaty poszczególnych rat.  

Termin wymagalności – okres pozostający od daty sprawozdawczej do określonej w umowie daty płatności 

zobowiązania. 
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Termin zaangażowania banku – rok, w którym powstała należność banku. 

 

Należność nieprzeterminowana - należność spłacana zgodnie z wynikającym z umowy, harmonogramem 

spłat należności, tj. nie wystąpiły opóźnienia w spłacie należności lub odsetek. 

Należność przeterminowana - należność z niespłaconą, w określonych w umowie terminach, kwotą odsetek 

lub kwot rat kapitałowych. Jako okres przeterminowania należy rozumieć okres od wynikającego z umowy 

terminu zapadalności (określonego terminu spłaty raty, odsetek lub całej należności) do dnia bilansowego. 

Długość okresu przeterminowania dla należności spłacanych w ratach należy przyjąć, jako okres od daty 

zapadalności najwcześniejszej raty, w przypadku, której nastąpiło opóźnienie spłaty. 

Należności nieobsługiwane – obejmują należności, których przekroczenie umownego terminu spłaty 

(liczone od daty płatności określonej umową do daty sprawozdawczej) wynosi więcej niż 3 miesiące. Jako 

należności nieobsługiwane należy wykazywać całe należności, nawet, jeśli opóźnienie w spłacie dotyczy 

poszczególnych rat kapitałowych lub spłaty odsetek. Do należności tych należy zaliczać również te 

należności, w przypadku których wystąpiło jedynie opóźnienie w spłacie odsetek (o więcej niż 3 miesiące) 

natomiast nie występuje przeterminowanie spłat rat kapitałowych. 

 

Depozyty – zobowiązania banku wynikające ze środków zdeponowanych na rachunkach klienta, z 

wyłączeniem zobowiązań z tytułu przyjętych zabezpieczeń pieniężnych. 

Depozyty bieżące – środki zdeponowane na rachunkach bieżących podmiotów w instytucji sprawozdającej, 

które mogą być płatne na żądanie. 

Depozyty terminowe – środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej na określony termin. 

Depozyty z terminem wypowiedzenia – środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej bez określonego 

terminu, które nie mogą być wycofane bez uprzedniego powiadomienia instytucji sprawozdającej o zamiarze 

podjęcia całości lub części depozytu. Okres wypowiedzenia określony jest w umowie. Wycofanie depozytu 

bez uprzedniego wypowiedzenia jest niemożliwe lub powoduje utratę istotnej części lub całości należnych 

odsetek. 

Depozyty zablokowane – środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej, którymi deponent nie może 

dobrowolnie rozporządzać z uwagi na ich przeznaczenie na określone cele, m.in. na rozliczenia akredytyw, 

jako zabezpieczenie ryzyka instytucji sprawozdającej, np. z tytułu udzielonego kredytu, transakcji kartami 

płatniczymi itp. Jeżeli istnieje możliwość określenia pierwotnego terminu realizacji, taki depozyt 

zablokowany należy zaliczyć do odpowiedniego przedziału terminowego depozytów terminowych. Brak 

możliwości wyznaczenia terminu realizacji powoduje zakwalifikowanie takiego depozytu do kategorii 

„Depozyty zablokowane”. 

 

Kredyty po stronie pasywów – zobowiązania instytucji sprawozdającej, wynikające z otrzymanych 

kredytów i pożyczek. Z kategorii wyłącza się zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów 

wartościowych. 
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