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Stanowisko z dnia 23 sierpnia 2018 r. do Informacji o wynikach kontroli „Ochrona 

praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym” 

przekazane Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli 

przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 

 

 

 

 W odpowiedzi na pismo z dnia 09 sierpnia 2018 r., KBF.430.001.2018, (data wpływu 

pisma do Urzędu KNF: 10.08.2018 r.) przekazujące w załączeniu Informację o wynikach 

kontroli „Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem 

walutowym” (Nr P/17/111), na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.                 

o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.), uprzejmie przedstawiam 

następujące stanowisko. 

 Na wstępie pragnę wskazać, iż niektóre ogólne stwierdzenia zawarte w pkt 2 Ocena ogólna 

oraz pkt 3 Synteza - Informacji o wynikach kontroli „Ochrona praw konsumentów 

korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym” (dalej: „Informacja”) są nie do 

końca precyzyjne oraz zniekształcają obraz posiadanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 

(dalej: KNF, organ nadzoru) kompetencji oraz działań podejmowanych przez organ nadzoru                   

w przedmiotowym zakresie. Na kolejnych stronach znajduje się opisowe uzasadnienie działań 

podejmowanych przez KNF, ale zaznaczyć należy, że dokonanie przez czytającego Informację 

obiektywnej oceny wymaga szczegółowej analizy całej treści ww. dokumentu, a nieprecyzyjne 

sformułowania zawarte w Ocenie ogólnej i Syntezie, bez szczegółowej analizy dalszej części 

Informacji, przedstawiają zniekształcony obraz działań podejmowanych przez KNF w zakresie 

objętym kontrolą. 

 W pkt 2 Ocena ogólna NIK zawarł takie stwierdzenia jak: Zdaniem NIK, przyczyną 

nieskuteczności systemu był brak lub niska aktywność organów administracji publicznej 

zobowiązanych do ochrony konsumentów (…), (…) mimo, że UKNF najszybciej zidentyfikował 

zagrożenia wynikające z kredytów objętych ryzykiem walutowym, to działania KNF były 

ostrożne i ograniczone, zaś w pkt 3 Synteza wskazał: W okresie udzielania przez banki kredytów 

objętych ryzkiem walutowym system ochrony praw konsumentów kredytów objętych ryzykiem 

walutowym był nieskuteczny. Działania kluczowych instytucji (UOKiK i KNF) 

odpowiedzialnych za ochronę kredytobiorców były spóźnione i niewystarczające, by na 

odpowiednio wczesnym etapie ograniczyć wolumen udzielanych kredytów, praktyki banków 

naruszające interesy konsumentów oraz uświadomić kredytobiorcom skalę i istotę ryzyka, 
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którymi są obciążani, w wyniku zaciągnięcia zadłużenia denominowanego bądź indeksowanego 

do walut obcych. NIK wskazał też na zachowawcze działania organów. 

 Na początku wskazać należy, iż zarówno w pkt 2 jak i pkt 3 Informacji KNF oceniona 

została łącznie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) oraz 

przedstawiona jako organ kompetencyjnie podobny do UOKiK, będący wraz z UOKiK 

instytucją odpowiedzialną za ochronę kredytobiorców (konsumentów). Z takim stwierdzeniami 

nie sposób się zgodzić. 

NIK w dalszej części Informacji wskazuje w pkt 6.2. Analiza stanu prawnego                              

i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych na odmienne kompetencje KNF (str. 121-124) 

oraz UOKiK. Ponadto w samej Informacji opisane są odrębnie różnorodne działania 

podejmowane przez te instytucje. Jednakże po zapoznaniu się tylko z Oceną ogólną oraz 

Syntezą, które powinny stanowić rodzaj streszczenia całej Informacji, odnosi się mylne 

wrażenie co do kompetencji i działań podejmowanych przez KNF w zakresie kredytów 

objętych ryzykiem walutowym. Ponownie podkreślenia wymaga fakt, iż KNF podejmował 

szereg systematycznych działań dotyczących kredytów objętych ryzykiem walutowym 

(opisanych w Informacji oraz jeszcze bardziej szczegółowo w Wystąpieniu pokontrolnym NIK 

- KBF.410.004.05.2017, P/17/111) w ramach przypisanych mu przepisami prawa kompetencji. 

KNF nie jest organem powołanym do ochrony konsumentów. 

 Ponownie należy zatem wskazać, iż  KNF jest organem administracyjnym sprawującym 

nadzór nad rynkiem finansowym, w oparciu i na zasadach określonych w przepisach ustawy         

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przepisach ustaw 

wymienionych w art. 1 ust. 2 tej ustawy. Przywołana regulacja wskazuje organizację, zakres         

i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ściśle określa, wraz z innymi aktami 

prawnymi regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego, kompetencje KNF,                                

w szczególności poprzez wyznaczenie zakresu i charakteru działań jakie KNF może 

podejmować w ramach sprawowanego nadzoru w stosunku do podmiotów nadzorowanych,           

w tym działań mających charakter sankcji administracyjnych.  

 Zgodnie z art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym celem nadzoru nad rynkiem 

finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, 

bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie 

ochrony interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą 

funkcjonowania rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie Prawo 

bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, 

zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi                           

w skład konglomeratu finansowego, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

 Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1) tej ustawy nadzór bankowy, sprawowany jest zgodnie                                 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, ustawy z dnia 29 sierpnia                   

1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu 

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013.”. 

 Równocześnie wskazać należy, że KNF jako organ władzy publicznej, zgodnie z zasadą 

praworządności, obowiązana jest działać na podstawie i w granicach prawa, a zatem może 

podejmować w stosunku do podmiotów nadzorowanych działania mające charakter sankcji 

administracyjnych jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w przepisach ustaw 

wyznaczających zakres przedmiotowy oraz rodzaj środków nadzoru. Podkreślić w tym miejscu 

również należy, iż działania nadzorcze KNF realizuje z urzędu, zaś przyczyną ich podjęcia jest 

ustawowy obowiązek sprawowania nadzoru, a nie wniosek osoby zgłaszającej do UKNF 

informacje o nieprawidłowościach w działaniu podmiotu nadzorowanego (także banku). 

Nadzór sprawowany nad działalnością banków przez KNF wykonywany jest zatem              

w myśl zasady legalizmu. Zasada ta oznacza, iż organ nadzoru może wkraczać w działalność 

samodzielnych i niezależnych banków tylko w przypadkach wyraźnie określonych                             

w przepisach ustaw, które wyznaczają zakres przedmiotowy i rodzaj środków nadzoru. Zgodnie 

z art. 133 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe celem nadzoru jest 

zapewnienie: 

 bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; 

 zgodności działalności banków z przepisami ustawy, rozporządzenia nr 575/2013, ustawy           

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu 

zezwolenia na utworzenie banku;  

 zgodności działalności prowadzonej przez banki zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia                      

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z przepisami tej ustawy, niniejszej 

ustawy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 

oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 

1, z późn. zm.), aktami delegowanymi wydanymi na podstawie tego rozporządzenia oraz ze 

statutem. 

 KNF w ramach nadzoru może wydawać bankowi zalecenia określone w art. 138 ust. 1 

Prawa bankowego, w szczególności: podjęcie środków koniecznych do przywrócenia 

płynności płatniczej lub osiągnięcia i przestrzegania innych norm dopuszczalnego ryzyka           

w działalności banku; przestrzeganie dodatkowych wymogów w zakresie płynności, biorąc pod 

uwagę model biznesowy banku, stosowane przez bank zasady, procedury i mechanizmy                     

w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, wynik badania i oceny nadzorczej albo przeglądu 

i weryfikacji, o których mowa w art. 133a, oraz systemowe ryzyko płynności stwarzane przez 

bank; zwiększenie funduszy własnych; przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie 

funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze 

szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 575/2013, w szczególności               

w przypadku: negatywnych ustaleń dokonanych w wyniku czynności podejmowanych                      

w ramach nadzoru bankowego, w tym odnoszących się do funkcjonowania systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej lub identyfikacji, monitorowania i kontroli 



  

 
Plac Powstańców Warszawy 1  · skrytka pocztowa nr 419  · 00-950 Warszawa 1  · tel. +48 22 262 50 00  · fax +48 22 262 51 11  · 

www.knf.gov.pl  

koncentracji ekspozycji, w tym dużych ekspozycji, stwierdzenia niedostosowania kapitału 

wewnętrznego do skali ryzyka występującego w działalności banku oraz istotnych 

nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem, stwierdzenia, że bank stwarza ryzyko systemowe; 

zaniechanie określonych form reklamy; opracowanie i stosowanie procedur, które zapewnią 

utrzymywanie, bieżące szacowanie i przegląd kapitału wewnętrznego oraz funkcjonowanie 

systemu zarządzania bankiem; zastosowanie szczególnych zasad tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banków lub odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, lub 

szczególnego traktowania aktywów przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych; 

ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku; ograniczenie wysokości zmiennego 

składnika wynagrodzenia osób objętych polityką wynagrodzeń, jako odsetka przychodów 

netto, w przypadku gdy jego wysokość utrudnia spełnianie wymogów w zakresie funduszy 

własnych; wypełnianie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenie ich 

częstotliwości, w tym sprawozdawczości w zakresie funduszy własnych i płynności; 

ujawnianie dodatkowych informacji; przestrzeganie art. 92ba-92bd oraz art. 111c. 

 KNF, zgodnie z art. 138 ust. 2 Prawa bankowego, może nakazać bankowi wstrzymanie 

wypłat z zysku lub wstrzymanie tworzenia nowych jednostek organizacyjnych do czasu 

przywrócenia płynności płatniczej lub osiągnięcia innych norm dopuszczalnego ryzyka                

w działalności banku. 

 Zgodnie z art. 138 ust. 3 Prawa bankowego, w razie stwierdzenia, że bank nie realizuje 

zaleceń określonych w ust. 1 lub nakazów określonych w ust. 2, a także gdy działalność banku 

jest wykonywana z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, przepisów innych ustaw 

regulujących działalność banku lub zasady jego organizacji oraz przepisów wydanych na ich 

podstawie, a także przepisów rozporządzenia nr 575/2013 i innych bezpośrednio stosowanych 

przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących działalność banku lub zasady jego organizacji, 

lub z naruszeniem statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków 

bankowych lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi, KNF, po uprzednim 

upomnieniu na piśmie, może: wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o odwołanie 

prezesa, wiceprezesa lub innego członka zarządu banku bezpośrednio odpowiedzialnego za 

stwierdzone nieprawidłowości; przepis art. 22d stosuje się odpowiednio; zawiesić                             

w czynnościach członków zarządu, o których mowa w pkt 1, do czasu podjęcia uchwały                       

w sprawie wniosku o ich odwołanie przez radę nadzorczą na najbliższym posiedzeniu; 

zawieszenie w czynnościach polega na wyłączeniu z podejmowania decyzji za bank w zakresie 

jego praw i obowiązków majątkowych; ograniczyć zakres działalności banku lub jego 

jednostek organizacyjnych; nałożyć na bank karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku braku takiego 

sprawozdania - karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego przychodu określonego 

na podstawie sytuacji ekonomiczno-finansowej banku; przepisy art. 141 ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio; uchylić zezwolenie na utworzenie banku i podjąć decyzję o likwidacji banku;     

art. 147 ust. 3 i art. 153-156 stosuje się odpowiednio. 

 Podkreślić należy, iż działania podejmowane przez organ nadzoru nie mają bezpośredniego 

wpływu na rozstrzygnięcie zgłaszanych przez nieprofesjonalnych uczestników rynku 

finansowego spraw indywidualnych. Zgodnie, bowiem z treścią art. 138 ust. 7 ustawy Prawo 
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bankowe, środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez 

bank. Oznacza to, że nadzór bankowy nie ma uprawnień do władczej ingerencji w przedmiot 

relacji wynikających z umowy pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą,                    

a jego klientami. Analizując omawiane przepisy prawa określające cele sprawowanego przez 

KNF nadzoru bankowego należy zwrócić uwagę, że KNF jest organem administracji 

publicznej, a zatem może nakładać na banki wyłącznie sankcje administracyjne określone                     

w art. 138 ustawy Prawo bankowe, po zaistnieniu przesłanek określonych w przepisach prawa. 

Działania KNF w tym zakresie zgodne muszą być zatem z celami nadzoru, o których mowa                  

w art. 133 Prawa bankowego. 

W trakcie prowadzonej kontroli „Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów 

objętych ryzykiem walutowym” (Nr P17/111), Departament Postępowań Sankcyjnych i Praktyk 

Rynkowych (dalej: DPS), w rozmowach z kontrolerami NIK oraz pisemnie wskazywał na 

zakres kompetencji KNF w zakresie ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku 

finansowego, a także wskazywał, iż KNF nie jest organem uprawnionym do rozpatrywania 

skarg przesyłanych przez uczestników rynku finansowego (tu: bankowego). Przedmiotowe 

zastrzeżenia DPS uwzględnione zostały także w piśmie z dnia 24 stycznia 2018 r. przekazanym 

do NIK (sygn. DBK-DBK1.092.1.2018). Nie sposób zatem zgodzić się z negatywnym, 

skróconym opisem zawartym na str. 87 Informacji pt. „Reakcja na skargi”. 

 Podkreślić ponownie należy, iż organ nadzoru nie zajmuje stanowiska w indywidualnych 

sprawach, nie tylko w przypadku zaistnienia sporu cywilnoprawnego. UKNF nie jest 

podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłaszanych zarzutów oraz do interpretowania 

przepisów prawa na potrzeby uczestników rynku finansowego w konkretnych stanach 

faktycznych. Przepisy określające kompetencje KNF nie dają jej uprawnień do władczej 

ingerencji w przedmiot sporu pomiędzy bankiem, będącym samodzielnym przedsiębiorcą,                   

a jego klientami, bądź osobami trzecimi. Obowiązujące przepisy prawa nie dają organowi 

nadzoru kompetencji do rozpatrywania skarg na banki, czy też do rozstrzygania 

indywidualnych sporów, jakie zaistniały pomiędzy bankami i ich klientami. Z tego też względu 

UKNF nie posiada kompetencji do badania i oceny indywidulanie zgłaszanych spraw, w tym                           

w szczególności w zakresie oceny odpowiedzialności poszczególnych uczestników opisanych 

zdarzeń za zaistniałą sytuację. 

 Należy także zwrócić uwagę, iż w zakresie podejmowania działań wyjaśniających                        

w sprawach indywidualnych m.in. klientów banków, uprawniony jest Rzecznik Finansowy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym w sprawach indywidualnych skargi i wnioski powstałe 

na skutek nieuwzględnienia w trybie reklamacji roszczeń indywidualnych klienta przez 

podmioty rynku finansowego, w tym banki, osoby fizyczne mogą kierować do Rzecznika 

Finansowego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 tejże ustawy podjęcie czynności przez Rzecznika 

Finansowego następuje z urzędu lub na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego                       

w sytuacji gdy nie uwzględniono jego roszczeń przez podmiot rynku finansowego w trybie 

rozpatrywania reklamacji. 

 Działania podejmowane przez UKNF związane z analizą sygnałów dotyczących 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych, nie były działaniami 
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doraźnymi, ale działaniem systematycznym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kolejnych 

wersjach Instrukcji postępowania ze skargami oraz zgłoszeniami nieprawidłowości rynkowych 

wnoszonymi do UKNF dotyczącymi działalności podmiotów nadzorowanych. Wyniki tych 

działań dotyczące analizy praktyk, przekazywania informacji i wniosków o podjęcie działań 

przez organy właściwe w danym zakresie (np. współpraca z UOKiK), przygotowywania 

materiałów statystycznych i analitycznych dla celów nadzorczych (raporty kwartalne) opisane 

zostały szeroko w samym Wystąpieniu pokontrolnym NIK (np. podpunkt 2.3. Badanie 

wzorców umów i reagowanie na inne praktyki banków udzielających kredytów walutowych, 

podpunkt 2.4. Współpraca z innymi organami, czy nawet jednostkowe działania podejmowane 

przez UKNF, a wskazane w pkt 3 Wspieranie konsumentów korzystających z kredytów objętych 

ryzykiem walutowym w dochodzeniu ich praw), co dodatkowo wskazuje i potwierdza 

systematykę prowadzonych działań w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych. Należy tylko mieć na uwadze, iż wszelkie 

analizy oraz działania podejmowane na podstawie wpływających sygnałów od 

nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego (zgłoszeń nieprawidłowości), możliwe są 

dopiero ex post, co wynika z samej specyfiki skargi i uniemożliwia podejmowanie przez UKNF 

działań na wczesnym etapie (działań mających wyeliminować ewentualne nieprawidłowości 

pojawiające się w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych). 

 Jak informował UKNF w toku kontroli NIK, wszystkie skargi wpływające do UKNF były 

poddawane analizie w szczególności pod kątem opracowania odpowiedzi oraz problematyki               

i istotności dla przejrzystości funkcjonowania rynku finansowego i ochrony jego uczestników. 

Każde zgłoszenie było więc analizowane przynajmniej przez 2 osoby; tę która udziela 

odpowiedzi zgłaszającemu i tę, która prowadzi dalsze działania merytoryczne związane ze 

sprawą, w tym przygotowywała wystąpienie do podmiotu. Działania te były odnotowywane           

w Rejestrze skarg i innych wystąpień, a każdy skarżący otrzymywał odpowiedź, pomimo że 

UKNF nie miał takiego obowiązku. Pracownik prowadzący sprawę dokonywał analizy każdego 

przydzielonego mu zgłoszenia pod kątem ustalenia postępowania w danej sprawie - gdyż 

inaczej nie wywiązywałby się ze swoich obowiązków - a następnie dokonywał stosownej 

adnotacji w Rejestrze skarg i innych wystąpień na temat przedmiotu zgłoszenia i podjętych 

działań, w tym zakończenia sprawy.  

W 2016 r. dodatkowo wprowadzono nową funkcjonalność Rejestru skarg i innych 

wystąpień, polegającą na tym, że każdej sprawie pracownik prowadzący działania w ramach 

pkt VII Instrukcji postępowania ze skargami oraz zgłoszeniami nieprawidłowości rynkowych 

wnoszonymi do UKNF dotyczącymi działalności podmiotów nadzorowanych przypisuje 

odpowiednią kategorię: A - brak dalszych działań, B - czynności wyjaśniające/rozszerzona 

analiza, C - do obserwacji. Przed przypisaniem sprawie odpowiedniej kategorii A, B lub C była 

ona, zgodnie z pkt VII.2. Instrukcji, poddawana trzystopniowej analizie, której wynikiem była 

właśnie decyzja o podjęciu dalszych działań. 

 W każdej sprawie, która poddana była pogłębionej analizie, wystosowywane było 

wezwanie do podmiotu o przekazanie stosownych informacji. Wyjaśnienia podmiotu były 

analizowane; jeżeli podmiot informował o zaniechaniu/zmianie danej praktyki oraz 

pozytywnym rozpatrzeniu sprawy to było to uznawane za zakończenie sprawy. W sytuacji, gdy 
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wyjaśnienia podmiotu opóźniały się lub były nierzetelne i budziły wątpliwości pracownika 

prowadzącego sprawę i jego przełożonych podejmowane były dodatkowe czynności                                 

- w zależności od okoliczności (np. do podmiotu kierowane było kolejne wystąpienie, 

dodatkowo o sprawie mógł być informowany departament sprawujący nadzór analityczny oraz 

departament prowadzący czynności kontrolne, a także UOKiK lub Rzecznik Finansowy,               

a nawet organy ścigania). 

 Dowodem tego jest zgromadzona dokumentacja w danej sprawie. Wszystkie pogłębione 

analizy, które wykazały nieprawidłowości w działaniu podmiotu nadzorowanego są opisywane 

w raportach okresowych nt. skarg, w związku z czym trudno jest zgodzić się ze stwierdzeniem 

NIK, że „W dokumentacji nie ma śladu, że pracownik prowadzący sprawę analizował skargę 

lub w przypadku podjęcia interwencji analizował końcową odpowiedź banku pod kątem jej 

rzetelności”. W związku z powyższym uzasadnione jest podtrzymanie w całości wskazanych 

w ww. piśmie z dnia 24 stycznia 2018 r. zastrzeżeń, odnoszących się do kompetencji KNF                

w zakresie ochrony praw uczestników rynku bankowego oraz zadań realizowanych przez 

UKNF w zakresie postępowania z sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości                                       

w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych i zasadami ich procedowania. 

 W odniesieniu do dalszych zapisów Informacji, w punkcie dotyczącym Syntezy, NIK 

wskazała m.in., że UKNF właściwie identyfikował ryzyka dla konsumentów i banków 

wynikające z korzystania z kredytów objętych ryzykiem walutowym, ale powściągliwie na nie 

reagował, co niesłusznie może sugerować, że nadzór nie chciał wprowadzać zmian i nie dążył 

do ograniczenia kredytowania walutowego. Zdaniem NIK, ograniczona aktywność KNF                         

i UKNF w zakresie ochrony praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem 

walutowym była niewystarczająca do tego, aby na wczesnym etapie wyeliminować 

nieprawidłowości w działaniach banków i ograniczać ryzyka dla kredytobiorców związane                     

z charakterem tych kredytów i praktykami banków stosowanymi na etapie przedkontraktowym 

i w trakcie wykonywania umów kredytu. W ocenie NIK rekomendacje ograniczające 

możliwości udzielania kredytów walutowych tylko do klientów otrzymujących przychody                     

w walucie kredytu zostały opracowane i wydane za późno, bo dopiero w 2013 r., gdy akcja 

kredytowa w zakresie kredytów objętych ryzykiem walutowym już wyhamowała. 

Jednakże, następnie NIK wskazuje: 

 w dalszej części Syntezy, w podpunkcie „Niedookreślone kompetencje KNF i zakaz 

ingerencji w umowy ograniczały działania”, na listę ograniczeń KNF, 

 w części Syntezy, w podpunkcie „KNF wybierała działania stopniowe zamiast radykalnych”, 

że stosowane środki na rzecz ograniczenia przyrostu kredytów objętych ryzykiem 

walutowym miały charakter stopniowy, a nie radykalny, co było reakcją na krytykę ze strony 

środowisk politycznych i ekonomicznych, 

 w dalszej części Informacji (punkt 5.3.2. na str. 55-56): 

„Ewolucyjny sposób działania KNF wynikał z krytyki i oporów, z jakimi spotykało się 

wprowadzenie rekomendacji ze strony środowisk politycznych i bankowych oraz z obaw             

o nadmierne ograniczenie aktywności gospodarczej.”. 

W świetle ww. późniejszych stwierdzeń NIK, sformułowanie, że nadzór bankowy 

„powściągliwie reagował” jest nieadekwatne i powinno być odpowiednio skorygowane, celem 
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zachowania spójności dokumentu. Ponadto, w ocenie UKNF, zasadne byłoby doprecyzowanie 

sformułowania dotyczącego prac nad Rekomendacją dotyczącą konwersji portfeli walutowych 

kredytów mieszkaniowych, zawartego w opisie w punkcie 5.3.2., w którym NIK wskazał, że 

opracowanie Rekomendacji planowane było do 2017 r. Jak już wskazywano na wcześniejszych 

etapach, art. 1. pkt 16 prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu 

kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt 

mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który dodaje art. 13a. 

ust. 5 do ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się                  

w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. poz. 1925), 

zawiera delegację dla KNF w zakresie wydania Rekomendacji: „Komisja Nadzoru 

Finansowego może wydać rekomendację dla kredytodawców określającą zasady wyznaczania 

kolejności dobrowolnej restrukturyzacji należności restrukturyzowanych, mając na względzie 

stabilność systemu finansowego i sprawne wykorzystywanie środków Funduszu 

Restrukturyzacyjnego.”. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest możliwe wydanie 

Rekomendacji przed zakończeniem prac legislacyjnych nad ww. projektem ustawy. 

We wcześniejszej korespondencji KNF z NIK, organ nadzoru podkreślał, że termin 

wniesienia pod obrady KNF jest uzależniony od postępu prac legislacyjnych nad prezydenckim 

projektem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, jak również nad trzema projektami ustaw dotyczących kwestii 

kredytów walutowych (projekt przedłożony przez Prezydenta RP, projekt Klubu Poselskiego 

KUKIZ’15 i projekt Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska). Mając to na uwadze,             

w opinii UKNF w Informacji powinno zostać wskazane, że zakończenie prac nad 

Rekomendacją nie było możliwe ze względu na niezakończone ww. prace legislacyjne. 

Następnie w części Kontrole umów i wzorców umownych na str. 69 Informacji, wskazuje 

się, że w opinii NIK uzasadnione jest prowadzenie przez UKNF kontroli wzorców umownych, 

biorąc pod uwagę główny cel działania KNF („NIK zauważa, że zgodnie z art. 133 ust.2 ustawy 

Prawo bankowe czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegają                               

w szczególności na badaniu zgodności udzielanych kredytów z obowiązującym prawem.                       

W związku z art. 138 ust.7 tej ustawy środki podejmowane w ramach nadzoru bankowego nie 

mogą naruszać umów zawartych przez bank. W tej sytuacji kontrola wzorców umów może być 

efektywnym sposobem eliminowania niewłaściwych praktyk banków. Wadliwe postanowienia 

umów KORW rodzą ryzyka prawne i finansowe (…), które w skrajnym przypadku mogą być 

zagrożeniem dla stabilności banku.”). Jednocześnie, na str. 10-11 ww. Informacji znajduje się 

zapis wskazujący, że „negatywny wpływ na skuteczność ochrony konsumentów miały 

niedookreślone kompetencje KNF w dziedzinie ochrony interesów uczestników rynku 

finansowego. Ustawa o nadzorze finansowym nałożyła na Komisję zadania w tym zakresie ale 

nie wyposażyła w skuteczne narzędzia do realizacji tych zadań.”. 

 W kontekście powyższych zapisów, należy wskazać, że KNF może nie być organem 

właściwym w zakresie kontroli i oceny wzorców umownych stosowanych przez instytucje 

finansowe pod kątem stosowania w nich niedozwolonych postanowień umownych. Biorąc pod 
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uwagę zapisy art. 133 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, podstawowe znaczenie dla 

stabilności banków, w kontekście ryzyka kredytowego, mają bowiem zasady oceny zdolności 

kredytowej wynikające z art. 70 Ustawy Prawo bankowe. W związku z powyższym czynności 

kontrolne dotyczące wzorców umownych koncentrują się na szczególnych przypadkach, 

zwykle związanych z otrzymaniem przez KNF sygnału o nieprawidłowościach w działaniu 

banku. Należy przy tym przypomnieć, że ochrona praw konsumentów (w tym umów 

zawieranych z nimi) należy przede wszystkim do właściwości innych organów, tj. UOKiK                       

i Rzecznika Finansowego. Powielanie przez KNF obowiązków tych organów wymagałoby 

więc zaprezentowania odpowiedniego uzasadnienia. Natomiast, jeśli zakres nadzoru i rodzaj 

narzędzi do realizacji zadań wskazanych przez NIK miałyby się różnić od zakresu i narzędzi 

należących do właściwości UOKiK i Rzecznika Finansowego należałoby je określić w sposób 

odpowiednio precyzyjny. 

 Jednocześnie przekazujemy wyjaśnienia w odniesieniu do zapisu na str. 58 Informacji 

(„skala ryzyka walutowego, jakim zostali obciążeni kredytobiorcy na podstawie zawieranych 

umów, była nielimitowana. W efekcie klient banku, nawet po spełnieniu przez bank wymogów 

informacyjnych w zakresie oczekiwanym przez KNF, nie był rzetelnie informowany o skali 

ryzyka walutowego.”). W opinii organu nadzoru niewłaściwe jest stwierdzenie NIK, które 

sugeruje, że w przypadku instrumentów gdzie ryzyko jest nieograniczone nie ma możliwości 

rzetelnego informowania o tym ryzyku. Nierzetelność w informowaniu klientów przez banki 

polegała przede wszystkim na przyjmowaniu przez banki założeń co do zmian kursów 

walutowych na niewystarczająco konserwatywnym poziomie. Taka uwaga została przekazana 

na wcześniejszym etapie prac w zakresie raportu NIK. 

Uwagi szczegółowe: 

1. Należy wskazać, że w Wykazie skrótów, skrótowców i pojęć, zdefiniowana Rekomendacja 

T odnosi się jedynie do wydanej przez KNF Rekomendacji z 2010 r. Natomiast, Informacja 

odnosi się także do obecnie obowiązującej Rekomendacji z 2013 r. W związku z tym, 

zasadnym wydaje się uzupełnienie tej definicji. 

2. We Wprowadzeniu na str. 8 Informacji, zostało wskazane, że „Zawarcie umów 

kredytowych indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych 

spowodowało, że kredytobiorcy - niektórzy nieświadomie - wzięli na siebie ryzyko 

nieograniczonych skutków osłabienia złotego do waluty kredytu.”. Nie jest jasne, skąd teza, 

że niektórzy kredytobiorcy nieświadomie wzięli na siebie ww. ryzyko. W ocenie UKNF, 

należy usunąć takie sformułowanie. 

3. W punkcie 3 Synteza, została zawarta informacja na str. 21, że „Rozwiązania podejmowane 

między innymi przez KNF w wyniku ustaleń Komitetu Stabilności Finansowej w celu 

ograniczenia wolumenu kredytów objętych ryzykiem walutowym są zasadne, choć 

dotychczas nie przyniosły znaczących efektów.”. Nie jest jednak jasne na jakie ustalenia 

oraz na jakie konkretne rozwiązania KNF powołuje się NIK. 

4. W punkcie 5.3.2, na str. 57, NIK wskazuje, że wypełnienie przez banki rekomendacji                 

w zakresie symulacji rat kredytu obarczonego ryzykiem walutowym (minimalny zakres 

informacji przekazywany klientowi wskazywała rekomendacja szczegółowa 5.1.11 

Rekomendacji S z 2008 r.) nie gwarantowało rzetelnej informacji. NIK wskazuje, że od  
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1990 r. polska waluta osłabiła się do franka szwajcarskiego o ponad 400%, a gdyby 

rozpatrywać pełen okres 30 lat, to rozpiętość wahań przekroczyłaby 1,1 mln procent. NIK 

wskazuje, że klient banku nie był rzetelnie informowany o skali ryzyka, nawet po 

spełnieniu przez bank wymogów informacyjnych w zakresie oczekiwanym przez KNF, 

ponieważ ryzyko walutowe, jakim został obciążony na podstawie zawieranych umów, było 

nielimitowane. Nie jest jasne, czy z powyższych stwierdzeń wynika, że w opinii NIK 

kredytobiorcom powinny być prezentowane informacje odnośnie zmian wysokości rat 

kredytu w przypadku wzrostu kursu CHF/PLN o 400 %, czy wręcz o 1,1 mln %. Jako, że 

takie konkluzje nie  zostały zawarte w dokumencie, to konsekwentnie należałoby również 

usunąć powyższe stwierdzenia. 

5. W punkcie 6.1., na str. 116-117 NIK wskazuje, że w wystąpieniu pokontrolnym 

skierowanym do KNF wniosła o zmianę punktu 19.3.c Rekomendacji T, która zapewni 

informowanie klientów o skali ryzyka walutowego na podstawie danych historycznych 

obejmujących perspektywę czasową odpowiadającą okresowi, na który przewidziana jest 

ekspozycja kredytowa, a nie tylko za okres 12 miesięcy. Jako uzupełnienie do 

przekazywanych wyjaśnień w tym zakresie, organ nadzoru pragnie poinformować, że 

Rekomendacja T zostanie zmieniona w powyższym zakresie i trwają już prace, aby tę 

zmianę wprowadzić. 

 


