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Dnia 11 marca 2015 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się XXI edycja Forum 

Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Hasłem przewodnim 

tegorocznej konferencji było „Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju usług 

bankowych w Polsce”. Podkreślenia wymaga fakt, że w Forum Bankowym 2015 

uczestniczyło ponad 500 osób reprezentujących banki, władze regulacyjne, władze nadzorcze 

oraz władze monetarne, a także międzybankowe firmy infrastrukturalne, świat nauki i 

polityki. Obrady Forum były obserwowane przez ok 50 przedstawicieli mediów. Rolę 

Partnerów konferencji pełnili EY, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A., Mondial Assistance Sp. z o.o., Visa Europe i IBM. 

Forum Bankowe zostało podzielone na cztery sesje: 

I. Unia kapitałowa – rola banków w nowej inicjatywie europejskiej; 

II. Ekonomiczne uwarunkowania finansowania gospodarki w środowisku niskich stóp 

procentowych i nowych programów wspierania przedsiębiorczości; 

III. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce – rozwój 

bankowości mobilnej, skutki obniżenia interchange fee; 

IV. Panel specjalny – W poszukiwaniu dróg rozwiązania problemu kredytów 

mieszkaniowych w CHF. 

  

Na wstępie Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich powitał 

zgromadzonych gości i dokonał oficjalnego otwarcia obrad. Podkreślił, że rok który minął od 

ostatniego spotkania na Forum był rokiem szczególnym dla sektora bankowego: choć trudny, 

to mimo wszystko należy ocenić go jako dobry.  

Na skutek decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego na polski sektor bankowy 

zostało wylanych wiele żalów i zarzutów. Oczywiście konieczna jest odpowiednia 

identyfikacja obszarów wymagających poprawy, w celu wypracowania dobrych praktyk, 

jednakże będziemy interweniować w przypadku fałszywych oskarżeń, że polski sektor 

bankowy nie podejmuje działań w celu budowy swojego potencjału. Zbudowaliśmy potencjał 

sektora liczony na ponad 140 mld. zł funduszy własnych na koniec 2014 r. Nieprawdziwy jest 



 

również zarzut wobec instytucji finansowych o wyprowadzanie zysków za granicę. Nie 

można sobie wyobrazić polskiego sektora bankowego bez powszechnego dostępu do kont 

bankowych (z którego korzysta 24 mln. klientów). Jest to sektor nowoczesny, który ma 

doświadczenie i umie radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nieprawdą jest również, iż banki 

nie udzielają kredytów gospodarce. W Europie jedynie Polska (39%) i Szwecja odnotowały 

wzrost poziomu udzielanego finansowania. Pozostałe państwa członkowskie wykazały kilku 

lub kilkunastoprocentowy spadek w okresie 6-7 ostatnich lat. Ponadto nie ma w żadnym kraju 

członkowskim sektora bankowego, który mógłby się pochwalić skapitalizowanym ex-ante 

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Kolejnym aspektem, na jaki trzeba zwrócić uwagę 

jest to, że te środki od lat zbierane przez banki, służą obecnie ratowaniu sektora SKOK. 

Również w tym obszarze należy w przyszłości wypracować odpowiednie rozwiązania, 

bowiem poszczególne grupy instytucji finansowych powinny brać odpowiedzialność same za 

siebie. Podsumowując tą część wypowiedzi Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz poinformował 

słuchaczy Forum, że nie wyobraża sobie wzrostu i rozwoju polskiej gospodarki bez dobrze 

działającego sektora bankowego. 

Następnie Prezes ZBP przedstawił główne założenia propozycji wypracowanej przez 

sektor bankowy, we współpracy z EY i White & Case w zakresie możliwości systemowego 

rozwiązania problemu kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. W tym 

miejscu zaapelował do klientów o cierpliwość w imię stabilności umów i rzetelności 

postępowania instytucji finansowych wobec wszystkich interesariuszy. Dotychczas 11 

banków podjęło decyzję o całkowitym przyjęciu tzw. „sześciopaku” ZBP, którego 

podstawowymi celami była stabilizacja raty kredytów, uspokojenie nastrojów społecznych 

oraz pomoc w obsłudze zadłużenia. W skład pakietu wchodziły następujące elementy: 

1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR. 

2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego. 

3. Wydłużenie, na wniosek klienta, okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty 

kapitałowej, tak aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed 

uwolnieniem kursu. 

4. Rezygnacja z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu. 

5. Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnego przewalutowania po średnim kursie 

NBP. 

6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów 

zamieszkujących kredytowane nieruchomości. 

Ponadto banki pracują nad nowymi rozwiązaniami, które według założeń mają być 

gotowe do 31 maja br.: 

7. Utworzenie Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych. 



 

8. Uwolnienie zabezpieczenia. 

9. Uzgodnienie sektorowe w zakresie dalszych rozwiązań adresujących specyficzne 

potrzeby klientów poszczególnych banków: 

 stabilizacja wysokości raty, 

 wydłużenie okresu kredytowania, 

 wsparcie procesu przewalutowania, 

 utworzenie sektorowego funduszu stabilizacyjnego. 

Należy zwrócić uwagę, że według założeń na fundusz stabilizacyjny składałyby się 

środki w 1/3 pochodzące wprost z sektora bankowego, a w 1/3 pochodzące z czasowo 

rozszczepionego strumienia środków wpłacanych przez banki na BFG. W przypadku nie 

wykorzystania tej części zasobów, zostałyby one przekazane Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu. Ostatnie 1/3 wkładu do funduszu stabilizacyjnego miałoby pochodzić od 

Narodowego Banku Polskiego. W przypadku jego niewykorzystania, środki wróciłyby do 

NBP. 

Powyższe propozycje mają na celu pomoc w obsłudze zadłużenia dla kredytobiorców 

w przejściowo trudnej sytuacji. Owa pomoc ma mieć charakter czasowy, zwrotny, z 

możliwością umorzenia. Ponadto ma umożliwić klientom zmianę zabezpieczenia poprzez 

zamianę hipoteki. Zdaniem Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza propozycja uwzględnia 

zróżnicowane potrzeby klientów w zakresie kredytów w CHF oraz ma służyć zmniejszeniu 

ryzyka systemowego. 

Prezes Związku Banków Polskich zaapelował do osób obecnych na sali o poparcie 

przedstawionego pakietu, aby wspomóc gospodarkę i zapobiec nadmiernemu delewarowaniu 

banków. Wyraził nadzieję na osiągnięcie wspólnego porozumienia. W obliczu ostatnich 

wydarzeń, z jakimi musimy się zmierzyć, istotne jest, aby przedstawiciele sektora 

finansowego i regulatorów byli w stanie prowadzić konstruktywny dialog, w celu znalezienia 

najlepszych rozwiązań zarówno dla polskiej gospodarki, obywateli, jak i stabilności polskiego 

sektora bankowego. 

 

Po oficjalnym otwarciu obrad, goście Forum Bankowego 2015 mieli okazję wysłuchać 

wystąpienia Ministra Finansów dr Mateusza Szczurka, który na wstępie podkreślił, że bez 

sprawnie funkcjonujących banków nie jest możliwy rozwój gospodarczy kraju. Na szczęście 

Polska może się pochwalić zarówno wzrostem gospodarczym, jak i efektywnie działającym 

sektorem finansowym. Minister Finansów oznajmił, iż kluczowym elementem, mającym 

wpływ na efektywność działania i wypełnianie powierzonej roli w gospodarce przez sektor 

bankowy jest zaufanie. W obecnych czasach mamy do czynienia z coraz większym 

poddawaniem pod wątpliwość roli banków jako instytucji zaufania publicznego. Nie należy 



 

zapominać, że globalny kryzys, z którego skutkami się borykamy, został spowodowany 

również z winy instytucji finansowych. Rośnie liczba przeciwników obrony i udzielania 

pomocy bankom. Na szczęście, jak pokazują badania, w Polsce sektor bankowy ciągle cieszy 

się dużym zaufaniem. Stan ten wzmacniany jest również przez państwo na drodze 

regulacyjnej. Należy pamiętać, że zaufanie od społeczeństwa nie jest dane na zawsze, a banki 

nie mają tu uprzywilejowanej pozycji.  

Polska ciągle pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii 

Europejskiej. W ubiegłym roku odnotowaliśmy duży wzrost liczby zatrudnionych osób 

(najwyższy od 2008 r.). Należy również zwrócić uwagę, że nasz poziom realnych stóp 

procentowych plasuje Polskę w czołówce europejskiej. Następnie Minister Finansów 

przeszedł do omówienia charakterystyki otoczenia bankowego. W Polsce możemy się 

pochwalić stabilnością finansów publicznych, w tym możliwością bezpiecznego lokowania 

środków w obligacjach skarbowych. Ma to duży wpływ na jakość warunków prowadzenia 

działalności bankowej i przekłada się bezpośrednio na zysk. W 2014 r. sektor bankowy 

uzyskał robiący wrażenie wynik finansowy netto w wysokości 16,9 mld zł. Na tle innych 

państw UE, nasze instytucje finansowe charakteryzują się świetnym ROE i ROA. 

Kolejnym poruszonym punktem podczas wystąpienia był problem kredytów 

denominowanych w CHF, który jak podkreślił Minister Szczurek, rzutuje na całą gospodarkę. 

Niezbędne jest znalezienie dobrego rozwiązania dla wszystkich stron: klientów banków, 

samych banków i gospodarki. Propozycja przedstawiona przez Związek Banków Polskich 

zostanie przeanalizowana i porównana do innych, przygotowanych przez poszczególnych 

polityków czy KNF. Rolą MF będzie ocena tych inicjatyw biorąc pod uwagę bardzo jasne 

kryteria: 

 uczciwy podział ryzyka i kosztów pomiędzy bankami a klientami, 

 sprawiedliwe potraktowanie kredytobiorców w CHF i w innych walutach, 

 dbałość o bezpieczeństwo finansowe państwa. 

Banki pełnią szczególną rolę dla krajowej gospodarki, a przez to mają bardzo trudne 

zadanie: muszą pogodzić sferę komercyjną z pełnieniem misji publicznej. Konieczne jest 

pogodzenie interesów różnych stron. Dodatkowo odpowiedzialność społeczna banków wiąże 

się z dostępnością środków dla klientów, dbałością o klienta czy zachowaniem tajemnicy 

bankowej. W Unii Europejskiej zaufanie do tych instytucji zostało mocno naruszone. Minister 

Finansów podkreślił, że od wszystkich należy oczekiwać postawy obywatelskiej: zarówno od 

banków, jak i od podatników. Jednakże państwo musi dołożyć wszelkich starań, aby te 

postawy wspierać. 

Następnie Minister Szczurek przeszedł do omówienia otoczenia regulacyjnego 

banków. W roku bieżącym będziemy musieli się zmierzyć z transpozycjami wielu 



 

kluczowych regulacji unijnych, jak chociażby pakiet CRD 4, BRRD czy Solvency 2, w 

związku z czym czekają nas bardzo dynamiczne zmiany. Z regulacji krajowych należy 

zwłaszcza zwrócić uwagę na te dotyczące firm pożyczkowych oraz kosztów kredytów 

konsumpcyjnych, doprowadzenie do finału prac nad ustawą o listach zastawnych oraz 

pojawią się regulację zwiększające kompetencje UOKiK. Przed nami również praca nad 

inicjatywą utworzenia unii rynków kapitałowych (CMU), która ma wspomóc proces 

pozyskiwania i przekazywania finansowania gospodarki. Zdaniem Ministra Mateusza 

Szczurka byłoby karygodnym zaniedbaniem niestworzenie mechanizmu wspierającego 

inwestycje. Wszystkie wymienione inicjatywy regulacyjne wynikają z dostrzegania przez 

regulatorów niedoskonałości działania rynku finansowego oraz niedoskonałości samych 

banków. Na zakończenie swojej wypowiedzi Minister Finansów podkreślił, że przyszłość 

sektora zależy w dużej mierze od obecnie proponowanych rozwiązań. Z perspektywy 

regulatora, to jest bardzo ciężka praca, mająca na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i 

sprawności działania systemu, z zachowaniem możliwości jego rozwoju. 

 

Kolejnym wystąpieniem w części otwierającej Forum Bankowe 2015 była prezentacja 

Andrzeja Jakubiaka, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Przewodniczący 

KNF na wstępie swojej wypowiedzi podkreślił, że banki zawsze stanowiły motor napędowy 

gospodarki, a następnie nawiązał do zielonej księgi ws. unii kapitałowej, która w lutym 

została skierowana przez Komisję Europejską do publicznych konsultacji. Termin nadsyłania 

odpowiedzi upływa w maju br. Należy zwrócić uwagę, że UE w porównaniu do USA jest 

rynkiem silnie ubankowionym. W Stanach Zjednoczonych 75% finansowania gospodarki 

pochodzi z rynku kapitałowego, a zaledwie 25% od banków. Dlatego też KE postawiła sobie 

za cel, aby do 2019 r. osiągnąć proporcje finansowania 60/40. 

W Polsce jesteśmy dopiero na samym początku drogi. U nas rynek kapitałowy dopiero 

się rozwija. Należy zwrócić uwagę, że rynek papierów dłużnych, w przeciwieństwie do 

papierów akcyjnych odnotowuje bardzo dynamiczny rozwój. Jednak zdaniem 

Przewodniczącego Jakubiaka nie ma szansy na jego dalszą ekspansję bez pomocy banków, 

zarówno po stronie oferującej, jak i nabywającej, ponieważ potrzebne są odpowiednie duże 

emisje papierów, które mogą być przedmiotem obrotu. Także jedynie banki, poprzez swoją 

wielkość i doświadczenie, mogą być nabywcami tych instrumentów. Dotychczas w Polsce 

skalę tych emisji należy uznać za niewystarczającą.  

Jak wiadomo KE od 2012 r. wykazuje duże zainteresowanie rozwojem rynku 

papierów dłużnych, a zwłaszcza listów zastawnych. Przewodniczący Jakubiak stwierdził, że 

nie będzie możliwe budowanie długoterminowego oszczędzania i długoterminowych źródeł 

finansowania bez rozwoju tego instrumentu. Dlatego tak istotne jest, aby projekt ustawy 



 

zmieniający ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych jak najszybciej trafił do 

Sejmu. Jest to warunek niezbędny dla rozwiązania problemów mieszkalnictwa. 

Następnie Przewodniczący Andrzej Jakubiak przeszedł do omówienia rozwoju rynku 

kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2000-2014. W 1999 r. udział kredytu 

finansującego budownictwo mieszkaniowe wynosił 1% PKB, a obecnie jest na poziomie 

20%. Bardzo szybki wzrost kredytów mieszkaniowych w drugiej połowie minionej dekady 

spowodował, że: 

 stały się one główną pozycją portfela kredytowego oraz aktywów (w niektórych 

bankach uniwersalnych udział kredytów mieszkaniowych przekracza 40%, a nawet 

50% aktywów, co świadczy o  zasadniczej zmianie modelu biznesowego), 

 ich rola w gospodarce uległa silnemu zwiększeniu. 

Jeżeli chodzi o kredyty udzielone we frankach szwajcarskich, to w szczytowym 

okresie stanowiły 70% udzielonych kredytów na cele mieszkaniowe. Obecnie ich udział to ok 

40-42%.W portfelu kredytów w CHF dominują kredyty z lat 2006-2008, udzielane w okresie 

boomu kredytowego i silnego wzrostu cen na rynku nieruchomości. Po upadku Lehman 

Brothers banki silnie ograniczyły udzielanie kredytów CHF (nastąpił rozwój kredytów 

denominowanych w EUR). Większość kredytów w CHF z tamtego okresu została udzielona 

przy kursie CHF/PLN na poziomie 2,0-2,6. Buforem dla wzrostu kursu CHF w latach 2006-

2008 był wyższy niż w innych okresach poziom LIBOR dla CHF. 

Według stanu na koniec 2014 r.: 

 w portfelach banków znajdowało się 542,5 tys. kredytów w CHF – 29,2% ogólnej 

liczby kredytów mieszkaniowych, 

 przeciętna wartość kredytu wynosiła 244,3 tys. Zł, 

 w strukturze kredytów CHF dominują kredyty o bieżącym saldzie zadłużenia nie 

przekraczającym 200-300 tys. zł.  

W strukturze terminów zapadalności kredytów dominują kredyty o okresie 

zapadalności do 25 lat, co powinno sprzyjać procesowi ewentualnej restrukturyzacji 

zadłużenia w drodze wydłużenia okresu spłaty, choć należy mieć tu na uwadze duży portfel 

kredytów, których ostateczny termin spłaty już obecnie  nachodzi na wiek emerytalny 

kredytobiorców. Natomiast w strukturze kredytów dominują kredyty o LTV do 80%. Jednak 

w kontekście ryzyka, za niekorzystną należy uznać sytuację w której aż 144,6 tys. kredytów 

CHF o wartości 56,5 mld zł posiadało LTV przekraczające 100%, a przeciętna wartość 

takiego kredytu wynosiła 390,8 tys. zł (na koniec 2014 w portfelach było również 80,6 tys. 

kredytów PLN oraz 21,5 tys. kredytów w innych walutach w przypadku których LTV 

przekraczało 100%). 



 

W związku z obserwowanym w styczniu 2005 r. osłabieniem PLN względem CHF 

można szacować, że liczba kredytów CHF o LTV > 100% wzrosła do około 179,4 tys., a ich 

wartość do około 76,5 mld zł. 

Ryzyka portfela CHF bardzo dobrze obrazują zmiany zaistniałe w ciągu tylko jednego 

miesiąca kalendarzowego: 

 istotny wzrost średniej wartości kredytu, 

 istotny wzrost średniej wartości kredytu zagrożonego, 

 gwałtowna zmiana i pogorszenie struktury LtV. 

Dla większości kredytobiorców w CHF, którzy zaciągnęli kredyt do końca 2006 r. 

nastąpił wzrost wartości zadłużenia w PLN. Nastąpił również silny wzrost cen nieruchomości 

(niejednokrotnie przekraczający 100%, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich). 

Następnie Przewodniczący Andrzej Jakubiak dokonał omówienia działań, jakie nadzór 

podjął w celu ograniczenia ryzyk związanych z udzielaniem przez banki kredytów 

walutowych. W obecnej sytuacji należy się skupić na ograniczaniu ryzyka portfeli kredytów 

mieszkaniowych. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego najbardziej efektywna wydaje się 

metoda oparta na dobrowolnym porozumieniu banków i klientów. Polega ona na możliwości 

przewalutowania kredytu po kursie średnim, bez prowizji, a następnie rozdzielenie go na dwa 

zobowiązania: właściwy kredyt hipoteczny (z saldem i obsługą jak kredyt w PLN, 

zabezpieczony hipotecznie) i kredyt niezabezpieczony hipotecznie, oprocentowany ok 1%, w 

połowie umarzany. Koszt tego procesu rozkładałby się pomiędzy bank, a klienta. Oczywiście 

możliwość skorzystania z powyższej propozycji byłaby bardzo silnie limitowana. 

Przewodniczący Jakubiak podkreślił, że jego zdaniem propozycja oparta jest na 

zasadzie pełnej dobrowolności obu stron umowy kredytowej (klienta, jak i banku). Banki 

mają możliwość swobodnego zarządzania ofertą, tj. m.in.: 

 nie obejmowania ofertą inwestorów na rynku nieruchomości, ograniczeniem oferty do 

kredytobiorców znajdujących się w przeciętnej sytuacji finansowej (najbardziej 

narażonych na ryzyko kursowe), etc., 

 sterowania strumieniem/przepływem klientów (np. w pierwszej kolejności 

skierowanie oferty do najsłabszych grup kredytobiorców). 

Pożądane byłoby stworzenie wspólnych rozwiązań przez wszystkie zainteresowane 

banki. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego największą zaletą ww. oferty jest to, że 

umożliwia ona dla zdecydowanych klientów trwałe i ostateczne zamknięcie swojej ekspozycji 

na ryzyko kursowe. Skorzystanie z propozycji przez 10-30% kredytobiorców, należałoby 

uznać za sukces. Oznaczałoby to adekwatne ograniczenie ryzyka systemowego. Celem 

powyższych rozwiązań jest przedstawienie narzędzia, które w stopniowy i kontrolowany 

sposób pozwoli ograniczyć ryzyko wygenerowane w przeszłości. 



 

Następnie Przewodniczący Andrzej Jakubiak dokonał omówienia słabości, jakie jego 

zdaniem posiada propozycja przedstawiona przez Związek Banków Polskich. Według jego 

opinii oferowany pakiet, po wielu dyskusjach dalej nie prezentuje wymiernej propozycji, 

znoszącej istotne ryzyka z klientów. Jest on ogólną koncepcją uprzywilejowującą banki i 

dążącą do przerzucenia kosztów za stworzone ryzyko na klientów i skarb państwa. Jeżeli 

chodzi o fundusz restrukturyzacyjny, to skorzystanie z niego w przypadku braku zmiany 

warunków rynkowych po upływie 12 miesięcy oznacza wzrost raty i wielkości zadłużenia dla 

klienta. Dodatkowo koncepcja funduszu stabilizacyjnego tworzy opcję przenoszącą koszty 

pokrycia ryzyka na tych, którzy z ryzykiem nie mieli nic wspólnego oraz minimalizującą 

koszty twórców ryzyka. 

Przewodniczący KNF podsumowując swoje wystąpienie wskazał, iż jego zdaniem 

proponowane przez ZBP rozwiązanie nie usuwa ryzyka, a jedynie transferuje je z banków na 

klienta i budżet. Według tej propozycji banki w każdej z przedstawianych w prezentacji 

sytuacji zyskają i nastąpi ograniczenie ich ryzyka. Klient może uzyskać doraźne korzyści, ale 

ostatecznie jego ryzyko wzrośnie. Ponadto propozycja uwzględnia udział strony budżetowej, 

która w przypadku materializacji ryzyka ponosi największe koszty. 

 

Po wystąpieniu Przewodniczącego Jakubiaka, Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz 

wyraził słowa podziękowania za otwartość KNF na dyskusję, a następnie odniósł się do 

zarzutów skierowanych pod adresem pakietu prezentowanego przez ZBP. Nieprawdą jest, że 

przy proponowanych rozwiązaniach w większości ich ciężar ponosiłby budżet. W przypadku 

funduszu restrukturyzacyjnego co najmniej 50% kosztów weźmie na siebie sektor bankowy. 

Ta idea jest zgodna z sugestiami Prezydenta, aby utworzyć fundusz pomocy najuboższym. 

Jest to rewitalizacja już istniejącej ustawy. Natomiast w funduszu stabilności również nie 

można powiedzieć, że są to środki budżetowe, tylko w 2/3 wpłacane przez banki (część 

czasowo przeniesione z opłat na BFG), które i tak ostatecznie trafią do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, a nie do banków. Jednakże Prezes Pietraszkiewicz podkreślił, że nie jest 

możliwe, aby przy rozwiązywaniu problemu kredytów we frankach partycypował jedynie 

sektor bankowy. Przypomniał również, że Związek Banków Polskich w 2005 r. postulował 

wprowadzenie zakazu udzielania kredytów denominowanych w walutach obcych. 

Prowadzona była na szeroką skalę kampania informacyjna. Dlatego też, jak podkreślił Prezes 

ZBP, dla czystej przyzwoitości w rozwiązaniu problemu powinny również uczestniczyć 

środki publiczne. Oczywiście sektor bankowy przyjmie ostateczne decyzje regulatorów z 

godnością.  



 

Nieprawdą jest również zarzut, że w efekcie skorzystanie z pakietu, zwiększa się 

ryzyko klienta. To jest wariant atrakcyjnego przewalutowania po o wiele niższym kursie niż 

obecnie obowiązujący. 

 

Pierwsza Sesja Forum Bankowego 2015 została poświęcona coraz realniej rysującej 

się perspektywie europejskiej unii kapitałowej i roli sektora bankowego w tym 

przedsięwzięciu. Słowo wprowadzające wygłosił Piotr Piłat, Dyrektor Departamentu 

Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, a w panelu moderowanym przez 

Piotra Chęcińskiego, Redaktora TVP Info udział wzięli ponadto: dr hab. Krzysztof 

Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Banku Polska S.A, Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu 

Banku Handlowego w Warszawie S.A, dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych oraz Mirosław Szczepański, Wiceprezes Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Wystąpienie wprowadzające do tej części Forum wygłosił Dyrektor Piotr Piłat. Swoją 

wypowiedź skoncentrował na prezentacji subiektywnego komentarza Ministerstwa Finansów 

do zielonej księgi Komisji Europejskiej ws. unii rynków kapitałowych. Zaapelował do 

słuchaczy, że Ministerstwo otwarte jest na wszelkie postulaty, wymianę poglądów i 

komentarze dot. tego tematu i warto jest je przekazywać zarówno do KE, jak i MF. Oficjalne 

stanowisko polskiego rządu zostanie przygotowane bliżej terminu końca konsultacji. 

Podczas rozważań nad zieloną księgą należy zwrócić większą uwagę na elementy, 

których w niej brakuje. To jest obszar otwarty na różnego rodzaju inicjatywy. Następnie 

Dyrektor Piłat wskazał na niespójność zapisów omawianego dokumentu. Z jednej strony 

kładziony jest nacisk na dostarczanie finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom, z 

drugiej, aby nie przekreślać dotychczasowych inicjatyw mowa jest o konieczności dalszej 

integracji i większej efektywności rynków oraz, że powinno się dążyć do centralizacji 

mechanizmów dostarczania kapitału. Stąd też potrzeba harmonizacji kłóci się z detalicznym 

podejściem do oczekiwań MŚP. Należy zwrócić uwagę, że mamy już spory stopień 

ujednolicenia regulacji dotyczących rynków kapitałowych. Regulacji w tym zakresie jest 

bardzo dużo, a pole do ich ujednolicania bardzo wąskie. W tym miejscu Unia powinna się 

bardziej skoncentrować na istniejących barierach. Celem KE jest ich zdefiniowanie i 

usunięcie.  

Pozytywnie należy ocenić, że Komisja zauważa również obszar działań o charakterze 

nieregulacyjnym, jakie konieczne będą do podjęcia. Nie zawsze regulacje służą do 

wygenerowania i rozwoju rynku. Czasami trzeba dać mu szanse rozwinąć się samoistnie. 



 

Piotr Piłat uznał zieloną księgę za dokument rewolucyjny, ponieważ po raz pierwszy 

w takiej skali poświęcono dużo uwagi kreowaniu rozwiązań stymulujących wzrost. KE 

zwraca uwagę, że należy udrożnić mechanizmy generowania obrotu na rynku. Głównymi 

celami CMU ma być dostęp do finansowania dla MŚP, wzrost atrakcyjności Europy dla 

inwestorów, dalsza integracja rynków UE oraz finansowanie unijnej gospodarki. Owo 

finansowanie ma mieć miejsce z mniejszym niż dotychczas udziałem banków, jednakże banki 

nie mogą zostać z tego wyłączone. Dyrektor Piłat stwierdził, że nie obawia się, iż CMU 

zmarginalizuje rolę banków. 

Według zielonej księgi ma nastąpić zwiększenie ilości kanałów dostępu do 

finansowania dla przedsiębiorców. Jednakże wydaje się, że koszty bezpośredniego 

finansowania na rynku kapitałowym dla przedsiębiorcy zawsze będą wyższe niż bankowe.  

Należy również wziąć pod uwagę, że w Europie mamy do czynienia z niskimi stopami 

procentowymi. Biorąc pod uwagę zapowiadane programy Europejskiego Banku Centralnego, 

jak chociażby QE, nie należy się spodziewać w najbliższym czasie zmiany owej sytuacji. 

Biorąc to pod uwagę, jest mało prawdopodobne, że przedsiębiorcy rzucą się masowo w 

poszukiwaniu taniego finansowania na rynku kapitałowym. 

Następnie przedstawiciel MF zwrócił uwagę, że jeden element w zielonej księdze jest 

poruszany zbyt pobieżnie. Większość barier dla CMU znajduje się poza regulacjami 

finansowymi tj. w regulacjach podatkowych, rachunkowych, upadłościowych, czy 

nadzorczych. Dlatego też zrealizowanie celów zielonej księgi nie będzie łatwe. 

Banki nie powinny obawiać się unii kapitałowej, choć według założeń w przeciągu 

czterech lat ciężar finansowania powinien się istotnie przesunąć w kierunku rynku 

kapitałowego. Należy rozumieć, że banki powinny w połowie sekurytyzować posiadane 

aktywa, w 1/4 stać się bankiem inwestycyjnym, a w 1/4 prowadzić działalność kredytową. Do 

tego, aby banki sekurytyzowały swoje aktywa również „namawiają” inne regulacje, jak 

chociażby projekt BSR.  

Zielona księga podkreśla, że bez banków nie jest możliwa realizacja CMU. Na 

zakończenie swojej wypowiedzi Dyrektor Piotr Piłat wymienił podstawowe obszary, 

zidentyfikowane przez KE, do tworzenia unii rynków kapitałowych: 

 uruchomienie mechanizmu sekurytyzacyjnego, 

 przegląd dyrektywy ws. prospektu emisyjnego, 

 konieczność dostępu do informacji kredytowej o MŚP, 

 rozwój ofert na rynku niepublicznym, 

 rozwój długoterminowych funduszy inwestycyjnych. 

 



 

Podczas dyskusji panelowej, moderowanej przez Piotra Chęcińskiego, zaproszeni 

goście mieli okazję wyrazić swoją opinię ws. projektu unii kapitałowej. Pani Prezes Iwona 

Sroka oznajmiła, że z zadowoleniem przyjęła, iż KE zajęła się rynkami kapitałowymi. 

KDPW wspiera działania w tym zakresie i zamierza uczestniczyć w konsultacjach. Należy 

pozytywnie ocenić „powrót do korzeni”, czyli jak efektywnie i sprawnie zasilać gospodarkę 

w kapitał. Natomiast po raz pierwszy mówi się o tworzeniu transmisyjnego pasa do 

inwestycji. W Polsce ciężko było zbudować jasną strategię dla rynku kapitałowego, tym 

bardziej należy docenić, iż KE podjęła temat na poziomie międzynarodowym. Szukajmy 

możliwości dla biznesu, a nie kolejnych barier. Rynki państw członkowskich będą stopniowo 

się otwierały, ale ciągle pozostaną krajowe, z pewnymi charakterystycznymi 

uwarunkowaniami kulturowymi. 

Prezes Krzysztof Kalicki podkreślił, że unia rynków kapitałowych jest 

komplementarna do unii bankowej. Jednakże należy zauważyć, że w wielu krajach Unii 

Europejskiej obserwujemy spadek poziomu inwestycji. Banki niejednokrotnie w przeszłości 

zwracały uwagę, że regulacje dotyczące ich sektora nakładają na nie nadmierne obciążenia i 

w konsekwencji nie będą miały pozytywnego wpływu na rynek. Prace nad CMU można 

interpretować jako przekaz, że skoro banki z „powodzią regulacyjną” nie mogą dostarczyć 

finansowania gospodarki, to UE znajdzie inne rozwiązanie. Oczywiście rozwój rynku 

kapitałowego jest bardzo ważny. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę, że rynek inaczej 

ocenia ryzyko przedsiębiorstw. Dotychczasowa wycena leżała w gestii banków. Rynkowa 

może okazać się bardziej negatywna dla przedsiębiorstw w porównaniu do oceny dokonanej 

przez banki. Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes Kalicki wyraził obawę, czy CMU 

będzie w stanie spełnić oczekiwania przed nią stawiane. 

Następnie Prezes Sławomir S. Sikora podkreślił, iż należy zdawać sobie sprawę z 

różnych perspektyw postrzegania rynku kapitałowego przez Polskę i Unię Europejską. W 

naszym kraju skala sektora bankowego jest mniejsza i nie ma ryzyka nadmiernego 

lewarowania. Dodatkowo Prezes Sikora wyraził opinię, że CMU wspiera bardziej duże 

gospodarki. W Polsce taki rynek jest potrzebny, ale istnieje ryzyko, że po wejściu unii 

kapitałowej zostanie on zmarginalizowany. Aby temu zapobiec rząd polski ma „pracę 

domową do odrobienia”. W tym miejscu Prezes Banku Handlowego w Warszawie S.A. 

wskazał na bariery funkcjonowania skutecznego rynku kapitałowego w Polsce: 

 koszty infrastruktury, 

 tendencja do odrzucania ratingów przez inwestorów i kierowanie się jedynie 

rentownością. 

Prezes Mirosław Szczepański stwierdził, że jest najwyższa pora na rozwój rynków 

kapitałowych oraz większego zróżnicowania finansowania. Giełda Papierów Wartościowych 



 

popiera inicjatywę CMU, jednakże należy się zastanowić, czy propozycje zawarte w zielonej 

księdze są wystarczające. Wskazał, iż jego zdaniem niektóre akcenty w dokumencie KE 

mogłyby być inaczej rozłożone: 

 dostęp i przejrzystość do informacji na temat transakcji, 

 problem podniesienia spadającego zaufania inwestorów do rynku kapitałowego, 

 znaczenie i rola podmiotów infrastrukturalnych, 

 ujednolicenie sposobu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, 

 nie można mówić o rynku kapitałowym nie mówiąc o rynku instrumentów 

pochodnych. 

Następnie głos ponownie zabrała Pani Prezes Iwona Sroka, która podkreśliła, że jej 

zdaniem nowa inicjatywa i związane z nią regulacje pobudzą konkurencję i wpłyną na 

obniżenie cen transakcyjnych i posttransakcyjnych. Zwróciła również uwagę, że niedawno 

obchodziliśmy pierwszą rocznicę uruchomienia w KDPW repozytorium transakcji. 

Oczywiście skala działania nie jest jeszcze duża, ale możemy się pochwalić konkurencyjnymi 

cenami w porównaniu np. do Niemiec. Pani Prezes Sroka podkreśliła, że w Polsce nie mamy 

jeszcze bardzo rozwiniętego rynku kapitałowego, jednakże do tej pory się on obronił, dlatego 

też jej zdaniem ryzyko marginalizacji w przypadku wejścia CMU nie jest duże, a ponadto 

oddalone w czasie. 

Prezes Krzysztof Kalicki wyraził natomiast opinię, że infrastruktura rynku 

kapitałowego w Polsce jest zdecydowanie niedostateczna. Likwidujemy fundusze emerytalne, 

ograniczamy działalność funduszy inwestycyjnych i dodatkowo w naszym kraju nie mamy 

banków inwestycyjnych. Prezes  Zarządu Deutsche Bank S.A. również odniósł się do 

wcześniejszych wypowiedzi, stwierdzając, że nie wierzy, iż inwestorzy będą inwestować bez 

komfortu ratingowego. Należy pamiętać, że nie mamy polskiej agencji ratingowej i musimy 

korzystać z usług zagranicznych, co wiąże się z większymi kosztami. Trzeba mieć na uwadze, 

że rynek to nie tylko rynek wtórny, ale przede wszystkim rynek pierwotny i ostatecznych 

inwestorów. 

Na zakończenie Sesji I w dyskusji głos zabrał Dyrektor Piotr Piłat, podkreślając, że 

nie zgadza się z kilkoma wcześniej wypowiedzianymi tezami. Zasadniczym celem CMU jest 

dostarczanie efektywnego finansowania MŚP. W Polsce to właśnie małe i średnie 

przedsiębiorstwa są notowane na giełdzie, więc możemy uznać, że ten cel jest realizowany. 

Faktem jest, że pewne kanały finansowania oraz infrastruktura nie są odpowiednio 

rozwinięte. Pomimo tego należy pamiętać, że mamy zakłady ubezpieczeń, ciągle duże 

fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne, stąd też zsekurytyzowanie części 

aktywów i wygenerowanie funduszy długoterminowych inwestujących w infrastrukturę 

spowoduje, że ten ciężar finansowania się odrobinę przesunie. Przedstawiciel Ministerstwa 



 

Finansów poinformował słuchaczy, że w zielonej księdze KE na szczęście nie ma 

szczegółowych odniesień do infrastruktury rynku kapitałowego. Regulacje w tym zakresie już 

są. Może warto usunąć pewne bariery, aby nie krępować małych rynków. Dopóki mówimy, 

że trzeba zmienić system finansowania na bardziej bezpośredni, to jest to dobry kierunek, 

który od lat jest realizowany w polskiej rzeczywistości. 

 

Drugą część konferencji zapoczątkowało wystąpienie dr. Andrzeja Raczko, Członka 

Zarządu NBP, poświęcone planowanej polityce makroostrożnościowej w Polsce. Na początku 

swojej wypowiedzi Prezes Raczko pogratulował bankom wyników i pozytywnego przejścia 

stress-testów. Podkreślił, że Narodowy Bank Polski ma swój udział w tych sukcesach. 

Według danych statystycznych w 2001 r. inflacja wynosiła  7% a stopy procentowe były na 

poziomie 18%. Natomiast jeżeli weźmie się dane z ostatnich 10 lat, to zauważymy, że bardzo 

rzadko inflacja przekraczała próg 4%. Gdyby nie udało się jej ustabilizować, to bardzo 

prawdopodobnie poziom ryzyka kredytowego, które banki musiałyby uwzględniać, byłby o 

wiele wyższy. Co za tym idzie banki nie udzielałyby finansowania w takiej skali, a zwłaszcza 

kredytów hipotecznych w PLN. Również wiele projektów kilkuletnich nie udałoby się 

skalkulować i sfinansować przez sektor bankowy. Należy jednak pamiętać, że sukces ten nie 

jest dany na zawsze. 

Od 2004 r. możemy zaobserwować wiele zmian w polskiej gospodarce. Nastąpiła 

konwergencja cen do europejskich. Mamy również swobodny przepływ kapitału między 

państwami członkowskimi. Co za tym idzie, konieczne były bardziej złożone i 

skomplikowane działania w zakresie polityki pieniężnej. Biorąc powyższe pod uwagę oraz 

doświadczenia kryzysu finansowego, prowadzenie tej polityki powinno być rozpatrywane w 

szerszym kontekście.  

Następnie Przedstawiciel NBP przeszedł do omówienia pojęcia polityki 

makroostrożnościowej i powodów jego wprowadzenia: 

 jej wprowadzenie jest spowodowane globalnym kryzysem finansowym, 

 konieczne jest całościowe/wielowarstwowe spojrzenie na rynek finansowy, a nie 

skupianie się jedynie na poszczególnych segmentach i związanych z nimi ryzykach, 

 konieczne jest spójne budowanie instrumentów przeciwdziałania. 

Okazało się, że poszczególne polityki służące bezpieczeństwu sektora finansowego 

(polityka fiskalna, monetarna czy mikroostrożnościowa) jeżeli będą zatomizowane, nigdy nie 

wychwycą ryzyka makroostrożnościowego. 

W Polsce różne funkcje nadzoru makroostrożnowściowego są pełnione przez różne 

instytucje. Według propozycji NBP powinien zostać do tego powołany jeden organ, w 

ramach którego ww. instytucje mogłyby się konsultować w celu podejmowania decyzji 



 

dotyczących owej polityki. Taki organ nadzoru makroostrożnowściowego nie będzie posiadał 

bezpośrednich instrumentów, ale będzie kierował zalecenia i rekomendacje do odpowiednich 

instytucji. Jak wiadomo, według przepisów UE rekomendacje nie są aktami prawnie 

wiążącymi, dlatego w przypadku, gdy jedna z ww. instytucji nie zastosowałaby się do 

wydanych rekomendacji, musiałaby to odpowiednio uzasadnić. 

Prezes Andrzej Raczko wskazał, że instytucją, która mogłaby wejść w rolę organu ds. 

nadzoru makroostrożnościowego jest Narodowy Bank Polski, ponieważ jako jedyny w Polsce 

spełnia podstawowe jego cechy: 

 jako bank centralny jest niezależny, ale przy tym zobowiązany do uzasadniania 

podejmowanych działań,  

 posiada efektywne zaplecze naukowo-badawcze, 

 jest nastawiony na przewidywanie i podejmowanie działań w perspektywie krótko i 

długoterminowej, 

 konieczne jest pełne zachowanie zasady „zastosuj lub wytłumacz”, aby była jasno 

określona odpowiedzialność za poszczególne decyzje. 

Jeżeli powyższe elementy będą spełnione, to można zacząć budowę reputacji tego 

nadzoru. NBP ma w tym zakresie swoje doświadczenie, gdyż wysoki poziom reputacji jest 

elementem niezbędnym do prowadzenia polityki pieniężnej. Potrzebne jest zaufanie, że ten 

mechanizm zadziała i będzie nas bronił przed przyszłymi kryzysami. 

Prace legislacyjne nad regulacją, dotyczące ustanowienia nadzoru 

makroostrożnościowego trwają już od 2 lat. Zdaniem Członka Zarządu NBP zaczynają ona 

„dryfować”. Pojawia się pytanie, czy finał tych prac będzie możliwy do zaakceptowania. 

Istnieje obawa, czy w ostatecznej wersji regulacji nadzór makroostrożnościowy będzie mógł 

spełniać swoje funkcje w sposób transparentny, trwały i efektywny. 

Następnie dr. Andrzej Raczko odniósł się do problemu kredytów denominowanych we 

frankach szwajcarskich. Wyraził opinię, że gdybyśmy mieli w Polsce nadzór 

makroostrożnościowy, to obecna sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Dokonywalibyśmy 

oceny całościowej, a nie z punktu widzenia klienta indywidualnego. Możliwe byłoby podjęcie 

szeregu skoordynowanych działań i rekomendacji w tym zakresie. W przypadku gdyby 

instytucja finansowa odmówiła ich stosowania, zostałaby uznana za współwinną sytuacji 

kryzysowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, nadzór makroostrożnościwoy jest potrzebny, aby sektor 

finansowy i polska gospodarka czuły się stabilnie i bezpiecznie. Narodowy Bank Polski 

wierzy, że sektor bankowy jest w stanie wypracować odpowiednie rozwiązania takich 

losowych sytuacji, jak uwolnienie kursu CHF. NBP cały czas obserwuje wszystko z boku, z 



 

perspektywy makroostrożnościowej. Niestety należy pamiętać, iż cechą kryzysów 

finansowych jest to, że wracają. Trzeba być na to odpowiednio przygotowanym. 

 

Sesja II została poświęcona ekonomicznym uwarunkowaniom finansowania 

gospodarki w środowisku niskich stóp procentowych i nowym programom wspierania 

przedsiębiorczości. Moderatorem tej części Forum był Paweł Płuska, Redaktor TVN. W 

panelu udział wzięli: dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej 

S.A., Tomasz Frączek, Prezes Zarządu Mondial Assistance Sp. z o.o., Mirosław Boda, 

Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego, Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku 

Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., 

Ryszard Lorek, Prezes Zarządu SGB Banku oraz Paweł Preuss, Partner w Dziale 

Zarządzania Ryzykiem Finansowym dla Przedsiębiorstw EY. 

 

Prezes Mariusz Cholewa dokonał otwarcia panelu poprzez omówienie prezentacji 

poświęconej aktywności kredytowej mikro-przedsiębiorstw. W bazie BIK znajdują się 

informacje na temat 501 tys. podmiotów gospodarczych z czynnymi kredytami. Według 

analiz Biura Informacji Kredytowej w 2013 r. 23% mikro-przedsiębiorców korzystało z 

finansowania zewnętrznego. Jako główne powody tak niskiego wyniku można wskazać: 

 brak potrzeby (48%), 

 niechęć do zadłużenia (48%), 

 tańszy koszt kapitału własnego w porównaniu z finansowaniem zewnętrznym (16%), 

 brak możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego (np. brak zdolności 

kredytowej) (14%), 

 brak informacji na temat finansowania zewnętrznego (5%). 

Należy zwrócić uwagę, że 80% mikro-przedsiębiorców korzysta z kredytów 

obrotowych, a 32% z kredytów inwestycyjnych. Ponadto 84% korzysta zarówno z 

finansowania firmowego, jak i prywatnego, przy czym ich zadłużenie z reguły jest znacznie 

wyższe niż mikro-przedsiębiorców korzystających jedynie z finansowania firmowego oraz 

gorzej spłacane. 

 

Następnie słuchacze mieli okazję zapoznać się z drugą prezentacją wprowadzającą, 

której omówienia dokonał Tomasz Frączek. Prezes Zarządu Mondial Assistance Sp. z o.o. 

rozpoczął swoje wystąpienie od określenia szans i wyzwań dla banków, jakie wynikają z 

prowadzenia działalności w środowisku niskich stóp procentowych: 

 zmniejszenie konkurencyjności cenowej, 



 

 wzrost znaczenia jakości usług i obsługi klienta jako element przewagi 

konkurencyjnej, 

 wyzwania regulacyjne (np. pakiet CRD IV / CRR który podkreśla odpowiedzialność 

kadry menedżerskiej i wymusza zmiany w strukturze produktów i zwiększa nacisk na 

długoterminową relację, czy rekomendacja U, która zwiększa odpowiedzialność 

banków za oferowane produkty bancassurance). 

Dlatego też eksperci firm consultingowych wskazują na konieczność podjęcia  działań w 

zakresie m.in.: 

 rozwoju nowych produktów bankowych, w tym ubezpieczeniowych, 

 optymalizacji po stronie kosztowej – rozwój nowoczesnych kanałów bankowych  

(bankowość mobilna), 

 rozwoju bankowości relacyjnej - zwiększenie w długim okresie lojalności klientów i 

ograniczenie kosztów akwizycji/migracji klientów. 

Czasy nowej gospodarki, to również wyzwania dla strony zarządzającej. Jest to czas 

rewolucji technologicznej, nowych modeli biznesowych oraz nowych źródeł przewagi 

konkurencyjnej. Możemy zaobserwować proces ewolucji od gospodarki opartej na prostej 

przewadze kosztowej (ekonomia skali) do rynków rządzonych przez klienta (ekonomia 

doświadczeń). Marketing transakcyjny zastępowany jest przez marketing partnerski: 

 nastawienie na klienta, nie na pojedynczą sprzedaż, 

 ciągły kontakt z klientem, nastawienie na długi okres, 

 istotna jest wartość produktu dla klienta, nie cechy produktu, 

 duży nacisk na obsługę klienta, spełnianie oczekiwań klienta, 

 jakość jest problemem wszystkich pracowników organizacji, 

 satysfakcja i lojalność klientów staje się głównym wyzwaniem organizacji. 

Jednym z narzędzi do budowania marketingu relacji są usługi z zakresu assistance. W 

2014 r. 1 772 tys. Polaków skorzystało z assistance. Połączenie ich z produktami 

finansowymi wpływa na wzrost atrakcyjności tych drugich, a także na zwiększenie lojalności 

klienta. Należy zwrócić uwagę, że 74% posiadaczy usług assistance w banku ceni te 

produkty. 

 

Podczas dyskusji panelowej Prezes Mariusz Cholewa został poproszony o odpowiedź na 

pytanie dlaczego przedsiębiorcy boją się brać kredyty. Prezes BIK S.A. podkreślił, że 

zewnętrzne finansowanie dla tej grupy klientów jest bardzo często brane na osoby prywatne, 

ponieważ procedury udzielenia kredytu dla firm są zbyt skomplikowane.  

Prezes Dariusz Kacprzyk zwrócił uwagę, że powodem takiej sytuacji jest to, iż 

przedsiębiorstwa i StartUpy często nie posiadają historii kredytowej, a banki mają swoje 



 

restrykcje co do udzielania finansowania. Pewnego rodzaju niechęć do finansowania 

przedsiębiorstw można zaobserwować w całej UE. Dlatego też potrzebne są różnego rodzaju 

programy, jak np. de minimis, aby wspomóc klientów zapoczątkowujących swoją 

działalność. 

Następnie Wiceprezes Andrzej Kopyrski, wskazał że pierwszy kwartał br. należy uznać 

za korzystny z punktu widzenia kredytów bankowych. Niskie zainteresowanie ze strony 

przedsiębiorstw pozyskiwaniem finansowania należy raczej tłumaczyć ich pasywnym 

zachowaniem i brakiem dążenia do rozwoju, niż dostępnością usług bankowych. 

Następnie Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odniósł się do kwestii niskich stóp 

procentowych, wskazując, że banki w obecnej sytuacji powinny działać bardziej efektywnie. 

Konieczna jest w tym miejscu intensyfikacja działań w celu generowania przychodów 

(prowizje, dodatkowe źródła przychodów, większy nacisk na dotychczas słabiej rozwinięte 

obszary działalności banków). Istotne jest właściwe pozycjonowanie produktów, zarządzanie 

relacjami z klientami oraz efektywność przychodów. Może to prowadzić nawet do zmiany 

modelu aktywności bankowej. Niskie stopy, to także szansa na restrukturyzację samych 

instytucji finansowych. 

Prezes Ryszard Lorek zwrócił uwagę na coraz to nowe i większe obciążenia dla banków, 

jak chociażby dziesięciokrotny wzrost opłaty na BFG. Dodatkowo instytucje finansowe 

muszą ponosić koszty wdrażania regulacji unijnych. Przykładem może być konieczność 

utworzenia przez banki lokalne Systemu Ochrony Instytucjonalnej. 

Przy niskich stopach procentowych tym bardziej konieczne jest szukanie rozwiązań 

obniżających koszty. Prezes Zarządu SGB-Banku S.A. podkreślił, że kluczowym elementem 

jest tu wspólne budowanie efektywności. Zaproponował, że jednym z takich rozwiązań 

mogłoby być utworzenie wspólnego systemu informatycznego w grupie bankowej. Jego 

zdaniem byłby to bardzo ważny element dla banków spółdzielczych poprawy efektywności 

biznesowej. Zwrócił również uwagę, że banki spółdzielcze szybciej dostosowują się do 

warunków lokalnych niż banki komercyjne. Jednym z powodów jest brak w lokalnych 

instytucjach finansowych pełnej automatyzacji procesów decyzyjnych. 

Kolejnym uczestnikiem dyskusji był Wiceprezes Mirosław Boda, który zwrócił uwagę, że 

w tej dyskusji powinna być brana pod uwagę wielkość naszego sektora. Niektóre grupy 

finansowe w Europie mają aktywa wyższe niż nasz cały sektor krajowy. Nie jesteśmy 

gigantem, ale dzięki temu mamy możliwości na wzrostu. Jeżeli natomiast chodzi o zadłużenie 

przedsiębiorstw, to pod tym względem zajmujemy ostatnie miejsce w UE, ze wskaźnikiem 

18%. Należy przedyskutować, jakie są powody takiej sytuacji. 

Prezes Tomasz Frączek został poproszony o odpowiedź na pytanie, czy produkty 

niebankowe przy produktach bankowych podnoszą atrakcyjność tych drugich. Zdaniem 



 

reprezentanta Mondial Assistance zdecydowanie tak, ponieważ takie dodatkowe usługi 

stanowią wyróżnik dla usług danego banku. Według badań 94% klientów wyraża 

zadowolenie z takiej oferty. Należy pamiętać, że pozyskanie nowego klienta jest dużo droższe 

niż utrzymanie starego. 

Paweł Preuss również potwierdził, że dodatkowy element wpływający pozytywnie na 

lojalność klientów może mieć istotne znaczenie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. 

Następnie zwrócił uwagę, że środowisko niskich stóp procentowych daje bankom pewne 

możliwości. To jest moment, w którym powinniśmy rozpocząć dialog czy warto jest, aby 

klient miał spokój pod względem wielkości stóp procentowych w dłuższym okresie czasu. 

Nie mamy żadnej gwarancji, że w przeciągu 20-30 lat stopy procentowe będą na tym samym 

poziomie. W Polsce raczej nie oferujemy produktów bankowych ze stałym oprocentowaniem. 

W UE jest to powszechne. Jeżeli popatrzymy na dane statystyczne, to zobaczymy, że koszt 

takiego zabezpieczenia nie jest wcale duży.  

Myśląc o rentowności sektora trzeba myśleć również jak w długim okresie powinno się 

identyfikować i potencjalnie ograniczać ryzyko sektora, bo to automatycznie ma przełożenie 

na rozmiar ryzyka kredytowego. 

Prezes Dariusz Kacprzyk podkreślił, że niskie stopy procentowe powodują spadek 

dochodowości banków, przez co będą miały wpływ na oferowane usługi. Instytucje 

finansowe powinny skupić się na rozwoju akcji kredytowej. Należy również mieć na uwadze, 

że inwestorzy mogą zacząć szukać bardziej dochodowych i ryzykownych inwestycji, 

oferujących wyższe stopy procentowe niż lokaty. Tu jest pole do zachęcania inwestorów do 

zmiany profilu ryzyka. Oczywiście to oznacza wyprowadzenie części pieniędzy z banków. 

Prezes Kacprzyk poinformował słuchaczy, że z perspektywy Banku Gospodarstwa 

Krajowego pomimo niskich stóp nie widać inwestycji, ani apetytu na kredyty ze strony 

przedsiębiorstw. To jest duży problem. 

Niskie stopy procentowe oprócz spadku krótkoterminowych dochodów banków, powodują 

również trwałe implikacje, które będą wpływały na to jakie usługi są oferowane przez banki, 

którym kanałem dystrybucji, na co klienci mają apetyt itd. 

Następnie Wiceprezes Andrzej Kopyrski został poproszony o odpowiedź na pytanie, w 

jaki sposób można pobudzić apetyt na inwestycje. Udzielając odpowiedzi zwrócił uwagę, że 

w Polsce inwestujemy mniej niż w państwach ościennych. Przede wszystkim inwestujemy 

mało w przemysł. Jego zdaniem obecny stan niskich stóp procentowych jest szansą 

historyczną, która nie wiadomo kiedy się powtórzy. Właśnie teraz powinniśmy inwestować w 

infrastrukturę. Należy wykorzystać stojące przed nami szanse, tym bardziej, że wzrost 

wyników sektora bankowego nie jest tak duży, jakby tego chciano. W tym miejscu 

Wiceprezes Banku Pekao S.A. podkreślił rolę BGK we wsparciu i promowaniu inwestycji. 



 

Wiceprezes Mirosław Boda stwierdził, że jego zdaniem niskie stopy procentowe są 

korzystne z punktu widzenia banków. Wiążą się m.in. ze spadkiem kosztu obsługi kredytu dla 

klienta, w związku z czym poprawia się jego zdolność kredytowa. Niektóre inwestycje przy 

wyższych stopach procentowych nie dawały wymaganego zwrotu, nagle stają się opłacalne. 

Niskie stopy procentowe pozwalają zwiększać wolumeny i pozytywnie wpływają na 

stabilność banków. 

Prezes Tomasz Frączek w ramach rozmowy o lojalności klientów zwrócił uwagę 

panelistów, że w praktyce nowe oferty są oferowane nowym klientom. Ci z większym stażem 

nie otrzymują propozycji nowych usług. 

Kolejnym mówcą był ponownie Prezes Mariusz Cholewa. Podczas swojej wypowiedzi 

wskazał, że banki przy pozyskiwaniu klientów, nie dość że ponoszą większe koszty, to 

jeszcze zyskują klientów gorszych jakościowo. Banki powinny bardziej skupić się na 

posiadanych zasobach informacji. Przy rosnącej konkurencji, dobrze jest jeśli banki 

wprowadzają segmentację przy pozyskiwaniu klientów oraz oferują bardziej 

spersonalizowane usługi. 

Następnie Paweł Preuss został poproszony o odpowiedź czy istnieje obawa, że nagły 

wzrost stóp procentowych okaże się wyzwaniem. Podczas swojej wypowiedzi ponownie 

nawiązał do kwestii stałych stóp procentowych i zwrócił uwagę, że ich popularność nie jest 

duża, co wynika m.in. z niewiedzy klientów na temat istnienia ryzyka nagłego skoku 

oprocentowania. Klienci powinni mieć tutaj możliwość zabezpieczenia się przed taką sytuacją 

na zasadzie dobrowolności. 

W tym miejscu Wiceprezes Andrzej Kopyrski wyraził opinię, że jego zdaniem 

świadomość wspomnianego ryzyka jest, natomiast niekorzystanie w tym miejscu z 

zabezpieczeń wynika bardziej z niechęci do podejmowania działań. Należy zwrócić uwagę, 

że nie pozostało nam zbyt dużo miejsca do dalszego obniżania stóp procentowych. Natomiast 

nagły wzrost poziomu oprocentowania będzie dużym testem dla wszystkich. Rolą banków 

jest budowanie świadomości i odpowiednie dostosowanie oferty kredytowej. 

Prezes Ryszard Lorek podkreślił, że banki mają swoje analizy ryzyka stopy procentowej, 

przeprowadzają również testy warunków skrajnych ich wpływu zarówno na bank, jak i 

klienta. Bank jest w stanie przygotować się na ewentualne gwałtowne zmiany, podczas gdy 

po stronie klienta to może być problem. Dlatego też dużą rolą banków i innych instytucji jest 

pobudzenie świadomości klientów w zakresie skutków zmiany wielkości obciążeń z tytułu 

spłaty kredytów długoterminowych (zwłaszcza hipotecznych, wrażliwych na ryzyko stopy 

procentowej). 

Na zakończenie dyskusji Paweł Preuss odniósł się do kwestii odpowiedzialności banku i 

niezbędnych działań podejmowanych w celu utrzymania długoterminowej lojalności 



 

klientów. Ta poprzeczka rośnie z roku na rok. Banki musza się zmierzyć z coraz większymi 

oczekiwaniami. Jednakże nie należy zapominać, że proponowane nowe rozwiązania muszą 

spełniać odpowiednie testy adekwatności. 

 

Sesja III odbyła się pod hasłem „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych 

w Polsce – rozwój bankowości mobilnej, skutki obniżenia interchange fee”. W panelu 

moderowanym przez Pawła Gadomskiego, Redaktora Polsatu, udział wzięli: Karolina 

Marzantowicz, CEE Banking Technical Leader, IBM, Piotr Frankowski, Starszy Menedżer 

w Grupie Rynków Finansowych EY, Grzegorz Kuliszewski Business Development 

Executive Financial Services Sector IBM, Adam Malicki, Prezes Zarządu Polskiego 

Standardu Płatności, Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy 

Środkowo-Wschodniej Visa Europe, Michał Panowicz Dyrektor Marketingu i Rozwoju 

Biznesu Detalicznego w mBanku oraz dr Michał Szymański Wiceprezes Zarządu Krajowej 

Izby Rozliczeniowej S.A. 

 

Podczas pierwszego wystąpienia wprowadzającego uczestnicy Forum mieli okazję 

zapoznać się z prezentacją Piotra Frankowskiego. Przedstawiciel EY na wstępie podkreślił, 

że zmiany w otoczeniu sektora bankowego mają istotne znaczenie dla ekonomiki instytucji 

finansowych. Główne czynniki potencjalnie wpływające na wyniki polskich banków to: 

 spadek stóp procentowych, w tym stopy lombardowej,  

 koszty dostosowań do wzrastających wymogów regulacyjnych, 

 wzrost opłat na rzecz BFG, 

 implikacje rekomendacji U na model bancassurance,  

 ryzyko dot. portfela walutowego kredytów hipotecznych, 

 istotne obniżenie stawek interchange.  

Piotr Frankowski podkreślił, że dynamiczny rozwój transakcji bezgotówkowych w Polsce 

nie jest w stanie zrekompensować stopnia obniżki interchange fee. Należy zwrócić uwagę, że 

obszar transakcji bezgotówkowych ma nadal duży potencjał wzrostu porównując z innymi 

państwami członkowskimi UE. Na zagranicznych rynkach płatności coraz większą rolę 

odgrywają gracze spoza sektora bankowego. Przyszłość rynku płatności wydaje się być 

nierozerwalnie związana z telefonią komórkową. 

Następnie Przedstawiciel EY zwrócił uwagę słuchaczy na zjawiska, jakie będą miały 

wpływ na dalszy rozwój rynku polskiego: 

 koncentracja na rynku amerykańskim, 

 kompletność rozwiązań, rozpoznawalne marki oraz globalny zasięg to ryzyko dla 

graczy na polskim rynku,  



 

 standaryzacja w zakresie płatności w Polsce może jednak istotnie utrudnić wejście na 

rynek przez międzynarodowych graczy (przykład Allegro vs. Ebay)  

Zdaniem Piotra Frankowskiego prawdziwym polem zainteresowania dla dostawców 

rozwiązań płatniczych powinien być jednak obrót gotówkowy. Aby poprawić ekonomikę 

polskiego sektora bankowego w obszarze płatności, instytucje finansowe powinny: 

 poprawić infrastrukturę systemu płatniczego (POS), 

 skoncentrować się na popularyzacji płatności bezgotówkowych poza dużymi 

aglomeracjami, 

 podjąć dalsze działania w kierunku standaryzacji usług płatniczych, 

 zwiększyć urentownienie kanału bankowości mobilnej, 

 wypracować hybrydowe kultury organizacyjne (innowacyjność vs. compliance).  

 

Drugim wystąpieniem wprowadzającym Sesji II była prezentacja Karoliny 

Marzantowicz pt. „Rynek płatności mobilnych w Indiach – wyzwania, osiągnięcia i 

doświadczenia, które można wykorzystać w Polsce”. Pani Marzantowicz zwróciła uwagę, że 

mobilna rewolucja stopniowo zaciera granice pomiędzy sektorami: bankowym i 

komercyjnym. Następnie dokonała omówienia systemów Interbank Mobile Payment System i 

Immediate Payment Service oraz jakie usługi z zakresu płatności mobilnych firma IBM 

wprowadziła w Indiach. 

 

Na początku dyskusji panelowej Dyrektor Zarządzająca w Visa Europe Pani Małgorzata 

O’Shaughnessy wyraziła opinię, iż pomimo rosnącej popularności płatności mobilnych i 

innowacji, pogłoski o śmierci karty kredytowej są przedwczesne. Dodatkowo banki powinny 

dbać i rozwijać e-commerce. W najbliższej przyszłości należy się spodziewać następujących 

trendów: 

 zmieniona forma kart płatniczych, 

 rosnącą popularność kart zbliżeniowych przez następne kilka lat, 

 rosnącą popularność płatności mobilnych – przez telefony komórkowe, rozwiązania 

typu one-click itd. 

Następnie Piotr Frankowski został poproszony o dokonanie oceny wpływu opłaty 

interchange na zyskowność banków. Przedstawiciel EY wskazał, że zwłaszcza wolumen z 

prowizji za opłaty mocno się obniżył. Jednak według przeprowadzonych badań w Polsce i w 

UE ciągle można zarabiać na tym obszarze. Wydaje się, że zaproponowanie szybkiego, 

prostego, bezpiecznego mechanizmu (niezależnie czy mówimy o karcie, telefonie, bez 

konieczności zapamiętywania pinów itd.), to jest to rozwiązanie, które może się 

upowszechnić nie tylko w miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. To jest 



 

właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy szukać rozwiązań i profitów. Ważnym 

elementem może być również współpraca banków z organizacjami płatniczymi. 

Następnie Pan Frankowski odniósł się do wcześniejszej prezentacji IBM, na temat 

rozwiązań wdrożonych w Indiach. Stwierdził, że sprawdzają się w państwach o niskim 

stopniu ubankowienia, jak właśnie w krajach azjatyckich, czy afrykańskich. Jest to bardzo 

szybka droga do upowszechnienia pewnych standardów płatności. W Polsce mamy wyższy 

stopień ubankowienia. Oczywiście jest jeszcze przestrzeń na rozwój, ale zdaniem 

przedstawiciela EY, wprowadzenie rozwiązań indyjskich byłoby trudne już na tym poziomie. 

Prezes Adam Malicki podkreślił, że mamy do czynienia z różnymi formami płatności 

(gotówka, karty, płatności mobilne). Wszystkie one się rozwijają i mają swoje miejsce na 

rynku. Jednak to gotówka jest ciągle mocno dominującą formą płatności. Oczywiście wiele 

zależy od potrzeb klienta, np. osoby podróżujące za granicę w większym stopniu będą 

korzystały z kart. 

Zdaniem Prezesa Polskiego Standardu Płatności w niedalekiej przyszłości telefon będzie 

stanowił alternatywę dla tradycyjnego sposobu dokonywania transakcji. Jednak wszystko 

zależy od dostępności miejsc akceptujących dane formy płatności. Jest to jeden z powodów 

ciągłej popularności transakcji gotówkowych. Oczywiście, należy przy tym zwrócić uwagę, 

że infrastruktura akceptująca systemy płatności bezgotówkowych jest dość kosztowna. Klient 

będzie korzystał z narzędzi płatniczych, które są dla niego tańsze lub oferowane za darmo. 

Wiceprezes Michał Szymański wypowiedział się na temat bitcoina. Podkreślił, że jest to 

bardzo interesujące rozwiązanie. Należy go postrzegać zarówno jako wirtualną walutę i jako 

innowacyjną technologię. Jednakże zdaniem Wiceprezesa Krajowej Izby Rozliczeniowej 

bitcoin nie ma na razie szans zastąpić waluty krajowe. Powinniśmy czerpać z niego 

inspirację, jako z inicjatywy społecznej. Oczywiście możemy zaobserwować w całym 

mechanizmie płatności bitcoina szereg niedopracowanych kwestii, jednakże jest już spora 

grupa „wyznawców” tej waluty, mocno ją promujących. Jednymi z głównych atutów bitcoina 

są niezależna od banków i państw anonimowość oraz łatwość rozpoczęcia jego używania (nie 

ma konieczności rejestracji, czy nadmiernych formalności). Według badań z lutego br. z 

użyciem tej waluty dokonywano 70 tys. transakcji dziennie. 

Dyrektor Michał Panowicz zwrócił uwagę na obszary, za które nasz kraj jest coraz szerzej 

chwalony na forach bankowych: 

 nowoczesny i innowacyjny system płatniczy, 

 nowoczesny system bankowości internetowej (5 polskich banków jest w światowej 

czołówce w tym zakresie), 

 powszechna możliwość dokonywania transakcji bezstykowych, 

 konkurencyjność naszego sektora - 13 StartUpów w przeciągu ostatnich 10 lat, 



 

 innowacyjny nadzór bankowy, który zezwolił na taki stopień digitalizacji procesów 

bankowych. 

Dyrektor Grzegorz Kuliszewski został poproszony o wypowiedź na temat 

bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych. Podkreślił, że to jest olbrzymie wyzwanie. 

Motorem rozwoju tych transakcji jest wygoda korzystania z nich dla użytkownika. 

Jednocześnie klient oczekuje, że owe transakcje będą bezpieczne i że banki zapewnią im to 

bezpieczeństwo. Za tym oczywiście idą również odpowiednie wymogi regulacyjne. Są to dla 

instytucji finansowych spore wyzwania, praca nad rozwiązaniami informatycznymi, a co za 

tym idzie spore wydatki. Jeżeli uda nam się prawidłowo zaadresować owe wyzwania, to 

rozwój płatności bezgotówkowych będzie jeszcze szybszy. 

Następnie głos ponownie zabrała Pani Prezes Małgorzata O’Shaughnessy. Zwróciła 

uwagę, że te systemy, które zbudowały płatności bezgotówkowe w Polsce, już od 25 lat 

efektywnie współpracują z bankami. W naszym kraju 1 na 12 PLN wydawane jest za pomocą 

kart Visa (w Europie 1 na 6 EUR). Jest zatem jeszcze sporo miejsca do dalszego rozwoju. 

Przedstawicielka Visa Europe podkreśliła również, że kwestie bezpieczeństwa będą coraz 

bardziej nabierały znaczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę rozwoju transakcji 

dokonywanych przez internet. Jej zdaniem bardzo szybko wypracujemy jeden, wspólny 

standard w tym zakresie. Szczególnie wskazała tu na tokenizację jako jedno z najnowszych 

osiągnięć ostatnich lat. 

 

Po zakończeniu Sesji III nastąpiło tradycyjne już wręczenie nagrody im. prof. Remigiusza 

Kaszubskiego. W tym roku kapituła zadecydowała o przyznaniu nagrody głównej Januszowi 

Nawratowi, Dyrektorowi w Raiffaisen Bank Polska S.A. oraz Ryszardowi Jurkowskiemu, 

Dyrektorowi Banku Pekao S.A. za działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w 

bankowości elektronicznej. Obaj laureaci przekazali nagrodę pieniężną na rzecz synów prof.  

Remigiusza Kaszubskiego. Dodatkowo zadecydowano o przyznaniu dwóch nagród 

specjalnych. Pierwszą wyróżnioną osobą była Pani Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu 

ING Banku Śląskiego, nominowana za wdrażanie w ING Banku Śląskim S.A. innowacji 

płatniczych. Drugą osobą, która decyzją Kapituły otrzymała nagrodę specjalną był Cezary 

Stypułkowski, Prezes Zarządu mBank S.A. za inicjatywy na rzecz upowszechniania 

nowoczesnej bankowości w mBanku S.A. 

 

Ostatnim punktem programu była Sesja Specjalna zatytułowana „W poszukiwaniu dróg 

rozwiązania problemu kredytów mieszkaniowych w CHF”. W debacie eksperckiej, 

prowadzonej przez Pawła Czuryłę, Redaktora „Rzeczpospolitej”, wzięli udział prof. dr hab. 

Janusz Czapiński z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Lidia 



 

Jabłonowska-Luba, Wiceprezes Zarządu mBank S.A., Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu 

PKO Banku Polskiego, dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Banku Polska 

S.A., Mariusz Kostera, Wiceprezes Zarządu Banku BPH S.A., Iwona Kozera, Partner, Szef 

Grupy Rynków Finansowych EY, Marcin Prell, Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK 

S.A. oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. 

Na początku debaty podkreślono, że problem kredytów denominowanych we frankach 

szwajcarskich dotyczy zarówno banków, ponad 500 tys. kredytobiorców, jak i regulatorów. 

Zdaniem prof. Janusza Czapińskiego jest to problem bardziej o charakterze politycznym niż 

społecznym. W swojej prezentacji Pan Profesor przedstawił obraz statystycznego 

frankowicza, wskazując m.in., iż do tej grupy w przeważającej części zaliczają się 

mieszkańcy większych miast, mający wyższe wykształcenie i znający języki obce. Z reguły 

również są to osoby młodsze o 2-3 lata od kredytobiorców, którzy mają kredyt w PLN. 

Dodatkowo prof. Czapiński dokonał analizy i porównania obu grup kredytobiorców pod 

względem wysokości zarobków oraz struktury zawodowej. 

Prezes Krzysztof Kalicki wyraził opinię, że cały szum wokół problemu kredytów w CHF 

jest presją o charakterze logistycznym, dążącą do wyłudzenia jak największych korzyści od 

banków. W mediach pojawia się dużo nieprawdziwych informacji na ten temat. Prezes 

Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. zdementował te najczęściej się pojawiające: 

1. Banki powinny dzielić ryzyko kursowe z klientami -  instytucje finansowe są 

zobowiązane jedynie do odpowiedzialności za ponoszone własne ryzyko kursowe i 

kredytowe.  

2. W mediach mówi się powszechnie, że de facto są to kredyty złotowe - jest to 

nieprawda, ponieważ umowy dotyczą kredytów we frankach. Banki zaciągały 

zobowiązania we frankach, aby udzielić klientom kredytów denominowanych w tej 

walucie. 

3. Kredyt pomimo regularnej spłaty się nie zmniejsza – oczywiście, że się zmniejsza, 

jednakże wyrażony w CHF, czyli w walucie, w jakiej był udzielony. 

4. Banki wiedziały, że tak będzie – w tym miejscu pojawia się pytanie, dlaczego 

pracownicy banków czy innych instytucji związanych z sektorem bankowym oraz 

państwowych również brali kredyty w CHF, skoro przewidywano takie pogorszenie 

się sytuacji. 

5. Banki udzielały kredytów w niestabilnych CHF – patrząc wstecz franki szwajcarskie, 

obok jena były jedną z najstabilniejszych walut. 

6. Nie można udzielać kredytu, który przekracza horyzont życia jednej generacji – w 

Polsce nigdy nie było takiej praktyki. Nawet w poprzednim systemie najpierw trzeba 



 

było 20 lat odkładać na mieszkanie. Obecnie młodzi ludzie chcą mieć swoje 

mieszkania szybko i w zamian godzą się na jego spłatę przez kolejnych wiele lat. 

7. Banki nakłaniały klientów do brania kredytów w CHF – Deutsche Bank Polska S.A. 

wymagał od klientów odpowiedniej zdolności kredytowej o 20-50% wyższej niż w 

przypadku kredytu w PLN. 

8. Wzięcie kredytów bankowych w obcej walucie było błędem – zdaniem Prezesa 

Kalickiego, to nie był błąd z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. Za te 

pieniądze wybudowano ponad 250 tys. mieszkań. Ze względu na dość niski poziom 

oszczędności w PLN, bez użycia środków zagranicznych nie byłoby to możliwe. 

Dzięki temu odnotowaliśmy wzrost gospodarczy, a do budżetu wpłynęły dochody z 

różnego rodzaju podatków. 

9. Klienci mieli prawo uwierzyć, że frank będzie stabilny – do każdej umowy były 

dołączone oświadczenia, że kredytobiorcy są świadomi, co to jest kurs walutowy i że 

może on podlegać istotnym zmianom. 

10. Wiele nieprawdziwych informacji dotyczących klauzul abuzywnych – UOKiK 

powinien wystąpić z jakąś formą edukacji w tym zakresie dla niektórych klientów i 

ich prawników. 

Kolejnym mówcą sesji specjalnej był Prezes Zbigniew Jagiełło, który złożył 

oświadczenie, że do 2009 r. nie pracował w sektorze bankowym, co oczywiście nie oznacza, 

że nie poczuwa odpowiedzialności za obecną sytuację. Poddając analizie ostatnie wydarzenia 

możemy zaobserwować 5 grup interesariuszy: banki, klienci, media, szeroko rozumiany 

nadzór i politycy. Każda z tych grup była zainteresowana frankami szwajcarskimi. W 

przygotowanej przez Związku Banków Polskich białej księdze można znaleźć informacje na 

temat dyskusji banków, czy kredyty denominowane w CHF powinny być udzielane czy nie. 

Grupa największych banków, za pośrednictwem ZBP postulowała do KNF, aby zakazać tej 

praktyki. Natomiast grupa mniejszych banków nie chciała wprowadzenia ograniczeń w tym 

zakresie, ponieważ mogłoby to pogorszyć ich pozycję konkurencyjną. Odpowiedzią nadzoru 

była rekomendacja S, wprowadzona w życie w 2006 r. W tamtym czasie 70% klientów 

wzięło kredyty frankowe ze względu na niższe stopy procentowe w Szwajcarii w porównaniu 

do polskich. Co istotne nie pojawił się wtedy w mediach głos sprzeciwiający się tym 

kredytom, a raczej wprost przeciwnie. Jeśli chodzi o polityków, również nie było żadnego 

oficjalnego politycznego głosu sprzeciwu. Teraz jesteśmy mądrzy po szkodzie. 

Od 1,5 roku PKO Bank Polski razem ze Związkiem Banków Polskich aktywnie 

uczestniczy w pracach nad zmianą ustawy ws. listów zastawnych. Prezes Jagiełło wyraził 

opinię, że będzie to pierwszy krok w kierunku zmiany modelu finansowania kredytów 

hipotecznych w Polsce. Trzeba mieć na uwadze, że za ok 5-10 lat sytuacja gospodarcza 



 

naszego kraju ulegnie pogorszeniu. Okres wzrostu gospodarczego nie może trwać w 

nieskończoność. Kiedyś ten trend będzie przerwany. Nie wiemy co się stanie. To jest właśnie 

pora, aby na spokojnie się zastanowić, jakie działania należy podjąć, aby być mądrym przed 

szkodą. Pomimo głosów sprzeciwu, że to negatywnie wpłynie na konkurencję, może warto 

już teraz zastanowić się nad odpowiednimi rozwiązaniami regulacyjnymi w celach 

zapobiegawczych. 

Następnie Pani Prezes Iwona Kozera dokonała szczegółowego omówienia propozycji 

pakietu przygotowanego we współpracy z bankami i ZBP, dotyczącego możliwych rozwiązań 

ws. kredytów w CHF, oraz dokonała uzasadnienia poszczególnych jego elementów. Jest to 

rozwiązanie mające na celu trwałą pomoc w obsłudze zadłużenia frankowego, a jednocześnie 

doprowadzające w czasie do zmniejszenia ryzyka systemowego, tj. przewalutowania. Po 

wielu dyskusjach przygotowano pakiet rozwiązań, prezentowany w części otwierającej Forum 

przez Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza. Sektor bankowy wyraża opinię, że jest to 

najbardziej efektywny i możliwy do wykonania scenariusz rozwiązań. Banki mogą z nich 

korzystać i dostosowywać odpowiednio do poszczególnych grup klientów, w zależności od 

posiadanego portfela kredytowego. Obecnie są jeszcze prowadzone prace nad finalną wersją 

pakietu, jednakże jego ostateczny kształt będzie zależał również od wspomnianych przez 

Prezesa Jagiełłę interesariuszy rynku.  

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz został poproszony o ustosunkowanie się do słów 

krytyki, które w części porannej padły ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Prezes 

Związku Banków Polskich wyraził ubolewanie, że w tak łatwy sposób pakiet ZBP został 

oceniony negatywnie. Dotychczas sektor bankowy powstrzymywał się od dokonywania 

publicznej analizy przedstawianych propozycji, które są po prostu szkodliwe i wymagałyby 

daleko idących zmian, aby w ogóle mogłyby stanowić przedmiot dyskusji. Dlatego banki 

podjęły wysiłek, którego celem było zbudowanie pewnych, potrzebnych rozwiązań, służących 

przede wszystkim celom społecznym. W sytuacjach nadzwyczajnych, a patrząc na 

niestabilność polityczno-ekonomiczną na arenie międzynarodowej jesteśmy w takiej, musimy 

budować specjalny bufor bezpieczeństwa. Dlatego też zaproponowaliśmy rozwiązanie 

stabilizujące, ale nie obniżające zdolności do finansowania rozwoju gospodarki. 

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podziękował również Narodowemu Bankowi 

Polskiemu, Ministrowi Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego za otwartość na dalsze 

rozmowy. Konieczne jest zbudowania porozumienia w tej sprawie i wspólne wypracowanie 

najlepszych rozwiązań. 

Dodatkowo słuchacze Forum zostali poinformowani o przeprowadzonych przez ZBP 

badaniach społecznych, których wyniki będą opublikowane już wkrótce. W sierpniu 

ubiegłego roku 70% kredytobiorców nie wyraziła zainteresowania pomocą w spłacie ze 



 

strony banków. Klika tygodni temu ponownie zadano to pytanie klientom instytucji 

finansowych. Dodatkowo, porównując koszt wynajmu mieszkań z wysokością obecnej raty 

kredytów w CHF i w PLN, ciągle nabycie własnego mieszkania jest bardziej opłacalne. Poza 

tym młodzi ludzie wolą budować własny majątek, który będzie im służył do wieku 

senioralnego. 

Ponadto, jak zwrócił uwagę Prezes ZBP, jeżeli nie ma w państwie polityki 

stabilizowania mieszkalnictwa oraz instrumentów mobilizowania długoterminowych 

oszczędności, to prędzej czy później przychodzi nam za to zapłacić.  

Następnie głos zabrała Pani Prezes Lidia Jabłonowska–Luba, która powiedziała, że 

mBank bardzo szybko zareagował i wyszedł do klientów z kampanią informacyjną na temat 

możliwych rozwiązań/pomocy frankowiczom. Zaobserwowano, że liczba pytań jest wprost 

proporcjonalna do nasilenia głosów w mediach i różnego rodzaju pomysłów publicznych. 

Większość zgłaszanych pytań oscyluje wokół tradycyjnych pytań dotyczących wysokości raty 

i oprocentowania. 

Oczywiście z punktu widzenia ryzyka wszystko może się wydarzyć. Bank dokłada 

wszelkich starań, aby to przewidzieć na tyle, na ile to możliwe. Ryzyko walutowe, jest 

zawsze dodatkowym ryzykiem w przypadku portfela kredytowego, denominowanego w 

walutach obcych. W obecnej sytuacji potrzebne jest rozwiązanie dające wsparcie klientom, 

ale nie destabilizujące sytuację finansową banków. 

Prezes Marcin Prell stwierdził, że należy skupić się na dalszych działaniach 

koniecznych do podjęcia, bo wydarzenia z przeszłości zostały już świetnie przeanalizowane 

przez media. Nawiązał również do wyników badań przedstawionych przez prof. Czapińskiego 

i Prezesa Pietraszkiewicza, podkreślając, że prezentowane dane nie są danymi alarmującymi. 

Oczywiście problem na rynku istnieje, ale mamy miejsce na dyskusję i wypracowanie 

odpowiednich rozwiązań z regulatorami i pozostałymi interesariuszami. Jako sektor stoimy 

przed unikalnym momentem, ponieważ jeżeli ten proces by się powiódł, to będzie to dla 

rynku pierwszy raz na taką skalę.  

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że problem portfela kredytów w CHF budzi 

zainteresowanie wszystkich inwestorów, a zwłaszcza tych większych. BZ WBK dodatkowo 

zwiększył ten portfel poprzez przejęcie innego banku, jednakże od 2004 r. finansowanie we 

frankach szwajcarskich było udzielane na bardzo restrykcyjnych warunkach.  

Wiceprezes Mariusz Kostera został poproszony o porównanie problemu Polski, do 

tego co się dzieje na Węgrzech. Na Węgrzech panuje inna sytuacja ekonomiczno-regulacyjna 

(brak buforów bezpieczeństwa, restrykcji regulacyjnych jak u nas, inny poziom stóp 

procentowych, brak stosowania LIBORu). Wiceprezes Kostera stwierdził, że Polska raczej 

nie chciałaby być postrzegana przez inwestorów w taki sposób jak Węgry. 



 

Wiceprezes Banku BPH S.A. podkreślił, złożoność całej sytuacji w naszym kraju i 

wyraził słowa zrozumienia dla działań nadzoru dążących do wypracowania rozwiązania 

systemowego. Jednakże wspólny dialog jest niezbędny. Mamy do czynienia z paniką 

wywołaną w dużym stopniu przez prasę, poprzez głoszenie fałszywej tezy, że klienci 

frankowi mają problem ze spłacaniem swoich zobowiązań. Banki w swojej propozycji oferują 

rozwiązanie pomocowe, które nie będzie aplikowalne tylko dla jednej grupy klientów – 

frankowiczów. W przeciwnym razie staniemy przed ryzykiem pozwów zbiorowych np. ze 

strony klientów z kredytami w EUR. To wprawdzie mała grupa, ale musimy traktować 

wszystkich jednakowo. 

Prezes Krzysztof Kalicki wyraził opinię, że propozycje dla sektora kierowane przez 

rząd i regulatorów mogłyby być odebrane jako próba kolejnej restrukturyzacji długów w 

Polsce. To by było fatalne zarówno dla reputacji kraju, jak i jego instytucji finansowych. 

Proponowany pakiet ZBP wychodzi poza podstawowe obowiązki banków. Jest to element 

solidarności sektora bankowego z klientami. Dobrze by było, aby regulator zauważył te 

elementy, bo są to rzeczywiste koszty ponoszone przez sektor bankowy. 

Na zakończenie prof. Janusz Czapiński zwrócił uwagę, że w 2013 r. 92% 

frankowiczów nie miało problemów ze spłatą rat, podczas gdy w przypadku kredytobiorców 

w PLN było to 83%. W obecnej sytuacji trzeba sprawdzić, czy ci, którym raty wzrosły mają 

środki na uzupełnienie tego deficytu. Badania pokazują, że ok 20% gospodarstw domowych 

zadłużonych w złotych ma oszczędności przynajmniej na okres 6 miesięcy, podczas gdy  w 

przypadku kredytobiorców w CHF jest to 43%. Dodatkowo, jak badania pokazują, 

statystycznie dochody frankowiczów są wyższe niż klientów złotowych. Dlatego 

przynajmniej połowa z osób z kredytem denominowanym we frankach szwajcarskich nie 

będzie miała problemu z dalszą spłatą zadłużenia. 

Zamykając Forum Bankowe 2015 Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wyraził 

nadzieję, że w przeciągu 2-3 tygodni zostanie zorganizowane spotkanie z Ministerstwem 

Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, w celu 

prowadzenia dalszych konsultacji i wyjaśnienia nieporozumienia dotyczącego pakietu ZBP. 

Spodziewamy się konstruktywnych rozmów. Realnym terminem prezentacji finalnych 

rozwiązań jest koniec maja br. Porozumienie jest nam bardzo potrzebne. 
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