
Warszawa dnia, 24 luty 2017

Poseł Jacek Sasin

Przewodniczący

Podkomisji Nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia: 

poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji 
kredytów  denominowanych  lub  indeksowanych  do  
waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu 
zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), 

przedstawionego  przez  Prezydenta  Rzeczpospolitej  
Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu 
niektórych należności wynikających z umów 
kredytu i pożyczki (druk nr 811), 

poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach 
restrukturyzacji walutowych kredytów 
mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut  
obcych do waluty polskiej (druk nr 877) (FPB) 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Narodowy  Instytut  Studiów  Strategicznych,  w  ślad  za  założoną  na  posiedzeniu
Podkomisji w dniu 22.02.2017 propozycją sposobu oszacowania skutków odwalutowania
zadłużenia  z  tytułu  pseudokredytów  walutowych,  niniejszym  pismem  przedkładamy
szczegółową metodologię tych działań jako wytyczne dla działań KNF. 

Proponujemy:

1. Ponowne oszacowanie skutków odwalutowania zadłużenia z tytułu pseudokredytów
walutowych  na  PLN  wg  kursu  historycznego,  czyli  z  dnia  transakcji.  Szacunek
powinien  być  przeprowadzony na  podstawie  faktycznych  danych wynikających  ze
sprawozdań  przekazywanych  przez  banki  do  NBP.  Przy  szacowaniu  skutków
odwalutowania  powinno  być  uwzględnione  aktualne  saldo  pseudokredytów
walutowych pomniejszone o utworzone przez banki odpisy z tytułu utraty wartości
przedmiotowych  kredytów  oraz  ewentualne  rezerwy  celowe  np.  z  tyt.  ryzyka
operacyjnego, czy ryzyka walutowego w wysokości adekwatnej do posiadanej przez



poszczególne  banki  bazy  kredytów.  Trzeba  również  wziąć  pod  uwagę,  że  banki
zaliczają do bieżących zysków zyski hipotetyczne (którymi zyskami de facto nie są)
prognozując,  że  owe  zyski  mogłyby być  realnie  osiągnięte  w  przyszłości.  Jest  to
niezgodne  z  logiką,  zdrowym  rozsądkiem  oraz  z  jedną  z  podstawowych  zasad
rachunkowości:zasadą ograniczającą określanie zysku bieżącego do kwot bezspornych
stanowiących  podstawę  do  wypłaty  dywidendy.  W  związku  z  tym  oszacowanie
powinno  zawierać  także  obliczenie  kwot  wynikających  z  zaliczenia  do  zysków
bieżących  zysków  lat  przyszłych  wynikających  z  aktualizacji  części  kapitałowej
kredytu  wynikającej  ze  wzrostu  kursu  walut.  W  szacunkach  należy  również
uwzględnić nienależne zyski kursowe (kapitał, odsetki, spredy) pobrane przez banki w
przeszłości.

2. Zwrócenie się do niezależnych firm doradczych o zaproponowanie przez nie metody
uwzględnienia  potencjalnych  skutków  odwalutowania  na  wyniki  banków  (np.
rozliczenie  powstałych  kosztów  metodą  liniową  na  cały  pozostały  okres
kredytowania).

3. Na podstawie oszacowanych skutków odwalutowania psedokredytów walutowych wg
kursu  historycznego  oraz  zaproponowanego  przez  firmy  doradcze  rozwiązania,
oszacowanie potencjalnych skutków odwalutowania pseudokredytów walutowych wg
kursu historycznego ogólnie dla sektora bankowego i poszczególnych banków.

4. Udział strony społecznej we wszystkich pracach i analizach dotyczących oszacowania
skutków operacji odwalutowania.


