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Szanowni Pa stwo,  

 

po raz kolejny mam przyjemno  przekaza  Pa stwu informacj  o dzia alno ci Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie zada  zwi zanych z nadzorem makroostro no ciowym (KSF-M). Rok 2021, który by  czasem 
kontynuacji polityki makroostro no ciowej w warunkach pandemii COVID-19, oceniam z perspektywy realizacji 
zada  Komitetu pozytywnie. 

Komitet koncentrowa  si  na identyfikacji róde  ryzyka wyst puj cych w polskim systemie finansowym, 
kontynuowa  analizy w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomo ci, analizowa  perspektywy rozwoju 
sytuacji w zwi zku portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, a tak e realizowa  dzia ania maj ce na celu 
ograniczenie wp ywu skutków pandemii COVID-19 na krajowy system finansowy. 

Komitet wiele uwagi po wi ci  sektorowi banków spó dzielczych oraz sektorowi skok. Na podstawie oceny sytuacji 
wyda  dwie rekomendacje dotycz ce po danych dzia a , maj cych na celu wsparcie stabilnego funkcjonowania 
tych sektorów oraz zwróci  si  bezpo rednio do podmiotów sektora bankowo ci spó dzielczej, formu uj c 
stanowisko dotycz ce jego funkcjonowania.  

Z perspektywy czasu mo emy oceni , e krajowy sektor bankowy przeszed  przez okres pandemii w dobrej kondycji, 
co pozwoli o mu zachowa  odporno , konieczn  wobec nowych wzywa  na przysz o , zwi zanych 
z makroekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie. 

Chcia bym podkre li , e prowadzenie skutecznej polityki makroostro no ciowej nie by oby mo liwe bez kapita u 
analitycznego i zasobów kadrowych wszystkich zaanga owanych instytucji oraz Narodowego Banku Polskiego, 
który zapewnia obs ug  Komitetu pod wzgl dem analitycznym, prawnym oraz organizacyjnym.  

Jestem przekonany, e w kolejnych latach polityka makroostro no ciowa prowadzona przez Komitet pod moim 
przewodnictwem b dzie nadal istotnie przyczynia  si  do utrzymania stabilno ci polskiego systemu finansowego. 

 
 
 

Adam Glapi ski 
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Przewodnicz cy Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie nadzoru makroostro no ciowego 
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A. Glapi skiego 

 

5 
 

S owo wst pne  

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Pa stwo,  

 

po raz kolejny mam przyjemno  przekaza  Pa stwu informacj  o dzia alno ci Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie zada  zwi zanych z nadzorem makroostro no ciowym (KSF-M). Rok 2021, który by  czasem 
kontynuacji polityki makroostro no ciowej w warunkach pandemii COVID-19, oceniam z perspektywy realizacji 
zada  Komitetu pozytywnie. 

Komitet koncentrowa  si  na identyfikacji róde  ryzyka wyst puj cych w polskim systemie finansowym, 
kontynuowa  analizy w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomo ci, analizowa  perspektywy rozwoju 
sytuacji w zwi zku portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, a tak e realizowa  dzia ania maj ce na celu 
ograniczenie wp ywu skutków pandemii COVID-19 na krajowy system finansowy. 

Komitet wiele uwagi po wi ci  sektorowi banków spó dzielczych oraz sektorowi skok. Na podstawie oceny sytuacji 
wyda  dwie rekomendacje dotycz ce po danych dzia a , maj cych na celu wsparcie stabilnego funkcjonowania 
tych sektorów oraz zwróci  si  bezpo rednio do podmiotów sektora bankowo ci spó dzielczej, formu uj c 
stanowisko dotycz ce jego funkcjonowania.  

Z perspektywy czasu mo emy oceni , e krajowy sektor bankowy przeszed  przez okres pandemii w dobrej kondycji, 
co pozwoli o mu zachowa  odporno , konieczn  wobec nowych wzywa  na przysz o , zwi zanych 
z makroekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie. 

Chcia bym podkre li , e prowadzenie skutecznej polityki makroostro no ciowej nie by oby mo liwe bez kapita u 
analitycznego i zasobów kadrowych wszystkich zaanga owanych instytucji oraz Narodowego Banku Polskiego, 
który zapewnia obs ug  Komitetu pod wzgl dem analitycznym, prawnym oraz organizacyjnym.  

Jestem przekonany, e w kolejnych latach polityka makroostro no ciowa prowadzona przez Komitet pod moim 
przewodnictwem b dzie nadal istotnie przyczynia  si  do utrzymania stabilno ci polskiego systemu finansowego. 

 
 
 

Adam Glapi ski 
Prezes NBP  
Przewodnicz cy Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie nadzoru makroostro no ciowego 

 

Proponujemy 
zdj cie               

Pana Prezesa 

A. Glapi skiego 

 

5 
 

S owo wst pne  

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Pa stwo,  

 

po raz kolejny mam przyjemno  przekaza  Pa stwu informacj  o dzia alno ci Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie zada  zwi zanych z nadzorem makroostro no ciowym (KSF-M). Rok 2021, który by  czasem 
kontynuacji polityki makroostro no ciowej w warunkach pandemii COVID-19, oceniam z perspektywy realizacji 
zada  Komitetu pozytywnie. 

Komitet koncentrowa  si  na identyfikacji róde  ryzyka wyst puj cych w polskim systemie finansowym, 
kontynuowa  analizy w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomo ci, analizowa  perspektywy rozwoju 
sytuacji w zwi zku portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, a tak e realizowa  dzia ania maj ce na celu 
ograniczenie wp ywu skutków pandemii COVID-19 na krajowy system finansowy. 

Komitet wiele uwagi po wi ci  sektorowi banków spó dzielczych oraz sektorowi skok. Na podstawie oceny sytuacji 
wyda  dwie rekomendacje dotycz ce po danych dzia a , maj cych na celu wsparcie stabilnego funkcjonowania 
tych sektorów oraz zwróci  si  bezpo rednio do podmiotów sektora bankowo ci spó dzielczej, formu uj c 
stanowisko dotycz ce jego funkcjonowania.  

Z perspektywy czasu mo emy oceni , e krajowy sektor bankowy przeszed  przez okres pandemii w dobrej kondycji, 
co pozwoli o mu zachowa  odporno , konieczn  wobec nowych wzywa  na przysz o , zwi zanych 
z makroekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie. 

Chcia bym podkre li , e prowadzenie skutecznej polityki makroostro no ciowej nie by oby mo liwe bez kapita u 
analitycznego i zasobów kadrowych wszystkich zaanga owanych instytucji oraz Narodowego Banku Polskiego, 
który zapewnia obs ug  Komitetu pod wzgl dem analitycznym, prawnym oraz organizacyjnym.  

Jestem przekonany, e w kolejnych latach polityka makroostro no ciowa prowadzona przez Komitet pod moim 
przewodnictwem b dzie nadal istotnie przyczynia  si  do utrzymania stabilno ci polskiego systemu finansowego. 

 
 
 

Adam Glapi ski 
Prezes NBP  
Przewodnicz cy Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie nadzoru makroostro no ciowego 

 

Proponujemy 
zdj cie               

Pana Prezesa 

A. Glapi skiego 

 

5 
 

S owo wst pne  

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Pa stwo,  

 

po raz kolejny mam przyjemno  przekaza  Pa stwu informacj  o dzia alno ci Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie zada  zwi zanych z nadzorem makroostro no ciowym (KSF-M). Rok 2021, który by  czasem 
kontynuacji polityki makroostro no ciowej w warunkach pandemii COVID-19, oceniam z perspektywy realizacji 
zada  Komitetu pozytywnie. 

Komitet koncentrowa  si  na identyfikacji róde  ryzyka wyst puj cych w polskim systemie finansowym, 
kontynuowa  analizy w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomo ci, analizowa  perspektywy rozwoju 
sytuacji w zwi zku portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, a tak e realizowa  dzia ania maj ce na celu 
ograniczenie wp ywu skutków pandemii COVID-19 na krajowy system finansowy. 

Komitet wiele uwagi po wi ci  sektorowi banków spó dzielczych oraz sektorowi skok. Na podstawie oceny sytuacji 
wyda  dwie rekomendacje dotycz ce po danych dzia a , maj cych na celu wsparcie stabilnego funkcjonowania 
tych sektorów oraz zwróci  si  bezpo rednio do podmiotów sektora bankowo ci spó dzielczej, formu uj c 
stanowisko dotycz ce jego funkcjonowania.  

Z perspektywy czasu mo emy oceni , e krajowy sektor bankowy przeszed  przez okres pandemii w dobrej kondycji, 
co pozwoli o mu zachowa  odporno , konieczn  wobec nowych wzywa  na przysz o , zwi zanych 
z makroekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie. 

Chcia bym podkre li , e prowadzenie skutecznej polityki makroostro no ciowej nie by oby mo liwe bez kapita u 
analitycznego i zasobów kadrowych wszystkich zaanga owanych instytucji oraz Narodowego Banku Polskiego, 
który zapewnia obs ug  Komitetu pod wzgl dem analitycznym, prawnym oraz organizacyjnym.  

Jestem przekonany, e w kolejnych latach polityka makroostro no ciowa prowadzona przez Komitet pod moim 
przewodnictwem b dzie nadal istotnie przyczynia  si  do utrzymania stabilno ci polskiego systemu finansowego. 

 
 
 

Adam Glapi ski 
Prezes NBP  
Przewodnicz cy Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie nadzoru makroostro no ciowego 

 

Proponujemy 
zdj cie               

Pana Prezesa 

A. Glapi skiego 

5Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.

Słowo wstępne



 

6 
 

 



 

7 
 

1. Prace Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w formule makroostro no ciowej w 2021 r. 

 

1.1. Sk ad Komitetu 

Organem w a ciwym w zakresie sprawowania nadzoru makroostro no ciowego nad systemem 
finansowym w Polsce jest Komitet Stabilno ci Finansowej.  

Komitet – funkcjonuj cy pod przewodnictwem Prezesa Narodowego Banku Polskiego1 – 
odpowiedzialny jest za kszta towanie polityki makroostro no ciowej zgodnie z zapisem ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu 
kryzysowym w systemie finansowym2 (zwanej dalej „ustaw  o nadzorze makroostro no ciowym”).  

Komitet Stabilno ci Finansowej w formule makroostro no ciowej (KSF-M) jest cia em 
kolegialnym, w sk ad którego wchodz  przedstawiciele instytucji krajowej sieci bezpiecze stwa 
finansowego. W 2021 r. w Komitecie zasiadali: 

• Prezes Narodowego Banku Polskiego – Przewodnicz cy KSF-M – Adam Glapi ski, 
• Minister Finansów – Tadeusz Ko ci ski, 
• Przewodnicz cy Komisji Nadzoru Finansowego – Jacek Jastrz bski, 
• Prezes Zarz du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Piotr Tomaszewski. 

 

1.2. Zadania Komitetu 

Do g ównych zada  Komitetu jako organu nadzoru makroostro no ciowego nale :  

• dzia ania zmierzaj ce do wzmocnienia odporno ci systemu finansowego na wypadek 
materializacji ryzyka systemowego oraz wspierania d ugoterminowego, 
zrównowa onego wzrostu gospodarczego;  

• stosowanie odpowiednich instrumentów makroostro no ciowych, w tym 
przedstawianie stanowisk w przypadku identyfikacji róde  ryzyka systemowego 
oraz wydawanie rekomendacji w warunkach konieczno ci podj cia dzia a  w celu 
wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego, jednocze nie 

• identyfikowanie instytucji finansowych istotnych dla systemu finansowego; 

 
1 Zgodnie z ustaw  o nadzorze makroostro no ciowym Komitet Stabilno ci Finansowej w tym samym sk adzie, ale pod 

przewodnictwem Ministra Finansów realizuje zadania dotycz ce zarz dzania kryzysowego (KSF-K).  
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 140, 680, 1598, 2140.  

7Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.
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• wspó praca z Europejsk  Rad  do spraw Ryzyka Systemowego (zwana dalej „ERRS”) 
i innymi instytucjami mi dzynarodowymi, a tak e z innymi organami nadzoru 
makroostro no ciowego; 

• zapewnienie w a ciwego obiegu informacji pomi dzy cz onkami Komitetu s u cych 
realizacji jego zada 3; 

• wydawanie z cz stotliwo ci  kwartaln  opinii dotycz cej wysoko ci wp at 
kredytodawców na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (zwany dalej „FWK”)4, która 
stanowi podstaw  do wyznaczenia przez Rad  Funduszu wysoko ci wp at 
wnoszonych przez kredytodawców. 

Ponadto Komitet Stabilno ci Finansowej w ramach swoich zada  wydaje wiele ró nych opinii.  
Opinie Komitetu wydawane s  z regu y na wniosek innych instytucji sieci bezpiecze stwa 
finansowego5.  
 

1.3. Posiedzenia Komitetu i podj te uchwa y  

W 2021 r. Komitet, zgodnie z przewidzianym na ten rok harmonogramem prac, odby  cztery 
posiedzenia (jedno w kwartale) w nast puj cych terminach: 19 marca, 18 czerwca, 28 wrze nia 
oraz 10 grudnia. Mimo obowi zuj cego stanu epidemii posiedzenia mia y formu  spotka  
stacjonarnych, które odbywa y si  w siedzibie NBP z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpiecze stwa.   

Sta ymi punktami obrad ka dego z posiedze  Komitetu by y nast puj ce tematy: 

• ocena ryzyka systemowego w oparciu o wnioski z ankiety6, w której uczestnicz  
wszystkie instytucje reprezentowane w Komitecie, 

• analiza sytuacji na krajowym rynku nieruchomo ci mieszkaniowych, 

• uchwa y w sprawie wysoko ci wska nika bufora antycyklicznego7 (countercyclical 
capital buffer, CCB),  

• monitorowanie efektów prac Sta ej Grupy Roboczej, 

• informacja na temat spraw podejmowanych na forum europejskim w zakresie 
polityki makroostro no ciowej, 

 
3 Zgodnie  art. 5 ustawy o nadzorze makroostro no ciowym.  
4 Obowi zek ten nak ada na KSF-M ustawa z 9 pa dziernika 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaci gn li kredyt mieszkaniowy 
i znajduj  si  w trudnej sytuacji finansowej. 
5 Np. opinia w trybie art. 39 ustawy o nadzorze makroostro no ciowym – identyfikacja innej instytucji o znaczeniu systemowym, 
O-SII), w trybie art. 137 ust. 2 Prawa bankowego – wydawanie rekomendacji przez KNF po zasi gni ciu opinii KSF czy w trybie 
rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu y  na rynku oraz 
uchylaj cego dyrektyw  2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
6 Opis ankiety Oceny ryzyka systemowego oraz metodyk   oceny i identyfikacji ryzyka systemowego przedstawiono w Rozdziale 6 
- Ryzyko systemowe.  
7 Rekomendacja w tej uchwale jest kierowana do Ministra Finansów. 

Narodowy Bank Polski8
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• monitorowanie realizacji wydanych przez Komitet rekomendacji, 

• monitorowanie zada  realizowanych przez Komitet poza posiedzeniami, jak np. 
opinia dla Rady w sprawie sk adki na kwartalny Fundusz Wsparcia 
Kredytobiorców.  

 

W ka dym kwartale 2021 r. Komitet zaleca  utrzymanie wska nika antycyklicznego bufora 
kapita owego na niezmienionym poziomie 0%8, a Minister Finansów przyjmowa  
rekomendacj  Komitetu. 

Narodowy Bank Polski po ka dym posiedzeniu Komitetu publikowa  na stronie internetowej 
uchwa y Komitetu dotycz ce bufora antycyklicznego wraz z uzasadnieniem oraz 
szczegó owymi informacjami odno nie do: 

• wysoko ci obowi zuj cego wska nika bufora antycyklicznego, 
• warto ci odniesienia dotycz ca wska nika bufora antycyklicznego, 
• wska nika kredytów do PKB,  
• wska nika odchylenia od d ugoterminowej tendencji zmiany wska nika kredytów 

do PKB.9  
 

Na przestrzeni 2021 roku Komitet koncentrowa  si  na dzia aniach s u cych zabezpieczeniu 
stabilno ci krajowego sektora finansowego w warunkach pandemii. Skupia  si  na analizie 

róde  ryzyka wyst puj cych w polskim systemie finansowym, dokonuj c ich identyfikacji, 
klasyfikacji i oceny, kontynuowa  równie  analizy w zakresie tendencji na krajowym rynku 
nieruchomo ci z uwagi na ci g y wzrost aktywno ci odnotowywany na tym rynku, a tak e 
realizowa  dzia ania maj ce na celu ograniczenie wp ywu skutków pandemii COVID-19 na 
krajowy system finansowy oraz gospodark  realn .   

Poza sta ymi punktami porz dku posiedze  Komitet na swoich spotkaniach podejmowa  
równie  inne wa ne tematy, z których najistotniejsze na poszczególnych posiedzeniach 
omówiono poni ej. 

 
W I kwartale posiedzenie po wi cone by o w szczególno ci dalszemu wzrostowi ryzyka 
prawnego zwi zanego z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, a tak e obni aj c  
si  rentowno ci  banków komercyjnych. Komitet przedyskutowa  propozycje mo liwych do 
podj cia dzia a  w zakresie wsparcia stabilnego funkcjonowania sektorów banków 
spó dzielczych oraz spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych10 i podj  nast puj ce 
uchwa y: 

 

 
8 Bufor antycykliczny na poziomie 0% wprowadzi a w 2015 r. ustawa o nadzorze makroostro no ciowym. 
9 Zgodnie z wymogami art. 25 ustawy o nadzorze makroostro no ciowym. 
10 Pozycje by y efektem prac grupy GRASS, które zosta y przedstawione w Informacji o dzia alno ci Komitetu Stabilno ci Finansowej 

w zakresie nadzoru makroostro no ciowego w 2020 r. oraz w Rozdziale 8 – Inne dzia ania makroostro no ciowe.  

9Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.

Prace Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej w 2021 r.
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• w sprawie rekomendacji dotycz cych dzia a  wspieraj cych stabilne funkcjonowanie 
banków spó dzielczych; 

• w sprawie rekomendacji dotycz cych dzia a  wspieraj cych stabilne funkcjonowanie 
spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych; 

• w sprawie stanowiska dotycz cego funkcjonowania sektora bankowo ci spó dzielczej. 
 
Rekomendacje Komitetu11 skierowane zosta y do instytucji skupionych w KSF i zaleca y podj cie 
odpowiednich dzia a  - g ównie o charakterze legislacyjnym - wspieraj cych aspektach stabilne 
funkcjonowanie banków spó dzielczych oraz spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych. 
Stanowisko Komitetu12 natomiast zosta o skierowane do sektora banków spó dzielczych, do 
banków zrzeszaj cych oraz systemów ochrony instytucjonalnej.  Wskazano w nim na potrzeb  
zintensyfikowania procesów czeniowych w sektorze oraz zwi kszenia stopnia integracji 
funkcjonalnej poprzez centralizacj  w bankach zrzeszaj cych funkcji wspieraj cych popraw  
efektywno ci kosztowej i operacyjnej banków spó dzielczych. Podkre lono równie  potrzeb  
rozszerzenia pomocy udzielanej bankom spó dzielczym przez systemy ochrony instytucjonalnej 
o formy inne ni  finansowa.  
 
W ramach wsparcia procesów, wskazanych w stanowisku kierowanym do sektora bankowo ci 
spó dzielczej, Komitet zdecydowa  o zwróceniu si  równie  do: 

• Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pro b  o pomoc w znalezieniu 
rozwi zania w otoczeniu prawno-regulacyjnym, które pozwoli oby na wi ksz  
wspó prac  podmiotów w ramach zrzeszenia przy unikni ciu podejrze  z tytu u zmowy 
cenowej;  

• Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podj cie skutecznych dzia a  maj cych na celu 
odpowiedni  zmian  zasad stosowania dop at Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa do kredytów preferencyjnych. Wskazano, e w kontek cie poprawy 
efektywno ci dzia ania banków spó dzielczych korzystne by oby wprowadzenie zmian 
w zakresie przyznawania dop at do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki 
na inwestycje i przedsi wzi cia zwi zane z produkcj  roln  i jej rozwojem, tj. tzw. 
kredytów preferencyjnych.  

Komitet zapozna  si  szczegó owo z opracowanym przez NBP Raportem o nadzorze systemowym 
w zakresie polskiego systemu p atniczego w 2019 r.13, a tak e z informacjami na temat potrzeby 
wyznaczenia w polskim porz dku prawnym organu restrukturyzacji i uporz dkowanej 
likwidacji dla zak adów ubezpiecze  i zak adów reasekuracji oraz kontrahentów centralnych 
na potrzeby realizacji obowi zków wynikaj cych z odpowiednich rozporz dze  UE. Zgodnie 

 
11 Uchwa a KSF nr 46/2021 z dnia 19 marca 2021 w sprawie rekomendacji dotycz cych dzia a  wspieraj cych stabilne 

funkcjonowanie banków spó dzielczych U46.pdf (nbp.pl) oraz uchwa a nr 48/2021 KSF z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
rekomendacji dotycz cych dzia a  wspieraj cych stabilne funkcjonowanie spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych 
U48.pdf (nbp.pl). 

12 Uchwa a KSF nr 47/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie stanowiska dotycz cego funkcjonowania sektora bankowo ci 
spó dzielczej U47.pdf (nbp.pl). 

13 Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu p atniczego w 2019 r. by  przedmiotem obrad Komitetu w grudniu 
2020 r., jednak e KSF-M zdecydowa  o potrzebie bardziej szczegó owego zapoznania si  z wnioskami z tego materia u.  
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z rozporz dzeniem CCP-RR14 ka de pa stwo cz onkowskie wyznacza co najmniej jeden organ 
resolution uprawniony do stosowania instrumentów oraz wykonywania uprawnie  
w procedurze resolution. W toku dyskusji Komitet pozytywnie odniós  si  do propozycji, by 
funkcj  organu resolution dla CCP w Polsce pe ni  Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W ramach 
corocznego monitorowania poziomu ekspozycji Komitet podj  decyzj  o przekazaniu ERRS 
informacji o braku istotnych ekspozycji polskich banków na francuski sektor przedsi biorstw 
niefinansowych w zwi zku z obowi zkiem stosowania mechanizmu odwzajemniania 
instrumentów makroostro no ciowych przyj tych w innych pa stwach.  

 
W II kwartale Komitet zapozna  si  z przygotowanym przez NBP Raportem o stabilno ci systemu 
finansowego, czerwiec 2021 r.   
 
Na posiedzeniu Komitet przyj  raport pt. Informacja o dzia alno ci Komitetu Stabilno ci Finansowej 
w zakresie nadzoru makroostro no ciowego w 2020 r. oraz wyrazi  zgod  na przekazanie go 
Sejmowi RP. Dokument zosta  równie  umieszczony na stronie internetowej. 
 
Komitet podj  ponadto decyzj  o przekazaniu ERRS informacji o braku identyfikacji istotnych 
pa stw trzecich na potrzeby okre lania wska nika bufora antycyklicznego oraz braku potrzeby 
odwzajemniania instrumentu wprowadzonego w Norwegii oraz o wynikach monitorowania 
ekspozycji w Szwecji i Belgii w zwi zku ze stosowaniem mechanizmu odwzajemniania 
instrumentów makroostro no ciowych przyj tych w tych pa stwach. 

 
W III kwartale, wspieraj c zainicjowany uchwa  KSF z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 
rekomendacji dotycz cej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, proces 
dobrowolnych ugód pomi dzy bankami a kredytobiorcami, Komitet zdecydowa  
o skierowaniu do Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacji dotycz cej 
czasowej zmiany wysoko ci wag ryzyka dla instytucji aktywnie zaanga owanych w ten proces. 
Dzia aj c na podstawie art. 39 i 46 ustawy o nadzorze makroostro no ciowym, na wniosek 
KNF, Komitet wyda  opini  w sprawie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym 
(O-SII) oraz na o eniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.  
 
Komitet przeanalizowa  wyniki monitorowania ekspozycji polskiego sektora bankowego 
w Luksemburgu i potwierdzi  brak przes anek uznawania luksemburskiego instrumentu 
makroostro no ciowego. Komitet omówi  tak e sposób realizacji zalecenia ERRS w sprawie 
identyfikacji podmiotów prawnych (LEI)15. Uzna  za wskazane wsparcie rekomendowanego 
stopniowego rozszerzania zakresu stosowania kodów LEI przez organy administracji 

 
14 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby 

prowadzenia dzia a  naprawczych oraz restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów 
centralnych oraz zmieniaj ce rozporz dzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 
2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.1.2021, 
s. 1). 

15 Legal entity identifier (LEI) - 20-znakowy kod referencyjny pozwalaj cy na jednoznaczn  identyfikacj  podmiotów odr bnych 
pod wzgl dem prawnym, które uczestnicz  w transakcjach finansowych, nadawany przez uprawnione do tego licencjonowane 
jednostki. 

11Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.

Prace Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej w 2021 r.
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publicznej w ramach wykonywanych przez nie zada  nadzorczych lub pozyskiwania danych 
sprawozdawczych. 
 
Komitet zapozna  si  ze stanem prac prowadzonych przez Komisj  Europejsk  nad 
rozporz dzeniem wykonawczym okre laj cym zamienniki dla wska ników CHF LIBOR.  
 
W IV kwartale Komitet zapozna  si  z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilno ci 
systemu finansowego, grudzie  2021 r. Omówi  tak e stan zaawansowania prac nad procesem 
wdra ania przez banki komercyjne ugód z kredytobiorcami w zakresie umów mieszkaniowych 
kredytów walutowych. 
 
Dla potrzeb oceny ryzyka zwi zanego z infrastruktur  rynku finansowego Komitetowi 
przedstawiono Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu p atniczego za 2020 r.  
W zwi zku z wydanym stanowiskiem dotycz cym funkcjonowania sektora bankowo ci 
spó dzielczej16 Komitet przyj  do wiadomo ci sprawozdania banków zrzeszaj cych oraz 
systemów ochrony instytucjonalnej z dzia a  podj tych w celu poprawy efektywno ci 
funkcjonowania bankowo ci spó dzielczej. Ponadto zapozna  si  z post pami prac w a ciwych 
podmiotów na rzecz realizacji rekomendacji dotycz cych: 
 

• obni enia obci e  zwi zanych z finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków17, 
• wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotek  na nieruchomo ci mieszkalnej18, 
• dzia a  wspieraj cych stabilne funkcjonowanie banków spó dzielczych19 i sektora 

skok20. 
 
W ramach wype niania swoich obowi zków notyfikacyjnych Komitet przeanalizowa  
ekspozycje polskiego sektora bankowego we Francji i uzna , i  zachodz  przes anki 
pozwalaj ce na nieodwzajemnianie wprowadzonego we Francji w 2021 r. instrumentu 
makroostro no ciowego. Zgodnie z harmonogramem sprawozdawczym zdecydowa  równie  
o powiadomieniu ERRS o sposobie realizacji nast puj cych zalece : 
 
• w sprawie uzupe niania luk w danych dotycz cych sektora nieruchomo ci oraz 
• w sprawie identyfikacji podmiotów prawnych. 

 

 

 

 
16 Uchwa a KSF nr 47/2021. 
17 Uchwa a KSF nr 43/2021. 
18 Uchwa a KSF nr 52/2021. 
19 Uchwa a KSF nr 46/2021. 
20 Uchwa a KSF nr 48/2021. 
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Tabela 1. Uchwa y Komitetu Stabilno ci Finansowej podj te w 2021 r.             
   

Uchwa a nr Tytu  uchwa y 

Tryb obiegowy - 18 I 2021 
43/2021 w sprawie rekomendacji dotycz cej obni enia obci e  zwi zanych z 

finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków 
Tryb obiegowy - 23 II 2021 

44/2021 w sprawie opinii dotycz cej kwartalnej wysoko ci wp aty na Fundusz 
Wsparcia Kredytobiorców 

Posiedzenie - 19 III 2021 
45/2021 w sprawie wysoko ci wska nika bufora antycyklicznego oraz 

przekazania Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji 
dotycz cych bufora antycyklicznego 

46/2021 w sprawie rekomendacji dotycz cych dzia a  wspieraj cych stabilne 
funkcjonowanie banków spó dzielczych 

47/2021 w sprawie stanowiska dotycz cego funkcjonowania sektora bankowo ci 
spó dzielczej 

48/2021 w sprawie rekomendacji dotycz cych dzia a  wspieraj cych stabilne 
funkcjonowanie spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych 

Tryb obiegowy - 24 V 2021 
49/2021 w sprawie opinii dotycz cej kwartalnej wysoko ci wp aty na Fundusz 

Wsparcia Kredytobiorców 

Posiedzenie - 18 VI 2021 
50/2021 

 
w sprawie wysoko ci wska nika bufora antycyklicznego 

Tryb obiegowy - 25 VIII 2021 
51/2021 w sprawie opinii dotycz cej kwartalnej wysoko ci wp at na Fundusz 

Wsparcia Kredytobiorców 

Posiedzenie – 28 IX 2021 
52/2021 w sprawie rekomendacji dotycz cej wag ryzyka dla ekspozycji 

zabezpieczonych hipotek  na nieruchomo ci mieszkalnej  

53/2021  w sprawie wysoko ci wska nika bufora antycyklicznego 

54/2021 w sprawie metodyki, kryteriów identyfikacji i kalibracji buforów innych 
instytucji o znaczeniu systemowym 

Tryb obiegowy - 25 XI 2021 
55/2021 w sprawie opinii dotycz cej kwartalnej wysoko ci wp aty na Fundusz 

Wsparcia Kredytobiorców 
Posiedzenie – 10 XII 2021 

56/2021 w sprawie wysoko ci wska nika bufora antycyklicznego  

 
ród o: Opracowanie NBP. 

 

13Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.

Prace Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej w 2021 r.
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1.4. Grupy robocze 

1.4.1 Sta a Grupa Robocza 

Sta a Grupa Robocza (dalej zwana „SGR”) wspiera prace Komitetu poprzez przygotowywanie 
projektów opinii, stanowisk i rekomendacji. W sk adzie SGR jest dziewi ciu sta ych cz onków – po 
dwóch przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urz du Komisji Nadzoru Finansowego 
i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz trzech przedstawicieli NBP, z których jeden pe ni 
funkcj  Przewodnicz cego Grupy. Kolegialna formu a dzia ania SGR sprzyja zaanga owaniu 
i wymianie informacji pomi dzy instytucjami sieci bezpiecze stwa finansowego. SGR w ramach 
swoich spotka  wypracowuje i uzgadnia projekty materia ów i dokumentów analitycznych, które 
nast pnie s  prezentowane na posiedzeniach Komitetu i stanowi  podstaw  decyzji 
podejmowanych przez KSF-M. Od 2020 r., ze wzgl du na zagro enie pandemiczne, posiedzenia 
SGR odbywaj  si  wy cznie w formule zdalnej przy wykorzystaniu rodków komunikacji 
elektronicznej. 
 
W 2021 r. Sta a Grupa Robocza odby a pi  posiedze , z czego cztery posiedzenia mia y charakter 
regularny i poprzedza y posiedzenia KSF-M.  
 
1.4.2 Grupa robocza ds. analiz sytuacji w sektorze banków spó dzielczych 

i sektorze spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych (GRASS) 

Grupa robocza ds. analiz sytuacji w sektorze banków spó dzielczych i sektorze spó dzielczych kas 
oszcz dno ciowo-kredytowych (GRASS) zosta a powo ana przez Komitet 15 czerwca 2020 r. 
Sk ada a si  z reprezentantów wszystkich instytucji skupionych w Komitecie. Zadaniem grupy 
by o dokonanie analizy sytuacji w sektorze banków spó dzielczych i sektorze spó dzielczych kas 
oszcz dno ciowo-kredytowych oraz opracowanie projektu rekomendacji zawieraj cych katalog 
dzia a , jakie powinny by  podj te przez w a ciwe podmioty wobec tych sektorów w celu 
wsparcia ich stabilnego funkcjonowania i rozwoju. Pierwotnie Grupa powo ana zosta a na czas 
okre lony, do 31 grudnia 2020 r. W ko cu 2020 r. Komitet zapozna  si  z raportem analitycznym 
z prac pt. Wyniki analizy i propozycje dzia a  i przed u y  mandat GRASS do marca 2021 r. Grupa 
uko czy a dzia alno  w wyznaczonym terminie, przedstawiaj c Komitetowi projekt 
rekomendacji ws. dzia a  wspieraj cych stabilno  sektora banków spó dzielczych oraz sektora 
skok wraz ze sformu owanym stanowiskiem ws. oczekiwa  bezpo rednich dzia a  ze strony 
zainteresowanych instytucji.  
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2.  Zmiany otoczenia regulacyjnego 

Komitet w 2021 r. wype nia  swoje zadania w warunkach zmieniaj cego si  otoczenia 
regulacyjnego. Na kszta t tych dzia a  wp ywa  m.in. utrzymuj cy si  stan epidemii oraz znacz ca 
zmiana ram polityki makroostro no ciowej wynikaj ca z implementowania do przepisów 
krajowych nowych rozwi za  wprowadzonych w dyrektywie w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do dzia alno ci oraz nadzoru ostro no ciowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (CRDV)21. 

Zmiany wynikaj ce z nowelizacji CRD 

W zwi zku z rewizj  przepisów CRD, która nast pi a w 2019 r., w 2021 r. do polskiego porz dku 
prawnego zosta y transponowane przepisy, które zmienia y otoczenie regulacyjne prowadzonej 
przez Komitet polityki makroostro no ciowej. Uruchomienie procesu legislacyjnego da o te  
mo liwo  innych, praktycznych dostosowa  obowi zuj cych przepisów.     

Najistotniejsze zmiany z punktu widzenia nadzoru makroostro no ciowego zosta y 
wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o nadzorze makroostro no ciowym22.  

Znowelizowane przepisy mo na podzieli  na dwie kategorie. Pierwsza z nich to przepisy 
reguluj ce procedury i zasady zwi zane z nak adaniem, kalibracj  i przegl dem instrumentów 
makroostro no ciowych. Szczegó owo zmiany w tym obszarze zosta y opisane w rozdziale 6. 

Drugi obszar zmian to przepisy o charakterze formalnym, reguluj ce kwestie instytucjonalne oraz 
proceduralne, zwi zane z funkcjonowaniem Komitetu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 pkt 3 
ustawy o nadzorze makroostro no ciowym Komitet uzyska  ogóln  kompetencj  do 
przekazywania ERRS informacji na temat wszelkich dzia a  makroostro no ciowych 
podejmowanych przez polskie organy i instytucje. Kompetencje notyfikacyjne Komitetu dotycz  
w szczególno ci przekazywania informacji na temat:  

• wprowadzonych instrumentów makroostro no ciowych,  
• decyzji podj tych w zwi zku ze stosowaniem mechanizmu dobrowolnego 

odwzajemniania (reciprocity),  
• podj tych dzia a  makroostro no ciowych w zwi zku z realizacj  zalece  ERRS.  

 
Zmiana ta umo liwia odpowiednie skoordynowanie na poziomie krajowym obiegu oraz wymiany 
informacji o podejmowanych przez poszczególne instytucje dzia aniach z zakresu polityki 
makroostro no ciowej. Jednocze nie regulacja dotycz ca przekazywania informacji do ERRS jest 
spójna ze zmianami, które zasz y w zakresie funkcjonowania tego organu. W wyniku nowelizacji 

 
21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniaj ca dyrektyw  2013/36/UE 

w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spó ek holdingowych, finansowych spó ek holdingowych 
o dzia alno ci mieszanej, wynagrodze , rodków i uprawnie  nadzorczych oraz rodków ochrony kapita u (Dz. Urz. UE L 150 
z 7.6.2019 s. 253). 

22 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 680). 

15Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.
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pakietu CRD/CRR w 2019 r. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego sta a si  podmiotem 
centralnym odpowiedzialnym za: 
 

1) koordynacj  polityki makroostro no ciowej (coordination hub) na poziomie UE oraz  
2) wymian  informacji na temat podejmowanych przez poszczególne pa stwa dzia a  
(notification hub).  
 

Nowe ramy koordynacji skutkuj  m.in. wprowadzeniem zasady, e notyfikacja dotycz ca dzia a  
makroostro no ciowych wymaga przekazania informacji jedynie do ERRS, która udost pnia je 
innym zainteresowanym organom23. Ponadto sam proces notyfikacyjny odbywa si  obecnie 
jedynie w formie elektronicznej, za pomoc  odpowiedniego systemu teleinformatycznego 
z ograniczonym dost pem do jego zasobów, co pozwala na zapewnienie jednolito ci i spójno ci 
mi dzy informacjami przekazywanymi przez poszczególne pa stwa cz onkowskie. W ramach 
procesu ujednolicania przekazywanych informacji przygotowano równie  nowe formularze 
notyfikacyjne. 
 
Zmiany wynikaj ce z przepisów wprowadzonych w zwi zku z zagro eniem 
pandemicznym 
 
W 2021 r. nadal utrzymywa  si  stan epidemii, w zwi zku z którym wprowadzono wiele 
przepisów wp ywaj cych na funkcjonowanie i tryb pracy organów administracji i podmiotów 
publicznych.  

Og oszenie stanu zagro enia epidemicznego i wej cie w ycie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdzia aniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zaka nych oraz wywo anych nimi sytuacji kryzysowych24, da o Ministrowi Finansów m.in. 
delegacj  do zmiany w drodze rozporz dzenia25 terminów niektórych obowi zków 
sprawozdawczych i informacyjnych. Minister Finansów w ramach dostosowywania terminów 
realizacji obowi zków informacyjnych do warunków pandemii dokona  w 2020 r. sta ej zmiany 
terminów wynikaj cych z ustawy o wsparciu kredytobiorców26,  istotnych dla prac Komitetu. 
Zgodnie z tymi zmianami wszystkie terminy dotycz ce okre lania sk adki na FWK zosta y 
przesuni te o ok. 3 miesi ce:  

• termin przekazania przez KNF do KSF danych stanowi cych podstaw  wydania opinii 
Komitetu zosta  wyd u ony o 12 tygodni;  

• przekazanie przez KSF opinii Radzie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zosta o 
przesuni te do ostatniego dnia pi tego miesi ca nast puj cego po kwartale, za który 
wp ata jest nale na; 

 
23 Wcze niejsze rozwi zania przewidywa y przekazywanie notyfikacji m.in. do ERRS, EBA, FISMA.   
24 Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z pó n. zm. 
25 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie okre lenia innych terminów wykonania niektórych obowi zków 

sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 622). 
26 Ustawa z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaci gn li kredyt mieszkaniowe i znajduj  si  w trudnej sytuacji 

finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138, z 2021 r., poz. 11). 
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• przed u ono tak e termin przekazania przez Rad  Funduszu informacji kredytodawcom 
o wysoko ci wp at na FWK do 15. dnia szóstego miesi ca po kwartale, za który nale na 
jest wp ata.  

 
Przesuni cie terminów zwi zanych z wydaniem przez Komitet opinii Radzie FWK - z uwagi na 
formu  przepisów wprowadzaj cych - ma charakter trwa y i b dzie obowi zywa o do uchylenia 
odpowiednich przepisów rozporz dzenia. W zwi zku z tym w 2021 r. Komitet nadal wype nia  
zadania wynikaj ce z ustawy o wsparciu kredytobiorców w terminach zmienionych 
rozporz dzeniem Ministra Finansów.27 
 

 

 

 
27 Zadanie opisane szerzej w rozdziale 7.1. 
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3. Rola Narodowego Banku Polskiego 

NBP pe ni szczególn  rol  w prowadzeniu polityki makroostro no ciowej. Prezes NBP jest 
przewodnicz cym Komitetu i dysponuje g osem rozstrzygaj cym przy podejmowaniu decyzji 
przez Komitet oraz reprezentuje polski organ nadzoru makroostro no ciowego na zewn trz. NBP 
powierzono równie  zadanie zapewnienia obs ugi KSF-M w dwóch obszarach: (1) analityczno-
badawczym oraz (2) administracyjno-organizacyjnym. Taki mandat dla NBP stanowi 
uwzgl dnienie rekomendacji organów i instytucji mi dzynarodowych28, w których zalecano, aby 
kluczow  rol  w sprawowaniu nadzoru makroostro no ciowego odgrywa y banki centralne. 
Istotny udzia  Narodowego Banku Polskiego wynika równie  z d ugoletniego zaanga owania 
i do wiadczenia NBP w prowadzeniu analiz systemu finansowego i jego zwi zków z realn  sfer  
gospodarki.  
 
Na Narodowym Banku Polskim spoczywa obowi zek organizacji prac Komitetu, tj. zapewnienia 
obs ugi prawnej, koordynacji przep ywu informacji oraz materia ów pomi dzy wszystkimi 
cz onkami Komitetu, w tym organizacji zaplecza technicznego. NBP dostarcza Komitetowi gros 
materia ów analitycznych stanowi cych podstaw  podejmowanych decyzji oraz baz  do dyskusji. 
Takie same funkcje Narodowy Bank Polski spe nia wobec Sta ej Grupy Roboczej oraz innych grup 
roboczych powo ywanych przez Komitet dla realizacji zlecanych dora nie zada .  

Kluczowymi dokumentami, które NBP udost pnia Komitetowi, jest Raport o stabilno ci systemu 
finansowego (publikowany dwa razy w roku) oraz Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki 
(przygotowywany raz w roku)29. Komitet ma równie  zapewniony dost p do wyników bada , 
analiz, opracowa  oraz innych dokumentów przygotowywanych w NBP i mog cych mie  wp yw 
na ocen  ryzyka systemowego, a tym samym na prowadzenie polityki makroostro no ciowej. 
Komitet ma te  mo liwo  korzystania z zasobów analitycznych NBP w razie potrzeby 
przygotowania analiz bie cych interesuj cych tematów na zlecenie. 

Na NBP spoczywa równie  obowi zek realizacji polityki komunikacyjnej Komitetu, która 
w szczególno ci ma na celu informowanie uczestników systemu finansowego 
o zidentyfikowanych zagro eniach dla stabilno ci finansowej, wyja nianie podj tych decyzji oraz 
szerzenie wiedzy na temat nadzoru makroostro no ciowego i jego znaczenia. NBP prowadzi 
stron  internetow  KSF-M w swoim serwisie informacyjnym. Wype nia równie  powierzone mu 
przez Komitet obowi zki informacyjne zwi zane z nadzorem makroostro no ciowym wzgl dem 
instytucji Unii Europejskiej. 

 
 
 

 
28  W tym ERRS i MFW. 
29 Zgodnie z art. 30a ustawy o Narodowym Banku Polskim. 
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Praca NBP na rzecz Komitetu w warunkach pandemii 
 
Rok 2021 by  kolejnym rokiem zmaga  z pandemi  COVID-19, w którym realizacja zada  
w zakresie obs ugi KSF-M stanowi a dla NBP szczególne wyzwanie. Tak, jak w roku poprzednim, 
posiedzenia Komitetu odbywa y si  w formie spotka  bezpo rednich. St d dla ochrony cz onków 
KSF-M stosowano wypracowane w ramach zdobytego ju  do wiadczenia zmiany organizacyjne 
i wszelkie rodki bezpiecze stwa, aby zapewni  Komitetowi mo liwo  niezagro onego 
obradowania. W tym celu przeniesiono spotkania do pomieszczenia umo liwiaj cego zachowanie 
wymaganego dystansu w Centrali NBP oraz zapewniono ochron  w postaci rodków sanitarnych 
oraz specjalnych barier ochronnych.  
 
 

19Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.
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4. Ryzyko systemowe  

Wed ug za o e  przyj tych przez Komitet w Strategii30 przeciwdzia anie materializacji ryzyka 
systemowego mo e odbywa  si  dwutorowo, poprzez:  

(i) dzia ania na rzecz ograniczenia narastania i kumulowania nadmiernych nierównowag 
w systemie finansowym oraz  

(ii) wzmacnianie odporno ci systemu finansowego.  

Etap akumulacji ryzyka systemowego wp ywa na sposób ograniczania tego ryzyka. We wczesnym 
etapie narastania ryzyka, gdy zaobserwowane zjawiska o charakterze nierównowag nie zagra aj  
utrzymaniu stabilno ci finansowej, Komitet podejmuje dzia ania zmierzaj ce do ograniczania 
narastania tych nierównowag (i). Natomiast, w sytuacji znacznego skomasowania ryzyka, Komitet 
koncentruje dzia ania w celu zbudowania wi kszej odporno ci systemu finansowego poprzez 
wprowadzanie odpowiednich buforów kapita owych (ii). Z kolei w fazie materializacji ryzyka 
systemowego zgromadzone wcze niej bufory powinny zosta  uwolnione w celu ograniczenia 
napi  zwi zanych z dop ywem rodków do gospodarki i zmniejszenia tym samym skali kryzysu 
(iii) (patrz Rysunek 1).  
 
Rysunek 1. Schemat dzia a  KSF-M 
 

 

ród o: Opracowanie w asne. 

 
30 Strategia polityki makroostro no ciowej, czerwiec 2019 r., 
http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje/strategia-polityki-makroostroznosciowej.pdf. 
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4.1. Monitorowanie i identyfikacja bie cych zmian ryzyka na 
podstawie analiz i raportów cyklicznych 

4.1.1. Ankieta oceny ryzyka systemowego 

Komitet regularnie monitoruje ryzyko systemowe w polskim systemie finansowym. W procesie 
bior  udzia  wszystkie instytucje sieci bezpiecze stwa finansowego reprezentowane w KSF 
poprzez cykliczne dostarczanie opinii na temat percepcji bie cego poziomu ryzyka. 
Indywidualne oceny ryzyka systemowego podlegaj  wspólnej analizie i stanowi  punkt 
odniesienia dla ogólnej oceny prezentowanej przez Komitet. 

Podstawowym narz dziem umo liwiaj cym skonfrontowanie poszczególnych ocen ryzyka 
prezentowanych przez instytucje jest ankieta Ocena ryzyka systemowego przez instytucje sieci 
bezpiecze stwa finansowego, przygotowywana i opracowana przez NBP. Jej celem jest zebranie 
opinii instytucji reprezentowanych w KSF na temat róde  ryzyka systemowego w polskim 
systemie finansowym i jego otoczeniu. Ankieta przeprowadzana jest co kwarta . Oprócz oceny 
dotychczas zidentyfikowanych s abych punktów w systemie finansowym, instytucje mog  wskaza  
nowe ród a ryzyka systemowego, je li takie dostrzegaj . 

Pocz wszy od wrze nia 2020 r. ocena ryzyka systemowego w polskim systemie finansowym 
dokonywana jest w dwóch wymiarach: 

1. prawdopodobie stwa materializacji ryzyka oraz 

2. skutków materializacji ryzyka.  
 

Na podstawie ocen prawdopodobie stwa i skutków materializacji dokonywana jest ogólna ocena 
zidentyfikowanego ryzyka. Obok g ównych elementów oceny samego ryzyka instytucje sieci 
bezpiecze stwa finansowego dokonuj  tak e oceny horyzontu jego materializacji, co stanowi 
trzeci wymiar oceny ryzyka. Mog  równie  zaproponowa  odpowiednie dzia ania zaradcze 
(makroostro no ciowe), gdy uznaj  je za wskazane na danym etapie. 
Ponadto instytucje maj  mo liwo  dokonania jako ciowej oceny zidentyfikowanych w systemie 
finansowym s abych punktów poprzez:  
 

• opis s abego punktu, tj. opis wielko ci ekspozycji oraz jej wra liwo ci na szoki, 
• opis czynników wyzwalaj cych ryzyko, tj. opis tych czynników, których wyst pienie 

z wysokim prawdopodobie stwem prowadzi do materializacji ryzyka, 
• opis czynników wzmacniaj cych ryzyko i ograniczaj cych narastanie ryzyka lub 

podwy szaj ce odporno  na jego materializacj . 
 
Po czenie tych elementów we wspólnej analizie pozwala na przedstawienie ogólnej zbiorczej 
oceny ryzyka, która uwzgl dnia w syntetyczny sposób wszystkie istotne wymiary. 
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Wyniki analiz – ocena ryzyka systemowego w 2021 r. 
 
W 2021 r. Komitet monitorowa  ród a ryzyka zidentyfikowane jeszcze w poprzednich latach, ale 
tak e wskazywa  nowe s abe punkty w polskim systemie finansowym. Monitoruj c ewentualne 

ród a ryzyka systemowego konieczne by o przeprowadzenie zmiany hierarchii i nat enia róde  
ryzyka ze wzgl du na zmiany zachodz ce w systemie finansowym i jego otoczeniu.   

W ci gu roku zmienia a si  przede wszystkim ocena róde  ryzyka, które pojawi y si  w zwi zku 
z pandemi  COVID-19. Stopniowo mala o ryzyko zwi zane ze stratami kredytowymi oraz ryzyko 
credit crunch. Jednocze nie obserwowane przez Komitet by o narastanie ryzyka zwi zanego 
z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, które wynika o mi dzy innymi z przybieraj cego na 
sile zjawiska podwa ania wa no ci umów kredytów walutowych przez kredytobiorców 
w post powaniach s dowych. 

W I kwartale 2021 r. Komitet uzna , e hierarchia róde  ryzyka uleg a zmianie w porównaniu 
z ostatnim kwarta em 2020 r. Najistotniejszym s abym punktem polskiego systemu finansowego 
sta a si  obni ona zyskowno  banków. Ponadto wzros o ryzyko zwi zane z portfelem kredytów 
walutowych, które sta o si  drugim najistotniejszym s abym punktem w polskim systemie 
finansowym. Kolejnymi istotnymi s abymi punktami by y: straty kredytowe zwi zane z pandemi  
COVID-19 oraz s abo  niektórych instytucji i mo liwo  wyst pienia efektu zara ania. Ni szym 
ryzykiem w ocenie Komitetu charakteryzowa o si  natomiast ryzyko wyst pienia zjawiska credit 
crunch oraz ryzyko zwi zane z rynkiem nieruchomo ci mieszkaniowych. Ponadto, w zwi zku 
z wydaniem przez KNF zezwolenia na prowadzenie przez GPW Benchmark S.A. dzia alno ci jako 
administratora wska ników referencyjnych, Komitet uzna , e ryzyko zwi zane 
z niedostosowaniem w terminie wska nika WIBOR do przepisów prawa przesta o mie  charakter 
systemowy i wyeliminowa  je z zestawienia analizowanych róde  ryzyka.  

W II kwartale 2021 r. hierarchia róde  ryzyka uleg a ponownej zmianie. Komitet oceni , e  
w zwi zku z narastaj c  skal  pozwów s dowych podwa aj cych zapisy umów kredytów 
walutowych najistotniejszym s abym punktem sta o si  ryzyko zwi zane z portfelem tych kredytów. 
Obni ona zyskowno  banków nadal uznana by a jako istotne ród o ryzyka. Ocena Komitetu 
wskaza a, e kolejne wa ne ród a ryzyka to s abo  niektórych instytucji i mo liwo  wyst pienia 
efektu zara ania oraz straty kredytowe zwi zane z pandemi  COVID-19. Ni szym ryzykiem 
w ocenie instytucji charakteryzowa y si : mo liwo  wyst pienia zjawiska credit crunch oraz 
ryzyko zwi zane z rynkiem nieruchomo ci mieszkaniowych. 

W III kwartale Komitet nie zaobserwowa  zmian w systemie finansowym, które wp ywa yby na 
zmian  hierarchii s abych punktów. Ryzyko zwi zane z portfelem kredytów walutowych zosta o 
uznane za najbardziej istotne. Jako kolejne s abe punkty, analogicznie do II kwarta u, uznano: 
obni on  zyskowno  banków, s abo  niektórych instytucji i mo liwo  wyst pienia efektu 
zara ania oraz straty kredytowe zwi zane z pandemi  COVID-19. Ni sze ryzyko cechowa o 
natomiast mo liwo  wyst pienia zjawiska credit crunch oraz zjawiska zwi zane z rynkiem 
nieruchomo ci mieszkaniowych.  
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Rysunek 2. Mapa syntetycznej oceny ryzyka systemowego w IV kwartale 2021 r. 

 
 
Figury odnosz  si  do nast puj cych s abych punktów: 
[A] Walutowe kredyty mieszkaniowe 
[B] Obni ona zyskowno  banków 
[C] S abo  niektórych instytucji i mo liwo  wyst pienia efektu zara ania 
[D] Straty kredytowe zwi zane z pandemi  COVID-19 
[E] Rynek nieruchomo ci mieszkaniowych 
[F] Mo liwo  wyst pienia zjawiska credit crunch 
Ich wielko  odpowiada istotno ci danego ryzyka w ogólnej ocenie ryzyka, natomiast kolory oznaczaj  horyzont 
materializacji: czerwony – zacz o si  materializowa , ó ty - krótkoterminowe (do roku), zielony - 
rednioterminowe (1-3 lata). 

 
ród o: Opracowanie NBP na podstawie wyników ankiety Ocena ryzyka systemowego przez instytucje sieci 

bezpiecze stwa finansowego w IV kw. 2021 r.  

W IV kwartale ogólny poziom ryzyka w ocenie Komitetu uleg  obni eniu przy jednoczesnym 
braku istotnych zmian w hierarchii s abych punktów w porównaniu z poprzednim kwarta em. 
Najistotniejszym s abym punktem pozostawa o ryzyko zwi zane z portfelem kredytów 
walutowych. Kolejnymi istotnymi ród ami ryzyka pozostawa y obni ona zyskowno  banków, 
s abo  niektórych instytucji i mo liwo  wyst pienia efektu zara ania oraz straty kredytowe 
zwi zane z pandemi  COVID-19. W zwi zku ze stopniow  odbudow  akcji kredytowej po szoku 
z 2020 r. istotnie zmniejszy o si  ryzyko wyst pienia zjawiska credit crunch. W zwi zku z tym 
uznano, e zjawisko to nie generuje ju  ryzyka systemowego i tym samym zosta o wykre lone 
z listy zagro e . 
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W procesie oceny ryzyka systemowego wraz z analiz  sytuacji przeprowadzon  na podstawie 
ankiety oceny ryzyka systemowego Komitet Stabilno ci Finansowej wykorzystuje równie  inne 
dost pne ród a informacji oraz analizy, dzi ki czemu ocena ryzyka systemowego ma charakter 
kompleksowy. Narodowy Bank Polski zosta  zobowi zany do przedstawiania Komitetowi 
cyklicznych materia ów analityczno-badawczych ze swojej biblioteki. S  to wymienione w ustawie 
o NBP: Raport o stabilno ci systemu finansowego oraz Raport o równowadze polskiej gospodarki.  
 
Ponadto Komitet zapoznaje si  z ocen  NBP w zakresie funkcjonowania polskiego systemu 
p atniczego i otrzymuje cykliczny Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu 
p atniczego.  
 

4.2. Analiza zagadnie  dotycz cych stabilno ci systemu finansowego  
 
4.2.1. Ryzyko prawne zwi zane z kszta tuj c  si  lini  orzecznicz  w sprawach 
dotycz cych umów walutowych kredytów mieszkaniowych 

W 2021 r. Komitet by  cyklicznie informowany przez przedstawicieli Urz du Komisji Nadzoru 
Finansowego nt. kszta towania si  linii orzeczniczej w sprawach walutowych kredytów 
mieszkaniowych, dostrzegaj c rosn ce ryzyko zwi zane z jego bezpo rednim wp ywem na 
sytuacj  banków.  
 
W styczniu 2021 r. Komitet odnotowa  wzrost liczby umów obj tych post powaniem s dowym 
o blisko 3 tysi ce. W tym czasie warto  przedmiotu sporu wzros a o 0,8 mld i  osi gn a 10,2 mld 
PLN. czna warto  utworzonych przez banki w zwi zku z tym rezerw wzros a o 1,2 mld 
i wynosi a 6,7 mld PLN. W kwietniu 2021 r. odnotowano wzrost liczby umów obj tych 
post powaniem o oko o 2,8 tys., do 55,9 tys. W tym czasie warto  przedmiotu sporu wzros a do 
12,7 mld PLN. czna warto  utworzonych przez banki na ten cel rezerw wynosi a 13,5 mld PLN, 
z czego wi kszo  stanowi y rezerwy portfelowe. W lipcu 2021 r. odnotowany zosta  wzrost liczby 
umów obj tych post powaniem o oko o 4 tys. W tym czasie czna warto  przedmiotu sporu 
osi gn a 16,8 mld PLN, a warto  utworzonych rezerw wynosi a 16,3 mld PLN. Wspó czynnik 
warto ci rezerw do warto ci przedmiotu sporu kszta towa  si  na poziomie oko o 96,9%. 
W pa dzierniku 2021 r. czna liczba umów obj tych post powaniem wynios a ju  77,3 tys., 
a warto  przedmiotu sporu osi gn a 20,3 mld PLN. Natomiast warto  utworzonych rezerw 
wynios a 18,5 mld, w tym 5 mld PLN rezerw zawi zanych na ugody. Liczba umów 
z prawomocnym wyrokiem s du na koniec pa dziernika 2021 r. wynios a 1 283. 

Komitet zapozna  si  równie  z kierunkowymi mechanizmami propozycji Przewodnicz cego KNF 
dotycz cej rozwi zania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych poprzez zawieranie ugód 
pomi dzy bankami i kredytobiorcami. Komitet analizowa  równie  szacunkowe korzy ci tych 
ugód dla kredytobiorców i koszty dla sektora bankowego. 

Wskazano tak e, e w okresie od og oszenia programu do zawarcia ugody, czyli w tzw. okresie 
przej ciowym, banki postuluj  obni enie obowi zuj cych wag ryzyka dotycz cych portfela 
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kredytów walutowych oraz odpowiedni  modyfikacj  metodyki wyznaczania dodatkowego 
wymogu kapita owego w ramach filaru 2. Wychodz c temu naprzeciw Komitet, wspieraj c proces 
zawierania ugód pomi dzy bankami a kredytobiorcami, zdecydowa  o skierowaniu do Ministra 
Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacji dotycz cej czasowej zmiany (obni enia) 
wysoko ci wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotek  na nieruchomo ci mieszkalnej dla 
banków, które zdecyduj  si  na uruchomienie procesu ugód. Uznano, e obni enie wag ryzyka 
powinno sprzyja  gotowo ci banków do aktywnego udzia u w procesie zawierania ugód 
z kredytobiorcami.  
 

4.2.2. Tendencje na rynku nieruchomo ci mieszkaniowych oraz dynamika 
kredytów mieszkaniowych 
 
W 2021 r. Komitet kontynuowa  monitorowanie ryzyka zwi zanego z rynkiem nieruchomo ci 
mieszkaniowych zarówno na podstawie analiz dotycz cych rozwoju sytuacji w strefie realnej, jak 
i w zakresie finansowania tego rynku.  
 
We wrze niu 2021 r. Komitet po raz pierwszy zapozna  si  z wynikami oceny sytuacji na rynku 
nieruchomo ci przeprowadzonej na podstawie nowej metody analizy. Jednym z jej elementów jest 
indeks napi  na rynku nieruchomo ci (Residential Real Estate Index – RREI).  Indeks ten pozwala 
na agregacj  informacji z ró nych róde . Opiera si  na danych dotycz cych:  
 

i. warto ci zabezpieczenia,  
ii. finansowania zakupów na rynku nieruchomo ci oraz  

iii. sytuacji gospodarstw domowych.  
 
Obejmuje zmienne w uj ciu realnym i nominalnym oraz uwzgl dnienia dynamiki zjawisk. Indeks 
RREI pozwala na zintegrowan  ocen  trzech g ównych wymiarów ryzyka dla stabilno ci 
finansowej zwi zanych z rynkiem nieruchomo ci: (i) przewarto ciowaniem cen nieruchomo ci, (ii) 
nadmiern  akcj  kredytow  oraz (iii) nadmiernym zad u eniem gospodarstw domowych. 
 
Analizy wykaza y, e w 2021 r. nast pi  wzrost aktywno ci na rynku nieruchomo ci po 
wcze niejszym spowolnieniu w 2020 r. wywo anym pandemi  COVID-19. W ocenie Komitetu 
ówczesne napi cia na rynku mieszkaniowym nie mia y charakteru ryzyka systemowego. 

Ceny nieruchomo ci mieszkaniowych na rynku pierwotnym i wtórnym w uj ciu nominalnym 
ros y dynamicznie, przy czym w uj ciu realnym wzrost ten by  umiarkowany. Wysoki popyt na 
mieszkania wynika  ze strukturalnego niedoboru mieszka , rosn cych kosztów budowy i niskiego 
kosztu kredytu. Z kolei widoczne ograniczenia po stronie poda y na rynku nieruchomo ci 
zwi zane by y z czynnikami takimi jak: rosn ce ceny materia ów, brak stosownej si y roboczej czy 
utrudniony dost p do gruntów budowlanych. 
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Rysunek 3. Schemat prezentuj cy trzy wymiary ryzyka nieruchomo ci mieszkaniowych 
 

 
 

ród o: Opracowanie NBP. 
 

 
Wykres 1, 2. rednie ceny m kw. mieszka  w uj ciu nominalnym oraz indeks realnych cen 
mieszka  
 

 
ród o: NBP. 

 
 
Od II po owy 2021 r. ceny najmu na rynku wtórnym w wi kszo ci najwi kszych miast wykazywa y 
ogóln  tendencj  wzrostow . Zaobserwowane przyspieszenie wzrostu cen czynszu nie 
spowodowa o jednak pe nego odbicia od poziomów z czasu wyra nych spadków podczas 
spowolnienia wywo anego pandemi .  
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Wykres 3. Warto  nowych kredytów i liczba wniosków 
 

 
ród o: Opracowanie NBP na podstawie danych BIK. 

 
Na pocz tku 2021 r. akcja kredytowa banków o ywi a si . Liczba wniosków kredytowych ros a, 
zwi ksza a si  tak e rednia warto  nowo udzielanych kredytów. W 2021 r. warto  wyp at 
nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce by a wy sza od wyp at kredytów w tym samym 
okresie 2020 r. rednia warto  nowych kredytów stopniowo powi ksza a si  a  do pocz tku 
IV kwarta u 2021 r., kiedy to nast pi  wyra ny spadek popytu na kredyt mieszkaniowy. Komitet, 
analizuj c czynniki ryzyka zwi zane z poziomem akcji kredytowej oraz jej dynamik , nie 
odnotowa  niepokoj cych symptomów. Obserwowano, e dalszy wzrost stóp procentowych oraz 
zaostrzanie polityki kredytowej przez banki ogranicza o ryzyko nadmiernej akcji kredytowej, 
a obowi zuj ce rekomendacje KNF (w tym dotycz ce LtV31) ogranicza y mo liwo  wyst pienia 
niepo danych zjawisk w omawianym obszarze. Nie obserwowano natomiast istotnych 
problemów zwi zanych z obs ug  rat kredytowych przez kredytobiorców. Odsetek gospodarstw 
domowych, które zaci gn y kredyt przy najni szych poziomach oprocentowania w 2020 r. i na 
pocz tku 2021 r., a wi c tych, których problem móg  szczególnie dotyczy ,  stanowi  ok. 17% 
portfela kredytów mieszkaniowych banków.  

 
31 Loan to value (LtV) – wska nik wyra aj cy stosunek warto ci ekspozycji kredytowej do warto ci zabezpieczenia. Wymagania 
w zakresie ustalania wysoko ci wska nika LtV dla kredytów okre lone zosta y w Rekomendacji S KNF. 
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5. Instrumenty makroostro no ciowe 

5.1. Antycykliczny bufor kapita owy 

Antycykliczny bufor kapita owy (CCB), nak adany na wszystkie banki, stosowany jest w celu 
neutralizowania wp ywu cyklu gospodarczego na ich dzia alno  kredytow . Mechanizm jego 
dzia ania opiera si  na tym, e w czasach dobrej koniunktury (czyli wzrostu akcji kredytowej) 
banki gromadz  odpowiedni zapas kapita u najlepszej jako ci, tak by w czasach niekorzystnej 
sytuacji gospodarczej móc go przeznaczy  na utrzymanie akcji kredytowej gospodarki 
realnej.  Bufor antycykliczny jest instrumentem, który dzia a dwutorowo: z jednej strony ogranicza 
ryzyko systemowe wynikaj ce z cyklu kredytowego, z drugiej za  zapewnia wi ksz  odporno  
kapita ow  w systemie bankowym.  
 
Dzia anie bufora CCB wynika z cyklicznych zmian ryzyka systemowego w gospodarce, 
zwi zanych z okresowym agodzeniem warunków kredytowania i zwi kszaniem skali 
podejmowanego ryzyka, jak i z mo liwym niedoszacowaniem ryzyka z uwagi na problemy jego 
pomiaru. Wykorzystanie bufora antycyklicznego do ograniczenia ryzyka systemowego opiera si  
na zawi zywaniu go we wzrostowej fazie cyklu finansowego, co prowadzi do zwi kszenia 
obci enia kapita owego banków. Wzrost wymogów kapita owych wi e si  ze spadkiem 
rentowno ci kapita u. W nast pstwie powinno to ogranicza  banki w prowadzeniu aktywnej akcji 
kredytowej, przyczyni  si  do zmniejszenia poda y kredytów w gospodarce i wp ywa  na 
ch odzenie koniunktury. Z kolei w spadkowej fazie cyklu (w tym w sytuacji kryzysowej), 
w ramach prowadzonej polityki makroostro no ciowej, bufor i zwi zany nim kapita  jest 
uwalniany, co skutkuje zmniejszeniem ryzyka procyklicznego zachowania banków oraz 
znacznego ograniczenia dost pno ci kredytu w gospodarce. W rezultacie na o enie bufora 
pozwala zwi kszy  odporno  systemu finansowego, a tak e ogranicza prawdopodobie stwo 
oraz skal  ewentualnego kryzysu.  
 
Komitet Stabilno ci Finansowej jest zobligowany co kwarta  rekomendowa  Ministrowi Finansów 
wysoko  wska nika bufora antycyklicznego. Rekomendacja formu owana jest na podstawie 
warto ci odniesienia wska nika bufora antycyklicznego32, która równie  obliczana jest w cyklu 
kwartalnym. W kompetencji Ministra Finansów le y ocena wysoko ci wska nika bufora 
antycyklicznego uwzgl dniaj ca rekomendacje Komitetu.  
 
W 2021 r., ze wzgl du na niskie ryzyko zwi zane z nadmiern  akcj  kredytow  w kraju, Komitet 
rekomendowa  Ministrowi Finansów utrzymanie wysoko ci wska nika antycyklicznego bufora 

 
32 Zgodnie z art. 23 ustawy o nadzorze makroostro no ciowym warto ci  odniesienia jest zmienna, która odzwierciedla cykl 

kredytowy i ryzyko zwi zane z nadmiernym wzrostem akcji kredytowej w gospodarce narodowej z uwzgl dnieniem specyfiki 
polskiej gospodarki i jej systemu finansowego. 
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kapita owego na poziomie 0% we wszystkich kwarta ach. MF przyjmowa  wydane rekomendacje, 
w zwi zku z czym wska nik bufora antycyklicznego pozostawa  na poziomie 0% w ca ym roku, 
tj. bez zmiany w stosunku do poziomu wyznaczonego w ustawie o nadzorze 
makroostro no ciowym w 2015 r. 
 
Wydaj c rekomendacje Komitet uwzgl dnia  materia y analityczne33, które przedstawia y bie ce 
informacje na temat kszta towania si  wska ników cyklu kredytowego. Rekomendowan  warto  
bufora CCB ustalano m.in. w oparciu o luk  kredytow  (odchylenie wska nika relacji warto ci 
zad u enia niefinansowego sektora prywatnego do PKB34 od jego d ugoterminowego trendu), faz  
cyklu finansowego oraz inne wska niki, które wskazuj  na ryzyko systemowe z tytu u 
nadmiernego wzrostu zad u enia sektora niefinansowego w Polsce. 
 
Analizowane przez Komitet wska niki cyklu kredytowego pokazywa y, e odchylenia od 
d ugoterminowego trendu by y relatywnie niewielkie, co wiadczy o tym, i  zagro enie zwi zane 
z ekspansj  kredytow  by o niskie35. Wska nik kredytów36 do PKB w I kwartale roku kszta towa  
si  na poziomie oko o 80%, natomiast w kolejnych okresach obni y  si  o oko o 2 pkt proc. 
Pocz wszy od II kwarta u 2021 r. nast powa a stopniowa odbudowa dynamiki kredytów po szoku 
pandemicznym, jednak e nie towarzyszy  temu wyra ny wzrost warto ci zad u enia prywatnego 
sektora niefinansowego w stosunku do PKB, co by o rezultatem relatywnie wy szej dynamiki 
nominalnego PKB. 
 
Wykres 4. Relacja kredytu do PKB  

 
ród o: Obliczenia NBP. 

 
33 Materia y analityczne dyskutowane na posiedzeniach KSF-M s  dost pne na stronie internetowej NBP: 

http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje.aspx. 
34 Zad u enie sektora niefinansowego podawane jest z uwzgl dnieniem emisji instrumentów d u nych przez przedsi biorstwa 

niefinansowe. 
35 Zagro enie by oby wysokie w sytuacji, gdyby kraj przez d ugi czas znajdowa  si  w fazie ekspansji. 
36 Kredyty dla niefinansowego sektora prywatnego stanowi  ca kowite zad u enie sektora niefinansowego, w tym emisje 

instrumentów d u nych przez przedsi biorstwa niefinansowe. 
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Podobnie, jak w roku poprzednim, w 2021 r. luka kredytowa pozostawa a g boko ujemna, co 
wskazywa o na brak zagro enia zwi zanego z nadmiern  akcj  kredytow 37. Wska nik odchylenia 
od d ugoterminowej tendencji zmiany wska nika kredytów do PKB (luka kredytowa), na 
podstawie którego Komitet formu owa  swoj  ocen , wynosi  w kolejnych kwarta ach 2021 r. 
odpowiednio: -10,2%, - 10,0%, -10,3% oraz -12,4%. Oznacza to, e w ci gu trzech pierwszych 
kwarta ów roku odchylenie od trendu utrzymywa o si  na zbli onym poziomie, natomiast 
w IV kwartale ponadto istotnie zwi kszy o si .  

Wykres 5. Luka kredytowa  

 
ród o: Obliczenia NBP. 

 
Wyniki modeli wczesnego ostrzegania wskazywa y, e w perspektywie do 4 lat zagro enie 
nadmiernego kredytowania w dalszym ci gu pozostaje niskie. Inne zmienne odzwierciedlaj ce 
m.in. dynamik  akcji kredytowej, sytuacj  na rynku mieszkaniowym i wycen  ryzyka równie  nie 
wskazywa y na wzrost ryzyka systemowego do poziomu wymagaj cego zawi zywania bufora. 
 
5.2. Bufor O-SII 

Identyfikacja i stosowanie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (other systemically 
important institution, O-SII) le y w kompetencjach Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 
39 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostro no ciowym Komisja Nadzoru Finansowego identyfikuje 
inne instytucje o znaczeniu systemowym oraz nak ada na nie odpowiednie bufory, które podlegaj  
corocznemu przegl dowi. KNF w procesie oceny znaczenia systemowego innych instytucji 
o znaczeniu systemowym bierze pod uwag  nast puj ce kategorie: 

 
37 Zgodnie z rekomendacjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego oraz ERRS nale y rozwa y  zawi zywanie 

antycyklicznego bufora kapita owego w sytuacji, gdy warto  luki kredytowej jest dodatnia i przekracza 2%. Nie powinien by  
to jednak jedyny czynnik brany pod uwag . 
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1) wielko ,  
2) znaczenie dla gospodarki polskiej,  
3) znaczenie dzia alno ci transgranicznej,  
4) wzajemne powi zania danej instytucji lub grupy z systemem finansowym. 

 
W procesie oceny banków O-SII Komisja uwzgl dnia ponadto wytyczne EUNB38 oraz 
rekomendacj  KSF z 2016 r.39 i 2021 r.40 
 
Decyzja KNF wydawana jest w trybie administracyjnym i uwzgl dnia opini  Komitetu w sprawie 
uznania okre lonego banku za O-SII oraz obci enia go konkretnym wymogiem kapita owym 
z tytu u ryzyka zwi zanego z istotnym znaczeniem instytucji w systemie finansowym. 
 
W 2021 r. wesz a w ycie ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, 
nowelizuj ca przepisy ustawy o nadzorze makrostro no ciowym. Ustawa wprowadzi a dwie 
istotne modyfikacje w zakresie kalibracji bufora O-SII. Zgodnie z pierwsz  modyfikacj  
maksymalny mo liwy do na o enia wska nik bufora wynosi 3% (poprzednio 2%), druga 
modyfikacja odnosi si  do banków nale cych do grup bankowych uznanych za O-SII, gdzie 
ograniczeniem jest wska nik bufora na o ony na grup , powi kszony o 1 pkt. proc. Wprowadzone 
zmiany prawne stworzy y przestrze  do ustalenia wska ników bufora na poziomach wy szych 
ni  wcze niej obowi zuj ce. 
 
Z uwagi na niepewno  co do przysz ej sytuacji w gospodarce polskiej i w polskim sektorze 
finansowym w zwi zku z pandemi  COVID-19, a tak e w otoczeniu regulacyjnym sektora 
bankowego, zasadnym by o utrzymanie dotychczasowych regu  kalibracji buforów O-SII. 
W zwi zku z tym Komitet zdecydowa  o utrzymaniu w mocy dotychczasowej rekomendacji 
dotycz cej metodyki identyfikacji O-SII oraz zaleci  do wyliczenia proponowanych wska ników 
bufora O-SII na 2021 r. zastosowanie dotychczasowego podej cia. 
 

Przegl d adekwatno ci wska nika bufora O-SII w 2021 r. 
 
We wrze niu 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zwróci a si  do Komitetu Stabilno ci 
Finansowej z wnioskami: 
 

• o przekazanie powiadomienia o zamiarze na o enia bufora innej instytucji o znaczeniu 
systemowym Komisji Europejskiej, Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego, 

 
38 Wytyczne Europejskiego Urz du Nadzoru Bankowego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie kryteriów okre lania warunków 

stosowania art. 131 ust. 3 dyrektywy 2013/36/UE (CRD) w odniesieniu do oceny innych instytucji o znaczeniu systemowym 
(EBA/GL/2014/10). 

39 Uchwa a KSF nr 8/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie rekomendacji dotycz cej znaczenia systemowego innych instytucji 
o znaczeniu systemowym.  

40 Uchwa a KSF nr 54/2021 w sprawie metodyki, kryteriów identyfikacji i kalibracji buforów innych instytucji o znaczeniu 
systemowym. 
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Europejskiemu Urz dowi Nadzoru Bankowego oraz organom w a ciwym w sprawach 
nadzoru makroostro no ciowego z zainteresowanych pa stw cz onkowskich, a nast pnie 

• o wydanie opinii w sprawie ustalenia bufora dla zidentyfikowanego wcze niej jako O-SII 
ING Banku l skiego.  

W 2021 r. zidentyfikowano dziesi  banków spe niaj cych kryteria uznania za inn  instytucj  
o znaczeniu systemowym: PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank l ski, mBank, Bank 
Handlowy, BNP Paribas Bank Polska, Bank Millennium, Bank Polskiej Spó dzielczo ci oraz SGB-
Bank. Lista banków uznanych za instytucje systemowo istotne w 2021 r. nie uleg a zmianie 
w stosunku do 2020 r.  

Tabela 2. Banki zidentyfikowane jako O-SII w latach 2017 - 2021 
 

Bank 
Wysoko  wska nika bufora O-SII w %   

2017  2018 2019 2020 2021 

PKO Bank Polski  0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bank Polska Kasa Opieki  0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 

Santander Bank Polska (BZ 
WBK) 0,50 0,50  0,75 0,75 0,75 

ING Bank l ski  0,50 0,50 0,50 0,50 0,75  

mBank  0,75 0,50 0,75 0,50 0,50 

BNP Paribas Bank Polska  
(BG  BNP Paribas) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Bank Millennium  0,25 --- --- 0,25 0,25 

Bank Handlowy w Warszawie  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Deutsche Bank Polska  0,25 0,25  --- --- --- 

Alior Bank  --- 0,25 --- --- --- 

Getin Noble Bank  0,25 --- --- --- --- 

Bank Polskiej Spó dzielczo ci  0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

SGB – Bank 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
 

 
 
 

ród o: Opracowanie NBP na podstawie danych KNF41. 

 
41    https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_OSII_PL_8_08_2018_62553.pdf. 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_OSII_2017.pdf.  

 

Kolorem niebieskim zaznaczono zmian  w stosunku do roku poprzedniego. 
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KNF zg osi a zamiar na o enia na zidentyfikowane O-SII buforów w wysoko ci od 0,1% do 1% 
cznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podwy szaj c jednocze nie wysoko  bufora dla jednej ze 

zidentyfikowanych wcze niej instytucji systemowo istotnych.  Dla ING Bank l ski przewidziano 
podwy szenie bufora z poziomu 0,50% do poziomu 0,75% . Dla pozosta ych banków bufor O-SII 
w 2021 r. utrzymany zosta  na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. 

Analiza bie cej sytuacji finansowej banków, a tak e ich roli w systemie finansowym, pozwoli a 
Komitetowi na wydanie pozytywnej opinii dotycz cej wniosku zg oszonego przez KNF. Opinia 
zosta a we w a ciwym terminie przekazana Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
zainteresowanemu bankowi, zgodnie z obowi zuj cymi procedurami Kodeksu post powania 
administracyjnego.  

 
W pa dzierniku 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego, po zako czeniu procesu 
administracyjnego, zwróci a si  do Komitetu o notyfikowanie wyniku przegl du instytucji 
i buforów O-SII. Zgodnie z obowi zuj cymi obecnie procedurami formularz notyfikacyjny zosta  
przekazany do ERRS jedynie w postaci cyfrowej za pomoc  specjalnej platformy wymiany 
informacji. 

5.3. Bufor G-SII 
 
Identyfikacja i stosowanie bufora globalnej instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII), podobnie 
jak bufora O-SII, le y w kompetencjach Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy o nadzorze makroostro no ciowym Komisja Nadzoru Finansowego identyfikuje globalne 
instytucje o znaczeniu systemowym oraz nak ada na nie odpowiednie bufory, które ka dego roku 
podlegaj  przegl dowi.   
 
Z uwagi na nowe uwarunkowania prawne, które zaistnia y w 2021 r. (CRDV/CRRII, nowelizacja 
ustawy o nadzorze makroostro no ciowym) nast pi a konieczno  aktualizacji procedury identyfikacji 
G-SII. Opieraj c si  na wydanej przez KSF rekomendacji w zakresie metodyki O-SII, analogicznie 
– ze wzgl du na niekorzystne warunki gospodarcze – nie dokonano równie  zmian w zakresie 
metodyki identyfikacji G-SII. Zmiana w przepisach nie wp yn a na list  G-SII obj tych polskim 
nadzorem. 

 
W 2021 r. KNF poinformowa a Komitet Stabilno ci Finansowej, e adna z najwi kszych instytucji 
finansowych w Polsce nie osi gn a przyj tego progu 200 mld euro dla miary ekspozycji instytucji 
kredytowej dzia aj cej na podstawie zezwolenia udzielonego na obszarze Polski. W zwi zku z tym 

 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_buforow_innej_instytucji_o_znaczeniu_systemowy
m_67416.pdf. 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przeglad_adekwatnosci_wskaznika_bufora_innej_instytucji_o_znaczeniu_
systemowym_71357.pdf. 

33Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.

Instrumenty makroostrożnościowe



 

34 
 

Komisja nie zidentyfikowa a adnej globalnej instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) w Polsce 
i taka informacja zosta a przekazana równie  ERRS. 

5.4. Wagi ryzyka 

Obowi zuj ce w Polsce od 2017 r. wagi ryzyka42 – podwy szone w stosunku do standardowo 
obowi zuj cych wed ug przepisów UE – stanowi y odpowied  na rekomendacje Komitetu 
sformu owane w tym samym roku43. By o to rozwi zanie o charakterze regulacyjnym, które mia o 
sprzyja  podejmowaniu przez banki oraz kredytobiorców decyzji o dobrowolnej restrukturyzacji 
kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Poprzez podwy szenie odpowiedniej wagi ryzyka 
wprowadzono bodziec sk aniaj cy do zmniejszania ich warto ci, w szczególno ci w drodze ugód 
z kredytobiorcami. 
 
W obliczu aktywnego wsparcia procesu ugód ze strony Przewodnicz cego KNF oraz 
przyspieszenia prac w kierunku stworzenia bardziej sprzyjaj cego rodowiska dla podejmowania 
takich dzia a  w 2021 r. Komitet uzna  za zasadne wprowadzenie zmian w wysoko ci wagi ryzyka 
dla ekspozycji zabezpieczonych hipotek  na nieruchomo ci mieszkalnej, w przypadku której 
wysoko  raty kapita owej lub odsetkowej uzale niona jest od zmian kursu waluty innej ni  
waluta przychodów osi ganych przez d u nika. Obni enie wagi ryzyka ma charakter czasowy i jej 
zadaniem jest zmniejszenie obci enia kapita owego banków zaanga owanych w program ugód. 
W ocenie Komitetu czasowe obni enie wag ryzyka w skali uzale nionej od rozpoznanych kosztów 
z tytu u ugód powinno zach ca  banki do oferowania takich ugód. Redukcja portfela kredytów 
mieszkaniowych w walutach obcych jest w d u szym terminie korzystna z punktu widzenia 
stabilno ci banków oraz krajowego systemu finansowego jako ca o ci. Po okresie 18 miesi cy od 
momentu wprowadzenia odpowiednich przepisów, który w opinii Komitetu jest wystarczaj cy na 
sfinalizowanie programu ugód, waga ryzyka dla kredytów mieszkaniowych w walutach obcych 
powinna powróci  do obecnie obowi zuj cego, podwy szonego poziomu 150%. 
 
Maj c na uwadze potrzeb  wsparcia procesów ugodowych Komitet wyda  rekomendacj  
dotycz c  obni enia wag ryzyka44, któr  skierowa  do Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie 
przygotowania szczegó owych rozwi za  dotycz cych instrumentu oraz do Ministra Finansów 
w zakresie wprowadzenia ich w ycie. Rekomendacja Komitetu zosta a przez adresatów 
zrealizowana - rozporz dzenie Ministra Finansów zosta o wydane w 2022 r.45  

 
42 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wy szej wagi ryzyka dla ekspozycji 

zabezpieczonych hipotekami na nieruchomo ciach (Dz. U. poz. 1068). 
43 Uchwa a KSF nr 14/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotycz cej restrukturyzacji portfela kredytów 

mieszkaniowych w walutach obcych. 
44 Uchwa a KSF nr 52/2021 z dnia 28 wrze nia 2021 r. w sprawie rekomendacji dotycz cej wag ryzyka dla ekspozycji 

zabezpieczonych hipotek  na nieruchomo ci mieszkalnej.   
45 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wy szej wagi ryzyka dla 

ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomo ciach (Dz. U. poz. 687). 
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5.5. Wymóg po czonego bufora  

Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostro no ciowym wymóg po czonego bufora 
stanowi czny kapita  podstawowy Tier I, który jest wymagany do pokrycia bufora 
zabezpieczaj cego, powi kszony o bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji (CCB), bufor 
globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) oraz bufor innych instytucji o znaczeniu 
systemowym (O-SII) lub bufor ryzyka systemowego (SRB)46. 
 
Wymóg po czonego bufora nie jest dodatkowym instrumentem makroostro no ciowym, ale 
parametrem s u cym wewn trznej ocenie dotycz cej spe nienia wymogów kapita owych przez 
bank. Instytucje finansowe s  zobowi zane do przeprowadzania wewn trznego procesu oceny w 
celu sprawdzenia czy spe niaj  mi dzy innymi wymóg po czonego bufora. W razie jego 
niespe nienia instytucja nie mo e dokona  wyp at zwi zanych z kapita em podstawowym Tier I 
(m.in. wyp aty dywidend). 
 
Poni ej przedstawiono zmiany w zakresie wysoko ci wymogu po czonego bufora w uj ciu rok 
do roku. 
 
Tabela 3. Parametry wymogu po czonego bufora w latach 2019 - 2021. 
 

 
Rok Bufor 

zabezpieczaj cy 
Bufor 

antycykliczny 
Bufor  

O-SII47 
Bufor ryzyka 
systemowego 

WYMÓG 
PO CZONEGO 

BUFORA 

2019  2,5% 0% 
9  

banków: 
0,1 % - 1% 

3% 5,5% - 6,5% 

2020 2,5% 0% 
10 

banków: 
0,1% - 1% 

- 2,5% - 3,5% 

2021 2,5% 0% 
10 

banków: 
0,1% - 1% 

- 2,5% - 3,5% 

 
ród o: Opracowanie NBP. 

 
46 Przy czym bufor ryzyka systemowego sumuje si  z buforem G-SII albo buforem O-SII jedynie, kiedy zosta  na o ony na 

ekspozycje krajowe. W innych przypadkach brany jest pod uwag  najwy szy ze wskazanych buforów. 
47 W tabeli nie odnotowano bufora G-SII, poniewa  dotychczas w polskim systemie finansowym nie zidentyfikowano takiej 

instytucji. 
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6. Inne dzia ania makroostro no ciowe 

6.1. Opinie ws. wysoko ci wp at na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

Komitet Stabilno ci Finansowej zgodnie z ustaw  o wsparciu kredytobiorców, którzy zaci gn li kredyt 
mieszkaniowy i znajduj  si  w trudnej sytuacji finansowej (ustawa o FWK)48, jest zobowi zany do 
wydawania co kwarta  opinii, na podstawie której Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców 
ustala kwartaln  wysoko  wp at, jak  kredytodawcy maj  dokonywa  na FWK. Zgodnie 
z zapisami ustawy o FWK kwartalne wp aty kredytodawców powinny by  dokonywane 
proporcjonalnie do warto ci bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, 
w przypadku których opó nienie w sp acie kapita u lub odsetek przekracza 90 dni. W terminie 
6 tygodni od zako czenia kwarta u, za który nale na jest wp ata, Przewodnicz cy KNF przekazuje 
Przewodnicz cemu KSF i Radzie FWK dane dotycz ce wielko ci portfeli kredytów 
mieszkaniowych wed ug stanu na koniec kwarta u, za który nale na jest wp ata. Przewodnicz cy 
Komitetu przekazuje Radzie FWK opini , w terminie do ko ca drugiego miesi ca nast puj cego 
po kwartale, za który nale na jest wp ata na Fundusz.  
 
W zwi zku z og oszeniem stanu zagro enia epidemicznego i wej ciem w ycie ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdzia aniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych oraz wywo anych nimi sytuacji kryzysowych49, 
Minister Finansów uzyska  m.in. delegacj  do zmiany terminów wynikaj cych z ustawy o FWK. 
Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie okre lenia 
innych terminów wykonania niektórych obowi zków sprawozdawczych i informacyjnych50, termin ten 
zosta  trwale przesuni ty na ostatni dzie  pi tego miesi ca nast puj cego po kwartale, za który 
wp ata jest nale na. W zwi zku z tym od 2020 r. przekazanie opinii KSF Radzie Funduszu 
ka dorazowo nast puje z 3-miesi cznym opó nieniem.  
 
W 2021 r. Komitet wyda  4 opinie dotycz ce wysoko ci wp at na Fundusz Wsparcia 
Kredytobiorców w terminach: 23 lutego, 24 maja, 25 sierpnia oraz 25 listopada. Opinie w tych 
sprawach, zgodnie z przyj tym sposobem procedowania, w 2021 r. wydawane by y przez KSF-M 
w trybie obiegowym.  
 
We wszystkich wydanych w 2021 r. opiniach Komitet Stabilno ci Finansowej oceni , e Fundusz 
posiada wystarczaj ce rodki na realizacj  zada . Dlatego Komitet nie okre la  wysoko ci wp aty 
na FWK, poniewa  w jego ocenie nie by o potrzeby ich wnoszenia. 

 
48 Ustawa z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaci gn li kredyt mieszkaniowy i znajduj  si  

w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1516 i 1535). 
49 Dz. U. z 2021 poz. 2095. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 

2262,  2269, 2317, 2368 i 2459. 
50 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1816). 
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6.2.  Rekomendacje dotycz ce obni enia obci e  zwi zanych 
z finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków 

18 stycznia 2021 r. Komitet Stabilno ci Finansowej podj  uchwa  w sprawie rekomendacji 
dotycz cych obni enia obci e  zwi zanych z finansowaniem funduszu gwarancyjnego 
banków51. KSF-M rekomendowa : 

• Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu podj cie dzia a  w celu ustalenia w 2021 r. 
sk adek na fundusz gwarancyjny banków na poziomie ni szym w stosunku do sk adek 
w roku 2020,  

• Ministrowi Finansów przed u enie terminu osi gni cia docelowego poziomu rodków 
systemu gwarantowania depozytów w bankach do 31 grudnia 2034 r. 

 
Podstaw  decyzji Komitetu by y skutki szoku wywo anego pandemi  COVID-19, który przyczyni  
si  do spadku wyników finansowych banków w Polsce, przede wszystkim poprzez konieczno  
tworzenia zwi kszonych odpisów na ryzyko kredytowe.  

 
G ównym ryzykiem dla banków zwi zanym z pandemi  COVID-19 by o ówcze nie ryzyko 
dalszego silnego wzrostu strat kredytowych wynikaj cego z pogorszenia zdolno ci 
kredytobiorców do obs ugi zad u enia. Analizy przeprowadzone przez NBP52 wskazywa y na 
dalszy spadek zysku sektora bankowego w roku 2021. Zgodnie z analiz  obni ona zyskowno  
sektora bankowego mog a ogranicza  zdolno  banków do dalszego wzmacniania bazy 
kapita owej i pozyskiwania finansowania zewn trznego w formie d ugu. 

 
Negatywne konsekwencje obni enia zyskowno ci banków mog y by  z agodzone przez czasowe 
ograniczenie obci e  zewn trznych banków, do których zaliczaj  si  m.in. sk adki wp acane na 
rzecz BFG, w tym na fundusz gwarancyjny banków53. Ustawa o BFG przewiduje docelow  
wysoko  rodków systemu gwarantowania depozytów na poziomie 2,6% kwoty rodków 
gwarantowanych w bankach, która powinna zosta  osi gni ta do 30 lipca 2030 r. Minister 
Finansów mo e jednak przed u y  powy szy termin bior c pod uwag  poziom rodków systemu 
gwarantowania depozytów w bankach, faz  cyklu koniunkturalnego, a tak e sytuacj  finansow  
banków obj tych obowi zkowym systemem gwarantowania depozytów. 
Maj c na wzgl dzie powy sze, Komitet Stabilno ci Finansowej uzna , i  rekomendowanie 
Ministrowi Finansów przed u enia do 31 grudnia 2034 r. terminu na osi gni cie poziomu 
docelowego rodków systemu gwarantowania depozytów zapewni mo liwo  okresowego 
obni enia obci e  banków z tytu u sk adek na fundusz gwarancyjny, co by o szczególnie istotne 

 
51 Uchwa a KSF nr 43/2021 w sprawie rekomendacji dotycz cych obni enia obci e  zwi zanych z finansowaniem funduszu 
gwarancyjnego banków. 
52Raport o stabilno ci systemu finansowego. Ocena skutków pandemii COVID-19, grudzie  2020, 
https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122020.pdf. 
53 Dz. U. z 2020 r. poz. 842. 
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w kontek cie aktualnych i przewidywanych skutków pandemii COVID-19 dla sytuacji finansowej 
banków. Realizuj c rekomendacj  Komitetu: 

a) w lutym 2021 r. Rada BFG ustali a54 czn  kwot  sk adek na fundusz gwarancyjny banków 
na rok 2021 na poziomie 1 mld PLN, podczas gdy w roku 2020 wynosi a ona 1,575 mld PLN.  

b) w listopadzie 2021 r. Minister Finansów zdecydowa 55 o przed u eniu terminu osi gni cia 
docelowego poziomu sk adek. 

 

6.3. Rekomendacja dotycz ca wag ryzyka dla ekspozycji 
zabezpieczonych hipotek  na nieruchomo ci mieszkalnej 
 
Rekomendacja dotycz ca restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych 
zosta a wydana przez Komitet w 2017 r. Zainicjowa a proces wdra ania rozwi za  prawnych i 
nadzorczych, których celem by o stworzenie warunków dla podejmowania przez banki oraz 
kredytobiorców decyzji o dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych w walutach 
obcych. W katalogu instrumentów wprowadzonych w odpowiedzi na rekomendacj  Komitetu 
znalaz o si  rozporz dzenie w sprawie wy szej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych 
hipotekami na nieruchomo ciach56, w którym ekspozycji zabezpieczonej hipotek  na 
nieruchomo ci mieszkalnej, gdzie wysoko  raty kapita owej lub odsetkowej uzale niona jest od 
zmian kursu waluty lub walut innych ni  waluty przychodów osi ganych przez d u nika, 
przypisano wag  ryzyka w wysoko ci 150%.  

Wy sza waga ryzyka dla tych ekspozycji mia a stanowi  bodziec dla zmniejszania warto ci portfeli 
mieszkaniowych kredytów walutowych. W ci gu kolejnych lat banki nie wykazywa y zwi kszonej 
sk onno ci do restrukturyzacji tego typu kredytów. Jednocze nie kredytobiorcy coraz cz ciej 
podwa ali w post powaniach s dowych zapisy umów kredytów walutowych. Kulminacyjnym 
wydarzeniem, które znacz co zwi kszy o ilo  pozwów tego typu, by  wyrok Trybuna u 
Sprawiedliwo ci UE w sprawie C-260/18 z 2019 r. Nast pstwem istotnego wzrostu post powa  
s dowych dotycz cych wa no ci umów walutowych kredytów hipotecznych by o stopniowe 
kszta towanie si  linii orzeczniczej, która w ocenie Komitetu by a jednym z czynników 
wp ywaj cych na ryzyko systemowe wynikaj ce z portfeli walutowych kredytów 
mieszkaniowych. 

W 2021 r. Komitet regularnie zapoznawa  si  z danymi i analizami dotycz cymi tego ryzyka. 
Analizowa  równie  przedstawion  przez UKNF propozycj  pozas dowych rozwi za  

 
54  Uchwa a BFG nr 9/2021 z dnia 17 lutego 2021 w sprawie okre lenia cznej kwoty sk adek na fundusz gwarancyjny banków na 2021 r., 

terminu ich wniesienia oraz udzia u sk adek wnoszonych w formie zobowi zania do zap aty. 
55 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przed u enia terminu osi gni cia docelowego poziomu 
rodków systemu gwarantowania depozytów w bankach. 

56 Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wy szej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych 
hipotekami na nieruchomo ciach. 
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dotycz cych portfela kredytów walutowych, zgodnie z któr  banki oferuj ce kredytobiorcom 
ugody skutkuj ce przewalutowaniem kredytów na z ote mog y skorzysta  ze wsparcia Centrum 
Mediacji S du Polubownego przy KNF.  

We wrze niu 2021 r. Komitet, maj c na uwadze potrzeb  wsparcia zainicjowanych procesów 
ugodowych, wyda  rekomendacj  dotycz c  wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotek  
na nieruchomo ci mieszkalnej57. W rekomendacji wskazano na zasadno  uzale nienia wysoko ci 
wag ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych od wysoko ci zwi zanych z tymi 
ekspozycjami rezerw celowych i odpisów utworzonych w zwi zku z zamiarem zawierania ugód 
z kredytobiorcami, skutkuj cych uniezale nieniem wysoko ci raty kapita owej i odsetkowej od 
zmian kursu walutowego. Celem rekomendowanych zmian by o wsparcie i zach cenie banków 
do przyst powania do procesów ugodowych. Jednocze nie Komitet rekomendowa , aby zmiana 
ta mia a charakter czasowy. Waga ryzyka w wysoko ci 150% ma by  przywrócona po up ywie 
18 miesi cy od dnia wej cia w ycie rozporz dzenia Ministra Finansów ustanawiaj cego system 
obni onych wag.  

Rekomendacja Komitetu zosta a skierowana do Ministra Finansów oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego. Instytucje podj y stosowne dzia ania w celu przyj cia odpowiednich przepisów. 
Rozporz dzenie MF w tym zakresie wesz o w ycie 29 marca 2022 r.58  

 
6.4. Monitorowanie post pów realizacji rekomendacji dotycz cych 
wsparcia stabilnego funkcjonowania sektorów banków spó dzielczych 
oraz spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych 

W marcu 2021 r. KSF zako czy  prace powo anej Grupy GRASS59 wydaniem rekomendacji 
skierowanych do instytucji skupionych w KSF w sprawie podj cia dzia a  wspieraj cych stabilne 
funkcjonowanie banków spó dzielczych i spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych oraz 
stanowiska skierowanego do sektora banków spó dzielczych w sprawie funkcjonowania sektora 
bankowo ci spó dzielczej. 
 
W dalszej cz ci roku KSF monitorowa  cyklicznie post py prac realizowanych przez 
poszczególnych adresatów rekomendacji. Na ka dym posiedzeniu Komitet by  informowany 
przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz UKNF o zaawansowaniu prac o charakterze 
legislacyjnym zmierzaj cych do stworzenia aktów prawnych uwzgl dniaj cych rekomendacje KSF 

 
57 Uchwa a KSF nr 52/2021 z dnia 28 wrze nia 2021 r. w sprawie rekomendacji dotycz cej wag ryzyka dla ekspozycji 

zabezpieczonych hipotek  na nieruchomo ci mieszkalnej. 
58 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wy szej wagi ryzyka dla 

ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomo ciach (Dz. U. 2022 poz. 687). 
59 Wi cej o pracach GRASS w podrozdziale 1.4.2. Grupa robocza ds. analiz sytuacji w sektorze banków spó dzielczych i sektora 

spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych.  
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- zarówno te dotycz ce zmian strukturalno-organizacyjnych w systemie banków spó dzielczych 
oraz SKOK, jak i w zakresie zwolnie  podatkowych dotycz cych systemu SKOK.  

Na posiedzeniu grudniowym KSF, w odpowiedzi na stanowisko skierowane do sektora, 
przedstawione zosta y wyniki sprawozda  przekazanych przez banki zrzeszaj ce (BZ) oraz 
systemy ochrony instytucjonalnej (IPS) z dzia a  podj tych w celu poprawy efektywno ci 
funkcjonowania bankowo ci spó dzielczej. 

Komitet zapozna  si  z wnioskami z przedstawionych przez BZ i IPS raportów. G ówne wnioski 
wskazywa y, e w 2021 r. w sektorze nast pi a intensyfikacja procesów czeniowych. Banki 
zrzeszaj ce podj y intensywne dzia ania zmierzaj ce do centralizacji niektórych rozwi za  
z zakresu IT i back-office oraz standaryzacji procesów biznesowych i regulaminów wewn trznych, 
m.in. w zakresie zarz dzania ryzykiem. Zwi kszenie ich wykorzystania przez banki spó dzielcze 
wymaga nadal intensywnych dzia a  informacyjnych i edukacyjnych, gdy  ci gle jeszcze nie 
wszystkie banki spó dzielcze s  zainteresowane udzia em we wspólnych projektach. Wskazano 
równie , e systemy ochrony instytucjonalnej s  zainteresowane rozszerzeniem mo liwo ci 
wsparcia uczestników w formie innej ni  finansowa, z wykorzystaniem rodków z funduszy 
pomocowych. Jednak obecnie wdro enie tego typu pomocy przez IPS uniemo liwia warunek 
na o ony na wysoko  skumulowanych sk adek uczestników.  

Ze strony banków spó dzielczych wskazano na potrzeb  nowelizacji Rekomendacji S, polegaj cej 
na ich wy czeniu z grona podmiotów, którym rekomenduje si  posiadanie w ofercie kredytów 
mieszkaniowych na sta  lub okresowo sta  stop  procentow .  

 
6.5. Monitorowanie post pu prac NBP nad realizacj  rekomendacji KSF 
ws. zapewnienia dost pno ci danych i informacji o rynku 
nieruchomo ci 

W 2018 r. Komitet skierowa  do Narodowego Banku Polskiego rekomendacj 60 dotycz c  
zapewnienia dost pno ci danych i informacji o rynku nieruchomo ci mieszkaniowych 
i komercyjnych. Zakres danych, jakie mia y by  pozyskiwane przez NBP, powi zany zosta  
z wymogami okre lonymi w Zaleceniu ERRS w sprawie uzupe niania luk w danych dotycz cych sektora 
nieruchomo ci (ERRS/2016/14)61. 

 
60 Uchwa a KSF nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku Polskiego dotycz cej 

zapewnienia dost pno ci danych i informacji o rynku nieruchomo ci. 
61 Zalecenie zosta o znowelizowane w marcu 2019 r. - Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 

21 marca 2019 r. zmieniaj ce zalecenie ERRS/2016/14 w sprawie uzupe niania luk w danych dotycz cych sektora nieruchomo ci 
(ERRS/2019/3)). 
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Po znowelizowaniu Zalecenia ERRS, które m.in. wyd u y o terminy sprawozdawcze dotycz ce 
jego realizacji, Komitet podj  uchwa  ws. wyd u enia terminów okre lonych w rekomendacji 
skierowanej do NBP62. 
 
W konsekwencji wyd u enia terminów sprawozdawczych w zaleceniu ze wzgl du na 
skomplikowanie zadania, zmieni y si  równie  oczekiwania Komitetu w tym zakresie. Zgodnie ze 
znowelizowan  w grudniu 2019 r. uchwa  NBP by  zobowi zany do zapewnienia odpowiednich 
danych w terminie: 

• do 31 grudnia 2020 r. - w przypadku informacji dotycz cych rynku nieruchomo ci 
mieszkaniowych (RRE) oraz  

• do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku informacji dotycz cych rynku nieruchomo ci 
komercyjnych (CRE).  

 
Pierwszy etap realizacji zalecenia ERRS i rekomendacji KSF w zakresie pozyskiwania danych 
dotycz cych rynku RRE min  w grudniu 2020 r. Na podstawie przekazanego w terminie 
sprawozdania dotycz cego monitorowania rynku nieruchomo ci mieszkaniowych 
w opublikowanym w czerwcu 2021 r. raporcie ERRS63 podsumowuj cym post py prac w ca ej UE 
Polska uzyska a najwy sz  z mo liwych ocen  w zakresie realizacji tej cz ci zalecenia (fully 
compliant), co wiadczy o kompletno ci pozyskiwanych przez NBP danych s u cych 
monitorowaniu ryzyka na rynku RRE. 
 
W drugim etapie - w 2021 r. - Komitet uzyska  z NBP informacje, z których wynika, e obecnie 
wszystkie dane dotycz ce rynku RRE i CRE, okre lone w zaleceniu ERRS, s  dost pne 
i odpowiednio gromadzone. Pochodz  z nast puj cych róde :  

• Programu Bada  Statystyki Publicznej, 
• sprawozdawczo ci FINREP,  
• bada  pozasprawozdawczych przeprowadzanych z udzia em UKNF. 

 
Uzyskiwane zasoby informacji s u  obecnie monitorowaniu ryzyka systemowego zwi zanego 
z rynkiem RRE i CRE oraz przygotowaniu materia ów na potrzeby KSF-M. Komitet w zwi zku 
powy szym uzna , e rekomendacja skierowana do NBP dotycz ca zapewnienia dost pno ci 
danych i informacji o rynku nieruchomo ci zosta a zrealizowana w ca o ci w okre lonym 
w uchwale terminie. 
 

 
62 Uchwa a KSF nr 33/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniaj ca uchwa  w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku 

Polskiego dotycz cej zapewnienia dost pno ci danych i informacji o rynku nieruchomo ci. 
63 Summary Compliance Report on the Recommendation of the European Systemic Risk Board of 31 October 2016 on closing real 

estate data gaps as amended by Recommendation ESRB/2019/3 (ESRB/2016/14), ERRS, czerwiec 2021, 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2021/esrb.report.20210701_summary_compliance_report_aeab61bc61~a

eab61bc61.en.pdf?58540806b3b7b3e70f518594f6df0d59 
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6.6. Przegl d podmiotów systemowo istotnych 

Co roku, w oparciu o metodyk  identyfikacji przyj t  w 2019 r.64, Komitet aktualizuje list  
Podmiotów Systemowo Istotnych (PSI)65 .  

Po przegl dzie adekwatno ci wska nika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym 
dokonanym przez KNF66 obecnie do listy Podmiotów Systemowo Istotnych nale : 

1. banki zidentyfikowane w 2021 r. jako O-SII: 
• Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski, 
• Bank Polska Kasa Opieki, 
• Santander Bank Polska, 
• ING Bank l ski, 
• mBank, 
• Bank Handlowy w Warszawie, 
• BNP Paribas Bank Polska, 
• Bank Millennium, 
• Bank Polskiej Spó dzielczo ci, 
• SGB-Bank; 

 
oraz podmioty, których lista w 2021 r. zosta a uzupe niona wzgl dem oceny w roku poprzednim 
o podmiot PZU ycie:  

2. systemowo wa ne systemy p atno ci, rozrachunku papierów warto ciowych i rozlicze  
papierów warto ciowych67, 

3. PZU, 
4. PZU ycie, 
5. GPW Benchmark, 
6. SKOK im. F. Stefczyka, 
7. Krajowa Spó dzielcza Kasa Oszcz dno ciowo-Kredytowa. 

 
6.7. Udzia  w pracach dotycz cych planowanego zako czenia 
kwotowania stawki LIBOR 

Brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority, FCA) w marcu 2021 r. og osi , 
e cz  wska ników referencyjnych z rodziny LIBOR przestanie by  opracowywana 

i publikowana po 31 grudnia 2021 r. Komitet uzna , e z punktu widzenia polskiego systemu 

 
64 Pierwsza wersja metodyki identyfikacji PSI zosta a przyj ta przez KSF-M 15 wrze nia 2017 r. 
65 Obowi zek identyfikacji instytucji finansowych istotnych dla systemu finansowego (zwanych podmiotami systemowo 

istotnymi, PSI) wynika ze znowelizowanego art. 5 pkt. 2. ustawy o nadzorze makroostro no ciowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 680). 
66 Wyniki przegl du banków O-SII opublikowano 8 listopada 2021 r. 
67 Za PSI uznaje si  systemy wiadczenia us ug, a niekoniecznie ich w a cicieli. 
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finansowego kluczowe jest uregulowanie kwestii dalszego funkcjonowania umów zawieraj cych 
odwo anie do wska ników referencyjnych z rodziny  LIBOR CHF. 

W rozporz dzeniu BMR68 Komisja Europejska uzyska a uprawnienia do wyznaczenia zamiennika 
kluczowego wska nika referencyjnego. W 2021 r. Komitet zapoznawa  si  ze stanem prac 
prowadzonych przez Komisj  Europejsk  nad rozporz dzeniem wykonawczym okre laj cym 
zamienniki dla wska ników referencyjnych z rodziny LIBOR CHF. Cz onkowie Komitetu uznali, 

e brak wyznaczenia przez Komisj  Europejsk  zamienników dla wska ników referencyjnych 
typu LIBORCHF stworzy oby ryzyko wyst pienia w Polsce istotnych zaburze  funkcjonowania 
systemu finansowego. W ramach tocz cych si  na poziomie UE prac tak e inne kraje EU 
(np. Austria, Niemcy i S owenia) zg asza y potrzeb  uregulowania tego zagadnienia. 

W kwietniu 2021 r. Komitet wystosowa  pismo do KE, w którym wskaza  na konieczno  
wyznaczenia przez Komisj  zamiennika dla wska nika referencyjnego LIBOR CHF ze wzgl du na 
kwesti  prawnego zabezpieczenia trwa o ci kontraktów w Polsce. W toku prowadzonych przez 
KE konsultacji poszczególne instytucje sieci bezpiecze stwa finansowego prezentowa y swoje 
stanowisko w tej sprawie i tak e wskazywa y na potrzeb  wyznaczenia zamiennika dla LIBOR 
CHF. W rezultacie 22 pa dziernika 2021 r. w Dzienniku Urz dowym UE opublikowane zosta o 
rozporz dzenie wykonawcze Komisji Europejskiej wyznaczaj ce ustawowe zamienniki dla 
wska ników referencyjnych z rodziny LIBOR CHF. Jako zamienniki wskazano wybrane wska niki 
referencyjne z rodziny SARON Compound Rate wraz z odpowiedni  korekt  wynikaj c  
z historycznych ró nic miedzy tymi wska nikami a LIBOR CHF. 

 
6.8. Udzia  w procesie wyznaczania organu restrukturyzacji 
i uporz dkowanej likwidacji dla zak adów ubezpiecze  i zak adów 
reasekuracji w Polsce oraz dla kontrahentów centralnych 

W 2021 r. Komitet Stabilno ci Finansowej w zwi zku z wnioskiem Ministra Finansów zajmowa  
si  spraw  wyznaczenia w a ciwego organu odpowiedzialnego za sprawy restrukturyzacji 
i uporz dkowanej likwidacji zak adów ubezpiecze  i zak adów reasekuracji w Polsce oraz 
wyznaczenia w a ciwego krajowego organu restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji dla 
kontrahentów centralnych (CCP).  

Obowi zek wyznaczenia krajowego organu resolution dla polskiego CCP wynika z opublikowanego 
22 stycznia 2021 r. rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 

 
68 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych 

jako wska niki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych i zmieniaj ce dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporz dzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L171 
z 2016 r., s. 1). 

43Informacja o działalności KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2021 r.

Inne działania makroostrożnościowe



 

44 
 

2020 r. (rozporz dzenie CCP-RR)69, które nak ada na pa stwa cz onkowskie utworzenie co najmniej 
jednego organu resolution dla CCP (art. 3 rozporz dzenia CCP-RR). 

W przypadku organu resolution zak adów ubezpiecze  i zak adów reasekuracji obowi zek 
wyznaczenia takiego organu stanowi kluczowe zagadnienie obj te przegl dem Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania 
i prowadzenia dzia alno ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wyp acalno  II). Nale y oczekiwa , e 
w wyniku przegl du zagadnienia resolution zak adów ubezpiecze  i zak adów reasekuracji b d  
obj te procesem harmonizacji z uwagi na zwi kszaj c  si  dzia alno  transgraniczn  europejskich 
zak adów ubezpiecze .  

Komitet Stabilno ci Finansowej uzna , e wyznaczenie i utworzenie organów resolution zak adów 
ubezpiecze  i zak adów reasekuracji oraz dla kontrahentów centralnych (CCP) ma istotne 
znaczenie z punktu widzenia stabilno ci systemu finansowego. W wyniku przeprowadzonych 
analiz i dyskusji Komitet zgodzi  si , e w a ciwym organem dla procesu resolution zarówno dla 
zak adów ubezpiecze  i zak adów reasekuracji, jak i CCP jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
Zaznaczono jednak, e pe nienie tej funkcji i podj cie dzia a  strukturalnych wewn trz BFG musi 
by  zainicjowane przyj ciem ustale  o charakterze formalno-prawnym.  

6.9. Ocena przepisów ustawy o gwarantowanym kredycie 
mieszkaniowym  

W zwi zku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym70 pod 
koniec 2021 r. KSF-M zosta  poproszony o weryfikacj  regulacji ostro no ciowych w celu 
dostosowania ich do rozwi za  ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, 
w szczególno ci w Rekomendacji S71.  

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym okre li a warunki i zasady na jakich b dzie 
udzielany kredyt mieszkaniowy, zabezpieczony hipotecznie i obj ty gwarancj  Banku 
Gospodarstwa Krajowego odmiennie, ni  dotychczas stosowany przez banki, tj. z pomini ciem 
wymogu posiadania przez kredytobiorc  20% udzia u w asnego, czyli warunku  wynikaj cego 
z Rekomendacji S. KSF-M w ramach swoich kompetencji ustawowych uzna  za konieczne 
monitorowanie wp ywu instrumentów przewidzianych w ustawie o gwarantowanym kredycie 
mieszkaniowym na sytuacj  na rynku nieruchomo ci i w sektorze finansowym. Maj c na uwadze 
potrzeb  ograniczania ryzyka systemowego Komitet uzna , e b dzie ocenia  i w razie potrzeby 
podejmowa  decyzje, co do mo liwo ci i zakresu dzia a  o charakterze makroostro no ciowym.  

 
69 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby 

prowadzenia dzia alno ci naprawczych oraz restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów 
centralnych oraz zmieniaj cego rozporz dzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014. 

70 Ustawa z dnia 1 pa dziernika 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. 2021 poz. 2133).  
71 Rekomendacja S dotycz ca dobrych praktyk w zakresie zarz dzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie - dokument 

Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2019 r. 
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7. Wspó praca mi dzynarodowa 

Komitet Stabilno ci Finansowej w ramach swoich ustawowych zada , prowadzi cis  wspó prac  
z organami i instytucjami UE, a tak e z organami makroostro no ciowymi innych pa stw 
cz onkowskich UE. Wspó praca ta obejmuje w szczególno ci dzia ania maj ce na celu realizacj  
zalece  Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz innych obowi zków wynikaj cych 
z aktów prawa unijnego. 
 

7.1. Zmiana zasad wspó pracy z ERRS 
 
Komitet Stabilno ci Finansowej w formule makroostro no ciowej realizuj c obowi zek ustawowy 
zawarty ustawie o nadzorze makroostro no ciowym regularnie co kwarta  informowa  ERRS 
o wysoko ci obowi zuj cego wska nika bufora antycyklicznego. Obowi zek ten realizowany by  
od grudnia 2015 r. i dotyczy  przekazania informacji o: 

1) wysoko ci obowi zuj cego wska nika bufora antycyklicznego; 
2) warto ci odniesienia dotycz cej wska nika bufora antycyklicznego; 
3) wska niku kredytów do PKB; 
4) dniu, od którego instytucje stosuj  podwy szony wska nik – w przypadku 

podwy szenia wska nika bufora antycyklicznego; 
5) przewidywanym okresie obowi zywania obni onego wska nika – w przypadku 

obni enia wska nika bufora antycyklicznego.  

Komitet przesy a  ponadto – zgodnie z przepisami krajowymi oraz regulacjami UE -   
powiadomienia dotycz ce innych instrumentów polityki makroostro no ciowej na ustalonych 
formularzach za po rednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.  

W konsekwencji zmian w przepisach CRDV nast pi y zmiany w procedurach informacyjnych 
dotycz cych wspó pracy z ERRS. Od marca 2021 r. wprowadzono uproszczon  procedur  
powiadamiania ERRS o obowi zuj cym wska niku antycyklicznego bufora kapita owego 
i towarzysz cych informacji za po rednictwem systemu Epsilon. By o to nast pstwem 
dostosowania systemu powiadomie  do przepisów CRDV, w których wymaga si  od organów 
kwartalnej oceny wska nika bufora antycyklicznego, ale powiadamiania nale y dokonywa  tylko 
w przypadku zmiany wska nika bufora antycyklicznego, czyli jego podwy szenia lub obni enia72. 
Pozosta e powiadomienia przyjmowane s  na nowych formularzach przesy anych tylko w postaci 
elektronicznej i jedynie do ERRS, która jest obecnie hubem informacyjnym w zakresie polityki 
makroostro no ciowej UE.   

 
72 W CRD IV obowi zywa  sta y wymóg raportowania kwartalnego, natomiast CRD V wprowadza uproszczenie przekazywania 

danych.  
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7.2. Zalecenie ERRS/2015/1 w sprawie ustalania i uznawania 
wska ników  bufora antycyklicznego wobec pa stw trzecich 
 
W 2016 r. ERRS opublikowa a Zalecenie dotycz ce uznawania i ustalania wska ników bufora 
antycyklicznego wobec pa stw trzecich (ERRS/2015/1). Zalecenie ma na celu ujednolicenie w UE zasad 
uznawania i ustalania wska ników bufora antycyklicznego w odniesieniu do pa stw trzecich oraz 
informowania o tym ERRS. Komitet Stabilno ci Finansowej na posiedzeniu 10 sierpnia 2016 r. 
zaakceptowa  metodyk  identyfikacji istotnych pa stw trzecich i na tej podstawie uzna , e brak 
jest istotnych pa stw trzecich dla polskiego systemu finansowego. Ponadto zobowi za  NBP do 
przedstawiania Komitetowi w II kwartale ka dego roku listy istotnych krajów trzecich73. 
 
Pocz wszy od 2016 r. Komitet analizuj c kwesti  pa stw trzecich nie zidentyfikowa  krajów 
spe niaj cych kryteria kwalifikowania jako istotne kraje trzecie dla polskiego systemu bankowego 
na potrzeby stosowania bufora antycyklicznego.     
 
Poni sza tabela prezentuje kraje, na które polskie banki mia y najwi ksze ekspozycje, 
zidentyfikowane przy zastosowaniu przyj tej metodyki wed ug danych na koniec IV kw. 2020 r. 

 
Tabela 4.  Najwi ksze ekspozycje polskich banków  

 

Kraj 

 
redni udzia  w 

ekspozycjach w ci gu 
8 kwarta ów 

Czy ekspozycja 
przekracza 1% w 
ka dym z dwóch 

ostatnich kwarta ów74 

 

Kwalifikacja 
ekspozycji 

Luksemburg 0,9% nie nieistotna 

Wielka Brytania 0,9% nie nieistotna 

Francja 0,6% nie nieistotna 

Niemcy 0,4% nie nieistotna 

Czechy 0,4% nie nieistotna 

 
ród o: opracowanie NBP na podstawie danych ze sprawozdawczo ci FINREP i COREP. 

 

 
73 Zgodnie z decyzj  Komitetu analiza dotycz ca krajów trzecich, które s  bezpo rednio monitorowane przez ERRS (Brazylia, 

Chiny, Hong Kong, Meksyk, Rosja, Singapur, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i USA) nie jest prowadzona na poziomie 
krajowym. 

74 Ekspozycja uznawana jest za istotn , je li redni udzia  danego kraju w ekspozycji polskiego sektora bankowego liczony na 
przestrzeni 8 kwarta ów przekracza 1% oraz jednocze nie udzia  danego kraju w ekspozycji polskiego sektora bankowego 
w ka dym z dwóch ostatnich kwarta ów przekracza 1%.  
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Analiza przeprowadzona przez NBP w 2021 r. wykaza a, i  nadal nie zidentyfikowano istotnych 
pa stw trzecich dla polskiego systemu bankowego. W zwi zku z powy szym na podstawie 
dost pnych danych Komitet zadecydowa , e nie ma podstaw uznawania jakiegokolwiek kraju 
trzeciego za istotny z punktu widzenia potrzeby uznawania i ustalania wska ników bufora 
antycyklicznego. Jednocze nie wyrazi  zgod  na przekazanie odpowiednich informacji do ERRS. 

 

7.3. Zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych 
oraz dobrowolnej wzajemno ci stosowania instrumentów polityki 
makroostro no ciowej 
 
7.3.1. Realizacja obowi zków sprawozdawczych 
 
15 grudnia 2015 roku Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) wyda a zalecenie 
w sprawie oceny skutków transgranicznych i dobrowolnego stosowania zasady wzajemno ci 
rodków polityki makroostro no ciowej (ERRS/2015/2). Zgodnie z zaleceniami cz stkowymi 

odpowiednie organy s  zobowi zane do: 
A - dokonania oceny skutków transgranicznych przed przyj ciem okre lonego rodka 

polityki makroostro no ciowej, 
B - powiadamiania ERRS o przyj tych rodkach polityki makroostro no ciowej 

niezw ocznie po ich przyj ciu, 
C - odwzajemniania instrumentów makroostro no ciowych przyj tych w innych 

pa stwach cz onkowskich zgodnie z Zaleceniem ERRS/2015/2, 
D - przekazywania informacji na temat odwzajemnienia instrumentu 

makroostro no ciowego. 
 
W Polsce zastosowano dotychczas dwa instrumenty, które wymaga y oceny skutków 
transgranicznych zgodnie z zaleceniem cz stkowym A – bufor innej instytucji o znaczeniu 
systemowym (O-SII) oraz bufor ryzyka systemowego. Komitet – przekazuj c notyfikacje 
dostarczone przez UKNF oraz MF – przekazywa  ERRS informacje o wprowadzonych 
instrumentach oraz o ocenie ich skutków transgranicznych. Ponadto w Polsce obowi zuje bufor 
antycykliczny, jednak z uwagi na jego wysoko  (0%) nie powoduje on skutków transgranicznych, 
ani nie wymaga zastosowania zasady wzajemno ci.  
 
Zgodnie z zaleceniem cz stkowym B Komitet, dzia aj c na wniosek odpowiednich organów 
aktywuj cych, przekazuje ERRS notyfikacje dotycz ce wprowadzonych instrumentów 
makroostro no ciowych.   
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Natomiast zgodnie z zaleceniem cz stkowym C w razie pojawienia si  nowego zalecenia ERRS 
dotycz cego odwzajemnienia instrumentu makroostro no ciowego (reciprocity) wprowadzonego 
w innym pa stwie UE, Komitet podejmuje decyzj  o potrzebie odwzajemnienia takiego 
instrumentu, a nast pnie cyklicznie analizuje wska niki, które stanowi y jej podstaw . Wszelkie 
informacje na temat podj tych w tym zakresie dzia a  s  przekazywane ERRS. 
 
W czerwcu 2017 r. Komitet przekaza  ERRS pierwsze sprawozdanie dotycz ce dzia a  podj tych 
w odpowiedzi na Zalecenie ERRS/2015/2. Termin przekazania kolejnego sprawozdania z realizacji 
Zalecenia ERRS/2015/2 up ywa  30 czerwca 2021 r. Komitet we wskazanym terminie  przekaza  
w odpowiednim formularzu sprawozdawczym informacje na temat realizacji zalecenia. 
Podsumowanie realizacji zalecenia nie jest jeszcze dost pne. 
 

Raport z realizacji zalecenia 2015/2 na podstawie sprawozdania z 2017 r. 
 

W grudniu 2021 r. ERRS opublikowa a raport75 dotycz cy realizacji zalecenia ERRS/2015/2, 
opracowany na podstawie sprawozda  przekazanych w 2017 r.  
 
Dzia alno  polskiego nadzoru makroostro no ciowego zosta a oceniona na poziomie 
bardzo dobrym (fully compliant). Polska uzyska a najwy sz  mo liw  ocen , je li chodzi o 
realizacj  ka dego z ocenianych zalece  cz stkowych.  
 
Wysoka ocena potwierdza w a ciwe, terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie 
przez Komitet dzia a  zmierzaj cych do realizacji zalecenia. 

 

7.3.2. Monitorowanie ekspozycji w zwi zku z mechanizmem uznawania 
instrumentów makroostro no ciowych 
 
Ze wzgl du na transgraniczne skutki instrumentów makroostro no ciowych stosowanych 
w danym kraju, zgodnie z zaleceniem ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych 
oraz dobrowolnej wzajemno ci rodków polityki makroostro no ciowej76, pa stwa cz onkowskie 
maj  obowi zek oceny potencjalnych skutków transgranicznych wprowadzanych przez siebie 
instrumentów, a tak e mog  si  zwraca  do ERRS z wnioskami o wydanie zalecenia 
rekomenduj cego pozosta ym pa stwom cz onkowskim odwzajemnienie wprowadzonego 
instrumentu poprzez zastosowanie takich samych lub zbli onych rodków. Zasady te maj  

 
75 Summary Compliance Report, Recommendation of the European Systemic Risk Board of 15 December 2015 on the assessment 

of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2015/2), Europejska Rada ds. 
Ryzyka Systemowego, grudzie  2021 r.,    
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2021/esrb.SummaryComplianceReport2112_Recommendation2015~9
7546bd46f.en.pdf?52e08ff5924397c526b4eb1c54193311.  

76 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie oceny skutków transgranicznych 
oraz dobrowolnej wzajemno ci rodków polityki makroostro no ciowej (ERRS/2015/2), Dz. Urz. UE 2016/C 97/02. 
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pomaga  w unikaniu arbitra u regulacyjnego i zapewnia  spójno  polityki makroostro no ciowej 
w UE. Mechanizm wzajemnego uznawania rodków makroostro no ciowych przewiduje 
zastosowanie tzw. progu istotno ci, który stanowi podstaw  do nieodwzajemniania instrumentu 
makroostro no ciowego innego kraju ze wzgl du na nieznacz ce ekspozycje i brak wp ywu na 
skuteczno  instrumentu w kraju go wprowadzaj cym.  

 
W 2021 r. pojawi y si  trzy nowe zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego 
rekomenduj ce odwzajemnienie wprowadzonego w danym kraju instrumentu 
makroostro no ciowego (reciprocity)77. Dotychczas KSF-M nie podj  decyzji o odwzajemnieniu 
któregokolwiek z wprowadzonych w innych pa stwach rodków makroostro no ciowych ze 
wzgl du na brak istotnych ekspozycji polskich banków w poszczególnych pa stwach. 
Jednocze nie Komitet regularnie monitoruje ekspozycje polskich banków w zwi zku ze 
stosowaniem mechanizmu odwzajemniania i przekazuje stosowne informacje do Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego. Realizacja poszczególnych zalece  ERRS oraz wyniki 
monitorowania w ramach mechanizmu reciprocity w 2021 r. zosta y zaprezentowane poni ej. 
 
Wnioski ws. odwzajemnienia instrumentów makroostro no ciowych 

Francja 
Komitet w 2021 r. dwukrotnie ocenia  ekspozycje zwi zane z francuskim sektorem 
przedsi biorstw niefinansowych. Po raz pierwszy w marcu, w zwi zku z monitorowaniem na 
potrzeby realizacji zalecenia ERRS z 2018 r.78  W lipcu 2021 r. ERRS wyda a kolejne zalecenie79 
w sprawie uznania przez pa stwa UE obowi zuj cego we Francji instrumentu 
makroostro no ciowego wprowadzonego na postawie art. 458 CRR. Zastosowany we Francji 
instrument zak ada obni enie limitu du ych ekspozycji80 wobec wysoce zad u onych 
przedsi biorstw niefinansowych maj cych siedzib  we Francji do wysoko ci 5% kapita u 
podstawowego Tier 1. rodek stosowany jest w odniesieniu do globalnych (G-SII) i innych (O-SII) 
instytucji o znaczeniu systemowym na najwy szym szczeblu konsolidacji w ramach bankowej 
konsolidacji ostro no ciowej. Oba zastosowane we Francji instrumenty dotyczy y ograniczania 
tego samego ryzyka i by y to same, je li chodzi zastosowane rozwi zania prawne. Wniosek 
organu francuskiego dotycz cy reciprocity oraz wynikaj ca z niego nowelizacja zalecenia wynika a 
z potrzeby dostosowania instrumentu do nowych przepisów CRR. 

 
77 Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego takie, jak: ERRS/2021/2, ERRS/2021/3, ERRS/2021/6. 
78 W grudniu 2018 r. ERRS wyda a zalecenie w sprawie uznania przez pa stwa UE obowi zuj cego we Francji instrumentu 

makroostro no ciowego wprowadzonego na postawie art. 458 CRR (ERRS/2018/8). Wprowadzony we Francji instrument 
obowi zywa , zgodnie z postanowieniami art. 458 CRR, przez 2 lata od 1 lipca 2018 r. 30 czerwca 2020 r. francuski organ 
makroostro no ciowy przed u y  stosowanie tego instrumentu. Jednocze nie ERRS, na podstawie przyj tego tzw. pragmatic 
approach, automatycznie utrzyma a zalecenie stosowania zasady reciprocity w odniesieniu do francuskiego instrumentu. 

79 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniaj ce zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie 
oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemno ci rodków polityki makroostro no ciowej (ERRS/2021/6).   

80 Art. 395 ust. 1 rozporz dzenia (UE) nr 575/2013. 
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Komitet w grudniu 2021 r. oceni  skal  ekspozycji polskich instytucji we Francji i ponownie uzna , 
e aden z okre lonych w zaleceniu warunków odwzajemniania nie zosta  spe niony, dlatego 

Polska nie jest zobowi zana do odwzajemniania tego instrumentu. NBP w imieniu Komitetu 
przekaza  stosown  informacj  ERRS.  
 
Luksemburg 
24 marca 2021 r. ERRS wyda a zalecenie81 w sprawie uznania przez pozosta e pa stwa UE 
wprowadzonego w Luksemburgu instrumentu polegaj cego na wprowadzeniu prawnie 
wi cych limitów LTV dla nowo udzielanych kredytów hipotecznych na nieruchomo ci 
mieszkaniowe zlokalizowane w Luksemburgu.  

Limity te zosta y zró nicowane ze wzgl du na kategorie kredytobiorców:  
• limit LTV 100% zosta  okre lony dla kupuj cych nieruchomo  po raz pierwszy na 

zaspokojenie w asnych potrzeb mieszkaniowych;  
• limit LTV 90%82 dla kupuj cych nieruchomo  po raz kolejny, ale z przeznaczeniem 

na zaspokojenie w asnych potrzeb mieszkaniowych oraz  
• limit 80% dla pozosta ych kredytobiorców, w tym dla osób nabywaj cych 

nieruchomo  w celu jej wynaj cia (buy-to-let). 

W zaleceniu ERRS okre lono czny próg istotno ci maj cy na celu zakre lenie limitów dla 
zastosowania zasady de minimis przez odpowiednie organy odwzajemniaj ce. 

Z analiz przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski oraz Urz d Komisji Nadzoru 
Finansowego wynik o, e aden z polskich banków nie zaraportowa  ekspozycji na rynek 
nieruchomo ci w Luksemburgu. Tym samym uznano, i  istniej  przes anki pozwalaj ce na 
nieodwzajemnianie luksemburskiego instrumentu makroostro no ciowego. W pa dzierniku 
2021 r. NBP, w imieniu Komitetu, przekaza  ERRS stosown  informacj . 

Norwegia 
30 kwietnia 2021 r. ERRS wyda a zalecenie83 w sprawie uznania reciprocity przez pozosta e pa stwa 
UE wprowadzonych w Norwegii nast puj cych instrumentów: 

 
81 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 24 marca 2021 r. zmieniaj ce zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie 

oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemno ci rodków polityki makroostro no ciowej (ERRS/2021/2), 
zalecenie oczekuje na publikacj  w Dzienniku Urz dowym UE (stan na 10.06.2021 r.). 

82 Przy czym limit ten jest stosowany proporcjonalnie do struktury portfela kredytowego. Do 15% tego portfela mog  stanowi  
kredyty z limitem LTV powy ej 90%, ale nieprzekraczaj cym poziomu 100%.  

83 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniaj ce zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie 
oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemno ci rodków polityki makroostro no ciowej (ERRS/2021/3). 

Narodowy Bank Polski50



Wspó praca mi dzynarodowa 

 

51 
 

• bufor ryzyka systemowego w wysoko ci 4,5 % maj cy zastosowanie do wszystkich 
ekspozycji zlokalizowanych w Norwegii84 , 

• 20% rednia waga ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomo ciach 
mieszkaniowych, maj ca zastosowanie do instytucji stosuj cych metod  wewn trznych 
ratingów, 

• 35% rednia waga ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomo ciach 
komercyjnych, maj ca zastosowanie do instytucji stosuj cych metod  wewn trznych 
ratingów. 

W zaleceniu ERRS okre lono progi istotno ci na poziomie instytucji, które umo liwiaj  
nieodwzajemnianie norweskich instrumentów makroostro no ciowych, je eli nie zosta y 
przekroczone okre lone warto ci. 

Analizy przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski w czerwcu 2021 r. pokaza y, e adna 
polska instytucja kredytowa nie posiada w Norwegii ekspozycji przekraczaj cych wskazane 
w zaleceniu progi. Uznano zatem, e nie ma przes anek do odwzajemniania norweskich 
instrumentów makroostro no ciowych. NBP zobowi za  si  natomiast do monitorowania 
polskich ekspozycji w Norwegii i przekazywania informacji na ten temat do KSF-M w okresach 
rocznych. 

 
Wyniki monitorowania ekspozycji w zwi zku z mechanizmem reciprocity 

 
Francja  
W grudniu 2018 r. ERRS wyda a zalecenie w sprawie uznania przez pa stwa UE 
obowi zuj cego we Francji instrumentu makroostro no ciowego wprowadzonego na postawie 
art. 458 CRR. (obni enie do 5% limitu du ych ekspozycji wobec wysoce zad u onych 
przedsi biorstw niefinansowych maj cych siedzib  we Francji, w odniesieniu do globalnych 
instytucji o znaczeniu systemowym i innych instytucji o znaczeniu systemowym). 
 
Z uwagi na niewielk  warto  ekspozycji polskich instytucji wobec francuskiego sektora 
przedsi biorstw niefinansowych KSF-M w marcu 2019 r. podj  decyzj  o nieuznawaniu 
francuskiego rodka i jednocze nie zobowi za  NBP do monitorowania w cyklu rocznym 
ekspozycji polskich banków na okre lone ekspozycje na wypadek, gdyby ta sytuacja mia a si  
zmieni . 
 
Analizy przeprowadzone w lutym 2021 r. wskaza y, e nadal aden z polskich banków 
uznanych za systemowo istotny nie posiada cznych oraz pojedynczych ekspozycji polskich 
wobec francuskiego sektora przedsi biorstw niefinansowych przekraczaj cych warto ci 

 
84 Przy czym dla instytucji niestosuj cych metody wewn trznych ratingów do oceny ryzyka kredytowego wysoko  bufora 

zosta a okre lona na poziomie 3% do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie tak e w odniesieniu do tych instytucji b dzie mia  
zastosowanie bufor ryzyka systemowego na poziomie 4,5%. 
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progowe wskazane w Zaleceniu. Tym samym Komitet przyj , e nadal nie ma potrzeby 
uznawania w Polsce instrumentu wprowadzonego we Francji. 
 
Szwecja  
W styczniu 2019 r. ERRS zaleci a85 innym pa stwom cz onkowskim odwzajemnianie 
wprowadzonego w Szwecji na podstawie art. 458 CRR instrumentu makroostro no ciowego 
(wprowadzenie minimalnej wa onej ekspozycj  redniej wagi ryzyka w wysoko ci 25% 
w stosunku do portfeli detalicznych ekspozycji wobec d u ników b d cych rezydentami 
w Szwecji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomo ciach, która ma zastosowanie do 
banków stosuj cych metod  wewn trznych ratingów do obliczania regulacyjnych wymogów 
kapita owych).  

 
Z uwagi na niewielk  warto  ekspozycji polskich instytucji w Szwecji, KSF-M w czerwcu 2019 r. 
podj  decyzj  o nieodwzajemnianiu szwedzkiego instrumentu i jednocze nie zobowi za  NBP 
do monitorowania w cyklu rocznym ekspozycji polskich banków w tym kraju na wypadek, 
gdyby ta sytuacja mia a si  zmieni . 

 
Analizy przeprowadzone w czerwcu 2021 r. wskaza y, e czne ekspozycje polskiego sektora 
bankowego w Szwecji nie przekraczaj  okre lonych w zaleceniu progów istotno ci  Tym samym 
Komitet r. uzna , e nadal nie ma przes anek do uznawania w Polsce instrumentu 
makroostro no ciowego wprowadzonego w Szwecji.  

Belgia 
W lipcu 2018 r. ERRS wyda a zalecenie86 w sprawie odwzajemnienia przez pozosta e pa stwa 
UE, wprowadzonych w Belgii na podstawie art. 458 CRR, wy szych wag ryzyka dla ekspozycji 
zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomo ciach mieszkaniowych zlokalizowanych w tym 
pa stwie.87 

 
W 2018 r., Komitet Stabilno ci Finansowej podj  decyzj  o nieodwzajemnianiu instrumentu 
makroostro no ciowego wprowadzonego w Belgii ze wzgl du na brak istotnych ekspozycji 
polskich banków w tym pa stwie. Jednocze nie KSF-M na o y  na NBP obowi zek 
monitorowania ekspozycji polskich banków na belgijski sektor finansowy. 

  
Analizy przeprowadzone w czerwcu 2021 r. wykaza y, i  nadal aden polski bank nie posiada 
ekspozycji w Belgii przekraczaj cej zalecony próg istotno ci. Tym samym Komitet uzna , e 
zachodz  przes anki pozwalaj ce na nieodwzajemnianie belgijskiego instrumentu 
makroostro no ciowego. 

 
 

 
85 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniaj ce zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie 

oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemno ci rodków polityki makroostro no ciowej (ERRS/2019/1). 
86 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniaj ce zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie 

oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemno ci rodków polityki makroostro no ciowej (ERRS/2018/5). 
87 22 stycznia 2021 r. belgijski bank centralny poinformowa  ERRS o planowanym kolejnym przed u eniu stosowania instrumentu 

na podstawie art. 458 CRR. ERRS pozytywnie zaopiniowa a wniosek Belgii. Zgodnie z podej ciem pragmatic approach. 
W przyj tym przez Rad  Generaln  ERRS zaleceniu dotycz cym reciprocity (ERRS/2021/2) utrzymano zalecenie dotycz ce 
odwzajemnienia instrumentu belgijskiego. 
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7.4. Zalecenie ERRS/2016/14 w sprawie uzupe niania luk danych 
w sektorze nieruchomo ci 

W 2016 r. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego wyda a Zalecenie w sprawie uzupe niania 
luk w danych dotycz cych sektora nieruchomo ci (ERRS/2016/14), które rekomenduje krajowym 
organom nadzoru makroostro no ciowego monitorowanie ryzyka dla sektora nieruchomo ci 
mieszkaniowych i sektora nieruchomo ci komercyjnych.  

 
Zalecenie ERRS adresowane do krajowych organów makroostro no ciowych odnosi si  do:  

A - Monitorowania róde  ryzyka wynikaj cych z sektora nieruchomo ci mieszkalnych, 
B - Istotnych informacji dotycz cych sektora nieruchomo ci mieszkalnych, 
C - Monitorowania róde  ryzyka wynikaj cych z sektora nieruchomo ci komercyjnych, 
D - Istotnych informacji dotycz cych sektora nieruchomo ci komercyjnych. 

 

Komitet w czerwcu 2018 r. skierowa  do NBP rekomendacj 88 dotycz c  zapewnienia dost pno ci 
danych i informacji o rynku nieruchomo ci mieszkaniowych i komercyjnych. Szczegó y dotycz ce 
realizacji rekomendacji KSF zosta y opisane w rozdziale 6.5.  

 
Sprawozdanie z realizacji Zalecania ERRS/2016/14 

Po znowelizowaniu Zalecenia ERRS/2016/1489, które m.in. wyd u y o terminy sprawozdawcze 
jego realizacji, Komitet podj  uchwa  ws. wyd u enia terminów raportowania okre lonych w 
rekomendacji skierowanej do NBP90. Zgodnie ze znowelizowan  uchwa  z grudnia 2019 r. NBP 
by  zobowi zany do zapewnienia odpowiednich danych w terminie: 

• do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku informacji dotycz cych rynku nieruchomo ci 
mieszkaniowych (RRE) – Zalecenia A i B, oraz  

• do 31 grudnia 2021 r. – w przypadku informacji dotycz cych rynku nieruchomo ci 
komercyjnych (CRE) – Zalecenia C i D.  

 
W grudniu 2021 r., zgodnie z wyznaczonym terminem, ze po rednictwem NBP przekazano ERRS 
sprawozdanie ko cowe z implementacji Zalece  C i D dotycz cych rynku nieruchomo ci 
komercyjnych (CRE). 

 

 
88 Uchwa a KSF nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku Polskiego dotycz cej 

zapewnienia dost pno ci danych i informacji o rynku nieruchomo ci. 
89 Zalecenie zosta o znowelizowane w marcu 2019 r. (Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 

21 marca 2019 r. zmieniaj ce zalecenie ERRS/2016/14 w sprawie uzupe niania luk w danych dotycz cych sektora nieruchomo ci 
(ERRS/2019/3)). 

90 Uchwa a KSF nr 33/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniaj ca uchwa  w sprawie rekomendacji dla Narodowego Banku 
Polskiego dotycz cej zapewnienia dost pno ci danych i informacji o rynku nieruchomo ci. 
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Raport z realizacji zalecenia ERRS/2016/14 na podstawie sprawozdania z 2020 r. 

 
W grudniu 2020 r. przekazano ERRS raport ko cowy dotycz cy realizacji Zalece  A i B (final 
report). Na podstawie informacji przes anych przez organy makroostro no ciowe sporz dzony 
zosta  raport ERRS91, który opublikowano w czerwcu 2021 r. Polska uzyska a w nim najwy sz  
ocen  w zakresie realizacji Zalece  A i B (fully compliant), co wiadczy o kompletno ci 
pozyskiwanych przez NBP danych s u cych monitorowaniu ryzyka na rynku nieruchomo ci 
mieszkaniowych (RRE). 

 

7.5. Zalecenie ERRS/2020/8 w sprawie monitorowania i wymiany 
informacji nt. instrumentów fiskalnych podejmowanych w zwi zku 
z COVID-19 

27 maja 2020 r. wydane zosta o Zalecenie ERRS/2020/8 ws. monitorowania oraz analizy 
transgranicznych i mi dzysektorowych skutków dla stabilno ci finansowej wynikaj cych 
z programów gwarancyjnych i innych rodków fiskalnych s u cych ochronie gospodarki realnej, 
podj tych w reakcji na kryzys pandemiczny. Adresatami zalecenia s  krajowe organy 
makroostro no ciowe, a jego celem jest zebranie informacji nt. wp ywu podejmowanych w reakcji 
na skutki COVID-19 dzia a  o charakterze fiskalnym na stabilno  finansow , zarówno na 
poziomie krajowym, jak i na poziomie UE. W Zaleceniu zwrócono dodatkowo uwag  na potrzeb  
wzajemnej wymiany informacji pomi dzy poszczególnymi instytucjami krajowej sieci 
bezpiecze stwa finansowego oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzanie 
rodków antykryzysowych. 

 
Zalecenie obejmuje dwie cz ci: 

• Zalecenie A: organy makroostro no ciowe powinny monitorowa  podejmowane w kraju 
programy gwarancyjne i inne instrumenty o charakterze fiskalnym s u ce ochronie 
gospodarki realnej, wprowadzone w zwi zku z pandemi  COVID-19 oraz ocenia  ich 
wp yw na stabilno  finansow ;  

• Zalecenie B: organy makroostro no ciowe powinny regularnie przekazywa  ERRS 
informacje, które b d  stanowi  podstaw  dla przeprowadzanych przez ERRS analiz 
w zakresie monitorowania i oceny wp ywu podejmowanych przez pa stwa cz onkowskie 
dzia a  na stabilno  finansow  na poziomie UE.   

 

 
91 Summary Compliance Report on the Recommendation of the European Systemic Risk Board of 31 October 2016 on closing real estate data 

gaps as amended by Recommendation ESRB/2019/3 (ESRB/2016/14), ERRS, czerwiec 2021, 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2021/esrb.report.20210701_summary_compliance_report_aeab61bc61~a

eab61bc61.en.pdf?58540806b3b7b3e70f518594f6df0d59 
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Regularnie w cyklu kwartalnym przekazywane s  do ERRS po dane informacje pozyskiwane we 
wspó pracy z instytucjami publicznymi w naszym kraju. Z zapowiedzi otrzymanych z ERRS 
wynika, e proces zbierania danych zako czy si  w 2022 r.   
 
 

 
Raport z realizacji zalecenia ERRS/2020/8 na podstawie sprawozdania z 2020 r. 

 
Do 31 grudnia 2020 r. nale a o przekaza  ERRS i Radzie UE sprawozdanie ko cowe z realizacji 
Zalecenia B. Komitet poleci  wówczas SGR wype nienie oraz przekazanie sprawozdania w tym 
zakresie. W raporcie92 opublikowanym w lipcu 2021 r., ERRS bardzo dobrze oceni a dzia ania 
polskiego organu makroostro no ciowego w ramach realizacji Zalecenia B, nadaj c mu tym 
samym najwy sz  mo liw  ocen  (fully compliant). 
 

 

7.6. Zalecenie ERRS/2020/12 w sprawie identyfikacji podmiotów 
prawnych 
 
24 wrze nia 2020 r. Rada Generalna ERRS przyj a Zalecenie w sprawie identyfikacji podmiotów 
prawnych (ERRS/2020/12)93. Celem rekomendowanych przez ERRS dzia a  jest standaryzacja 
kwestii nak adania oraz stosowania identyfikatora podmiotu prawnego, LEI (Legal entity identifier) 
w ramach obecnie obowi zuj cych przepisów prawa94. Identyfikator LEI stanowi 20-znakowy, 
alfanumeryczny kod referencyjny pozwalaj cy na identyfikacj  podmiotów odr bnych pod 
wzgl dem prawnym, uczestnicz cych w transakcjach finansowych i jest nak adany przez 
uprawnione do tego licencjonowane jednostki.  
 
Zalecenie ma przyczyni  si  do: 

(i) zapewnienia, aby wszystkie podmioty prawne z siedzib  w UE, które uczestnicz  w 
transakcjach finansowych, uzyska y i utrzymywa y identyfikator podmiotu prawnego, 
LEI;  

 
92 Compliance report on Recommendation of the European Systemic Risk Board of 27 May 2020 on monitoring the financial stability 

implications of debt moratoria, and public guarantee schemes and other measures of a fiscal nature taken to protect the real economy in 
response to the COVID-19 pandemic (ESRB/2020/8), Recommendation B, ERRS, lipiec 2021, 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.202108.recommendation_of_the_european_systemic_risk_board_o
f_27_May_2020_on_monitoring_the_financial_stability_implications_of_debt_moratoria~0365cd6715.en.pdf?cf1d14ecb1862508
05a7f4e2bfb59d5e 

93  Dz. Urz. UE C 403 z 26.11.2020 r. 
94 Dotychczas obowi zek stosowania kodu LEI wobec wybranych podmiotów wynika  z przepisów m.in.  Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE (MIFID II), Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (MIFIR), 
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (EMIR), Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2365 (SFTR), Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 (REMIT), Rozporz dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (CSDR). 
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(ii) zapewnienia systematycznego i kompleksowego stosowania LEI do identyfikacji 
podmiotów na potrzeby sprawozdawczo ci w zakresie informacji finansowych. 

 

Zalecenie ERRS/2020/12 sk ada si  z dwóch zalece  cz stkowych: 

• Zalecenie A – skierowane do Komisji Europejskiej – odnosi si  do opracowania projektu 
unijnych ram prawnych dotycz cych stosowania identyfikatora podmiotu prawnego, LEI; 

• Zalecenie B – skierowane do organów – dotyczy zwi kszenia zakresu stosowania kodu 
LEI do czasu ewentualnego przyj cia ustawodawstwa unijnego.  
 

W przypadku Zalecenia B wykonawc  mo e by  jeden lub wi cej podmiotów spe niaj cych 
odpowiednie kryteria. W przypadku Polski jego adresatami s  m.in. KSF-M, KNF, MF oraz BFG, 
a ka dy z organów w zakresie realizacji obowi zków okre lonych w Zaleceniu powinien stosowa  
przewidziane tam zasady maj ce na celu upowszechnienie stosowania kodu LEI w ramach 
realizacji dzia a  z wykorzystaniem informacji finansowych. 
 
 Sprawozdanie z realizacji Zalecania ERRS/2020/12 
 
Termin na przekazanie sprawozdania ko cowego z realizacji Zalecenia B up ywa  31 grudnia 
2021 r. Ka da z instytucji b d ca adresatem Zalecenia zosta a zobowi zana do wype nienia 
odr bnego formularza sprawozdawczego. 

Komitet na posiedzeniu we wrze niu 2021 r. – jako jeden z wykonawców Zalecenia – podj  
decyzj  o wspieraniu procesu upowszechniania stosowania kodu LEI. Znalaz o to 
odzwierciedlenie w opublikowanym komunikacie, w którym wskazano na potrzeb  rozszerzania 
zakresu stosowania kodów LEI przez organy administracji publicznej w ramach wykonywanych 
przez nie zada  nadzorczych lub pozyskiwania danych sprawozdawczych.  

Jednocze nie uznano, e ze wzgl du na fakt, i  Komitet nie pe ni bezpo redniej funkcji nadzorczej 
w odniesieniu do podmiotów prawnych uczestnicz cych w transakcjach finansowych oraz nie 
odpowiada za zbieranie i ujawnianie danych sprawozdawczych dotycz cych tych podmiotów, 
podejmowanie dalej id cych dzia a  zmierzaj cych w kierunku realizacji Zalecenia, wykracza 
poza jego kompetencje.  

W grudniu 2021 r. Narodowy Bank Polski w imieniu KSF-M przekaza  ERRS stosowny formularz 
sprawozdawczy dotycz cy realizacji Zalecenia B . 
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7.7. Zalecenie ERRS/2019/18 w sprawie wymiany informacji 
o oddzia ach instytucji kredytowych dla celów makroostro no ciowych  
 
26 wrze nia 2019 r. Rada Generalna ERRS przyj a zalecenie w sprawie wymiany i gromadzenia 
informacji do celów makroostro no ciowych w odniesieniu do oddzia ów instytucji kredytowych maj cych 
siedzib  zarz du w innym pa stwie cz onkowskim lub w pa stwie trzecim (ERRS/2019/18)95. 
Rekomendowane w zaleceniu dzia ania maj  na celu umo liwienie wymiany i gromadzenia 
informacji o zagranicznych oddzia ach instytucji kredytowych dla celów makroostro no ciowych.  
 

We wrze niu 2020 r. Komitet zdecydowa , e rol  organu odpowiedniego dla celów realizacji 
Zalecenia ERRS/2019/18 b dzie pe ni  KSF-M. Jednocze nie, w zwi zku z realizacj  zalecenia, 
ustali  mechanizm procesu wymiany informacji w sytuacji pojawienia wniosku przed o onego 
przez odpowiedni organ przyjmuj cy pa stwa cz onkowskiego oraz w przypadku potrzeby 
pozyskania danych na temat oddzia u instytucji kredytowej dzia aj cej w Polsce.  

 
 

Raport z realizacji zalecenia ERRS/2019/18 na podstawie sprawozdania z 2020 r. 

Zgodnie z kryteriami implementacji zalecenia niepodj cie dzia a  przez odpowiednie organy 
uznaje si  za wystarczaj co wyja nione (zgodnie z zasad  complay or explain), je eli w ich 
pa stwie cz onkowskim nie ma oddzia ów istotnych dla stabilno ci finansowej lub odpowiednie 
organy posiadaj  informacje niezb dne do wykonywania ich zada . Ponadto uznaje si , e 
wystarczaj co wyja nione jest niepodj cie dzia a  zmierzaj cych do realizacji Zalecenia, je eli 
odpowiednie organy nie otrzyma y adnego wniosku o udzielenie informacji od 
odpowiedniego organu pa stwa przyjmuj cego. 

Dotychczas Komitet nie otrzyma  adnego wniosku ws. udzielenia informacji dotycz cej 
oddzia u instytucji kredytowej od odpowiedniego organu pa stwa przyjmuj cego. Komitet 
uzna  te , e w Polsce nie ma istotnych dla stabilno ci oddzia ów zagranicznych instytucji 
finansowych.  

W pa dzierniku 2021 r. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego opublikowa a raport96 
z realizacji Zalecenia A w ramach Zalecenia ERRS/2019/18, zgodnie z którym niepodj cie przez 
KSF-M dzia a , zosta o wystarczaj co wyja nione (inaction sufficiently explained). 

 

 
95 Zalecenie opublikowane zosta o w Dzienniku Urz dowym UE 9 grudnia 2019 r. (C 412/1). 
96 Summary Compliance Report, October 2021, Recommendation A of the Recommendation of the European Systemic Risk Board 

of 26 September 2019 on exchange and collection of information for macroprudential purposes on branches pf credit institutions 
having their head office in another Member State or in a third country (ESRB/2019/18), 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.20210806_recommendation~6d13b4dfb3.en.pdf?4e76584bb087931f
3beea57d20d424e6 
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8. Komunikacja  

Komunikacja Komitetu Stabilno ci Finansowej z otoczeniem jest postrzegana jako wa na cz  
polityki makroostro no ciowej. W opinii Komitetu publiczne przekazywanie informacji 
o zidentyfikowanym ryzyku systemowym oraz jego ocenie zwi ksza wiadomo  wyst powania 
zagro e  w ród uczestników rynku, co – w za o eniu – powinno prowadzi  do wprowadzania 
dzia a  samokoryguj cych i samoistnego ograniczenia ryzyka zarówno po stronie banków, jak 
i ich klientów.  

8.1. Komunikacja krajowa 

Deklaracja prowadzenia polityki makroostro no ciowej w sposób transparentny, która znalaz a 
si  w Strategii polityki makroostro no ciowej, odzwierciedla podej cie Komitetu do kwestii 
komunikacji. Przyj ta zasada przejrzysto ci wyra a si  w przekazywaniu do publicznej 
wiadomo ci podj tych decyzji istotnych dla realizacji celów nadzoru makroostro no ciowego oraz 
udost pniania materia ów analitycznych b d cych ich podstaw . Dzi ki bezpo redniemu 
dost powi do informacji uczestnicy rynku mog  lepiej zrozumie  i ocenia  sytuacj  w systemie 
finansowym, a tak e pozna  podej cie i perspektyw  Komitetu w zakresie ró nych zagadnie  
o charakterze makroostro no ciowym.  

Podstawowymi dokumentami wykorzystywanymi do prowadzenia polityki informacyjnej przez 
Komitet s  komunikaty po posiedzeniach KSF-M, uchwa y oraz materia y analityczne 
udost pniane za po rednictwem strony internetowej Narodowego Banku Polskiego.  

Komunikaty po posiedzeniach KSF-M 

Komunikat jest podstawowym instrumentem informowania opinii publicznej o dzia aniach 
podejmowanych przez Komitet. KSF-M w komunikatach informuje o podj tych decyzjach oraz 
o tematach poruszanych na posiedzeniach, przekazuje syntetyczne oceny omawianych zjawisk w 
kontek cie ich wp ywu na stabilno  systemu finansowego oraz przedstawia bie ce zagadnienia 
istotne z punktu widzenia oceny ryzyka systemowego. Przyj tym standardem jest publikowanie 
komunikatów KSF- M niezw ocznie po zako czeniu posiedze  na stronie g ównej Narodowego 
Banku Polskiego oraz w zak adce Nadzór makroostro no ciowy97. Podobnie, niezw ocznie po 
podj ciu decyzji, publikowane by y informacje dotycz ce opinii Komitetu w sprawie sk adek na 
FWK.   

 
97 http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/index.aspx. 
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Informacja roczna KSF-M 

Istotnym narz dziem polityki komunikacyjnej Komitetu jest Informacja o dzia alno ci Komitetu 
Stabilno ci Finansowej w zakresie nadzoru makroostro no ciowego. Raport ten opisuje pe en przekrój 
prac i dzia a  podejmowanych w roku przez Komitet Stabilno ci Finansowej. Dokument s u y 
realizacji obowi zku ustawowego oraz informowaniu spo ecze stwa o sposobie realizacji 
powierzonych zada . Prezentowane w nim s  m.in. g ówne zasady pracy Komitetu, strategia 
prowadzenia nadzoru makroostro no ciowego, wyniki kluczowych analiz oceny ryzyka 
systemowego prowadzonych w danym roku, a tak e decyzje podj te w zakresie stosowania 
instrumentów makroostro no ciowych oraz dzia ania Komitetu w obszarze wspó pracy 
mi dzynarodowej. Obejmuje równie  informacje o sprawach zwi zanych z polityk  nadzoru 
makroostro no ciowego, które by y podejmowane przez Komitet w trakcie roku.  

Bie ca Informacja roczna jest siódm  edycj  raportu. Komitet dok ada stara , eby prezentowany 
raport stanowi  wa ne opracowanie polskiego organu nadzoru makroostro no ciowego dla 
szerokiej publiczno ci.  

Strona internetowa 

Serwis informacyjny KSF-M prowadzony jest w ramach strony internetowej Narodowego Banku 
Polskiego.  

W zak adce Nadzór makroostro no ciowy umieszczono informacje o KSF-M i jego dzia alno ci. Na 
Stronie g ównej zak adki znajduj  si  komunikaty po posiedzeniach Komitetu. Podstawowe 
informacje o charakterze instytucjonalnym i regulacyjnym (sk ad, zadania, uprawnienia Komitetu) 
oraz podstawowe informacje, poj cia i definicje zwi zane z polityk  makroostro no ciow  
znajduj  si  w sekcji Komitet Stabilno ci Finansowej. Na stronie internetowej znajduj  si  równie  
informacje o aktualnie stosowanych w Polsce Instrumentach makroostro no ciowych wraz ze 
specjalnie wydzielon  i rozbudowan  cz ci  dotycz c  Bufora antycyklicznego. W zak adce 
Publikacje Komitet zamieszcza raport roczny ze swojej dzia alno ci. Prezentowane s  ponadto 
dokumenty nt. nadzoru makroostro no ciowego, które KSF-M uzna  za wa ne z punktu widzenia 
polityki makroostro no ciowej. Komitet umieszcza w tej sekcji równie  Materia y analityczne, które 
stanowi  podstaw  dla rekomendacji KSF-M dotycz cych instrumentów makroostro no ciowych. 
W szczególno ci odnosi si  to do analiz, które stanowi  podstaw  ustalania rekomendowanej 
wysoko ci wska nika bufora antycyklicznego. 
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8.2. Komunikacja mi dzynarodowa 

Powiadomienia skierowane do instytucji i organów UE 

Zadaniem KSF-M jest równie  wspó praca z Europejsk  Rad  do spraw Ryzyka Systemowego, 
innymi organami Unii Europejskiej, organami nadzoru makroostro no ciowego z pa stw 
cz onkowskich lub pa stw trzecich, a tak e instytucjami mi dzynarodowymi. W ramach realizacji 
tego obowi zku Komitet przekazuje odpowiednim instytucjom, a od 2021 r. ERRS, powiadomienia 
o decyzjach podejmowanych w zakresie prowadzonej w kraju polityki makroostro no ciowej.  

Wymiana informacji w zakresie polityki makroostro no ciowej ma istotne znaczenie, poniewa  
decyzje pojedynczych krajów w UE mog  mie  wp yw na rynki finansowe innych jurysdykcji. 
Jednocze nie s u y ona zbieraniu do wiadcze  i budowaniu wiedzy na temat praktyki stosowania 
narz dzi makroostro no ciowych i ich skuteczno ci. Jest tak e podstawowym i naj atwiejszym 
narz dziem wspó pracy mi dzynarodowej oraz mi dzyinstytucjonalnej. 

Tabela 5. Notyfikacje dokonane przez KSF-M w 2021 r. 
Przedmiot notyfikacji Adresat Termin 

Formularze do zalecenia ws. monitorowania skutków dla stabilno ci 
finansowej wynikaj cych z programów gwarancyjnych i innych 
rodków fiskalnych s u cych ochronie gospodarki realnej podj tych 

w reakcji na kryzys pandemiczny 

ERRS Luty,  
Kwiecie ,  
Lipiec,  
Pa dziernik 2021 r. 

Informacja o wynikach monitorowania ekspozycji francuskich ERRS Marzec 2021 r. 
Lista pa stw trzecich, wobec których wyst puje istotna ekspozycja 
instytucji dzia aj cych na podstawie zezwole  wydanych w Polsce 

ERRS Czerwiec 2021 r. 

Sprawozdanie w sprawie realizacji zalecenia dot. oceny skutków 
transgranicznych i dobrowolnego stosowania zasady wzajemno ci 
rodków polityki makroostro no ciowej 

ERRS Czerwiec 2021 r. 

Informacja o wynikach monitorowania ekspozycji szwedzkich ERRS Czerwiec 2021 r. 
Informacja o wynikach monitorowania ekspozycji belgijskich ERRS Czerwiec 2021 r. 
Informacja nt. odwzajemnienia instrumentu norweskiego ERRS Czerwiec 2021 r. 
Informacja nt. odwzajemnienia instrumentu luksemburskiego  ERRS Pa dziernik 2021 r. 
Informacja o zamiarze na o enia bufora O-SII  ERRS Pa dziernik 2021 r. 
Informacja nt. odwzajemnienia instrumentu francuskiego  ERRS Grudzie  2021 r. 
Sprawozdanie ko cowe z realizacji zalecenia dotycz cego 
uzupe niania luk w danych dotycz cych sektora nieruchomo ci 

ERRS Grudzie  2021 r. 

Sprawozdanie z realizacji zalecenia w sprawie LEI  ERRS Grudzie  2021 r. 
Wyniki przegl du identyfikacji O-SII ERRS Grudzie  2021 r. 
 

ród o: Opracowanie NBP. 
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S owniczek poj  i skrótów 

BMR Benchmark Regulation, Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych 
jako wska niki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach 
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych 
i zmieniaj ce dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporz dzenie 
(UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L171 z 2016 r.). 

Bufor antycykliczny 
(CCB) 

  

dodatkowy wymóg kapita owy, nak adany na instytucje (banki) w celu 
zwi kszenie odporno ci systemu bankowego na cykliczne zmiany wahania 
ryzyka systemowego. 

Bufor globalnej 
instytucji o znaczeniu 
systemowym 

dodatkowy wymóg kapita owy utrzymywany przez globalne instytucje 
o znaczeniu systemowym (G-SII) w celu wzmocnienia ich odporno ci na 
szoki gospodarcze.  

Bufor innej (krajowej) 
instytucji o znaczeniu 
systemowym   

dodatkowy wymóg kapita owy utrzymywany przez inne ni  globalne 
instytucje o znaczeniu systemowym (O-SII) w celu wzmocnienia ich 
odporno ci na szoki gospodarcze.  

Bufor ryzyka 
systemowego (SRB) 

dodatkowy wymóg kapita owy s u cy zapobieganiu i ograniczaniu 
niecyklicznego ryzyka systemowego w celu wzmocnienia odporno ci 
instytucji finansowych oraz ich zdolno ci do absorpcji strat w przypadku 
wyst pienia szoków o charakterze systemowym. Mo e by  nak adany na 
wszystkie b d  wybrane instytucje finansowe lub na ich okre lone 
ekspozycje.  

Bufor zabezpieczaj cy dodatkowy wymóg kapita owy w wysoko ci maksymalnie 2,5% cznej 
kwoty ekspozycji na ryzyko. Utrzymywany przez instytucje finansowe 
w celu zapewnienia mo liwo ci zabsorbowania strat bez naruszania 
minimalnych wymogów kapita owych. 

CCP kontrahent centralny, osoba prawna pe ni ca funkcje izby rozliczeniowej w 
oparciu o zasad  centralnego kontrpartnera (central counterparty), której 
zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym oraz 
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w alternatywnym systemie obrotu, a tak e prowadzenie systemu 
zabezpieczenia p ynno ci rozlicze . 

Cel nadrz dny okre la zdefiniowany ostateczny cel nadzoru makroostro no ciowego. 
W Polsce zgodnie z ustaw  o nadzorze makroostro no ciowym jest nim 
„wzmacnianie odporno ci systemu finansowego na wypadek materializacji 
ryzyka systemowego i wspieranie przez to d ugookresowego, 
zrównowa onego wzrostu gospodarczego kraju”. 

Cele po rednie/ 
wymiary ryzyka 

stanowi  operacyjne uszczegó owienie celu nadrz dnego prowadzonej 
polityki makroostro no ciowej. Ich okre lenie s u y sprecyzowaniu 
poszczególnych obszarów ryzyka w obr bie systemu finansowego, których 
ograniczanie jest niezb dne do zapewnienia stabilno ci finansowej. 

CRR Capital Requirement Regulation, Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego 
i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 
ostro no ciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniaj ce rozporz dzenie (UE) nr 648/2012 

Cyberryzyko ryzyko wyst pienia szkodliwych zdarze  w systemie elektronicznym, 
wywo uj cych zak ócenia w funkcjonowaniu przedsi biorstwa lub 
powstanie strat finansowych. 

Cykl finansowy okresowe fluktuacje poziomu akcji kredytowej, d wigni finansowej i cen 
aktywów finansowych w gospodarce. 

Cykl gospodarczy nast puj ce po sobie etapy wzrostu gospodarczego i recesji, z przyj tym 
w ekonomii podzia em na cztery etapy: faza o ywienia, faza ekspansji, faza 
spowolnienia oraz faza recesji. 

Cykl kredytowy okresowe fluktuacje poziomu zad u enia w gospodarce.  

Globalna instytucja  
o znaczeniu 
systemowym (G-SII) 

instytucja finansowa zidentyfikowana na poziomie mi dzynarodowym jako 
szczególnie istotna dla stabilno ci systemu finansowego. Zaburzenia jej 
funkcjonowania – ze wzgl du na rozmiar, wielko  czy powi zania 
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z innymi – mog yby spowodowa  niekorzystne i znacz ce trudno ci dla 
ca ego systemu finansowego w skali globalnej.     

Inna instytucja  
o znaczeniu 
systemowym (O-SII) 

instytucja finansowa zidentyfikowana na poziomie krajowym jako 
szczególnie istotna dla stabilno ci systemu finansowego. Zaburzenia jej 
funkcjonowania – ze wzgl du na rozmiar, wielko  czy powi zania 
z innymi instytucjami – mog yby spowodowa  niekorzystne i znacz ce 
trudno ci dla ca ego krajowego systemu finansowego.     

Instrumenty 
makroostro no ciowe 

instrumenty s u ce ograniczaniu ryzyka systemowego, stosowane 
w nadzorze makroostro no ciowym. S  to m.in. antycykliczny bufor 
kapita owy, bufor ryzyka systemowego czy bufory nak adane na instytucje 
G-SII i O-SII. W ramach polityki makroostro no ciowej mo na 
wykorzystywa  tak e inne dost pne instrumenty, kalibrowane 
z perspektywy systemowej i z uwzgl dnieniem zidentyfikowanych 
zagro e  dla stabilno ci finansowej. 

MAR Market Abuse Regulation, Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu y  na rynku 
oraz uchylaj ce dyrektyw  2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. 
UE L173 z 2014 r.). 

Mechanizm resolution  

 

metoda post powania z instytucjami finansowymi (bankami) zagro onymi 
upad o ci , w której – co do zasady – wyeliminowano pomoc publiczn , 
a skutki z ego zarz dzania bankiem ponosz  jego akcjonariusze i wierzyciele. 

Metoda wewn trznych 
ratingów 

(Internal Ratings-Based Approach - IRB) metoda oceny skali ryzyka 
kredytowego stosowana przez banki, które samodzielnie okre laj  wymogi 
w zakresie funduszy w asnych na podstawie wewn trznych wylicze  
dotycz cych stopnia nara enia posiadanych ekspozycji na ryzyko 
kredytowe.  

MREL minimalny wymóg w zakresie funduszy w asnych i zobowi za  
kwalifikowanych wprowadzony dyrektyw  BRR, wprowadzony w UE 
wymóg posiadania przez ka dy bank minimalnej warto ci wyemitowanych 
instrumentów finansowych, które maj  umo liwi  umorzenie lub 
konwersj  instrumentów d u nych (bail-in) banku w celu pokrycia jego strat 
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lub rekapitalizacji. Pozwala zapewni  zachowanie funkcji krytycznych po 
przeprowadzeniu procesu przymusowej restrukturyzacji (resolution) bez 
nara ania stabilno ci finansowej i bez konieczno ci si gania po rodki 
publiczne.  

Nadzór 
makroostro no ciowy 

obejmuje identyfikacj , ocen  i monitorowanie ryzyka systemowego oraz 
dzia ania maj ce na celu wyeliminowania lub ograniczania tego ryzyka 
poprzez zastosowanie instrumentów makroostro no ciowych, inaczej 
polityka makroostro no ciowa.  

Notyfikacja oficjalne powiadomienie, informacja przekazana instytucji UE lub 
podmiotowi, o którym mowa w przepisie prawa nak adaj cym obowi zek 
notyfikacji.  

Pa stwa (kraje) trzecie kraje nienale ce do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Polityka 
makroostro no ciowa 

patrz nadzór makroostro no ciowy. 

Rekomendacja wydawana przez KSF w przypadku konieczno ci podj cia dzia a  w celu 
ograniczenia ryzyka systemowego. Rekomendacje mog  by  kierowane do 
instytucji wchodz cych w sk ad KSF, tj. NBP, MF, KNF i BFG. Adresaci s  
zobowi zani do podj cia zalecanych dzia a  lub wyja nienia przyczyn 
braku dzia ania.  

Ryzyko systemowe ryzyko zak ócenia w funkcjonowaniu systemu finansowego, które w razie 
jego materializacji zaburza dzia anie systemu finansowego i gospodarki 
narodowej jako ca o ci. 

Sie  bezpiecze stwa 
finansowego 

grupa instytucji publicznych, których celem jest ochrona i wspieranie 
stabilno ci systemu finansowego przez d enie do ograniczenia 
cz stotliwo ci i skali zak óce  w systemie finansowym oraz agodzenie 
skutków w przypadku ich wyst pienia. S  to z regu y bank centralny, rz d, 
nadzór finansowy oraz system gwarantowania depozytów. W Polsce sie  
bezpiecze stwa finansowego tworz : Narodowy Bank Polski, Minister 
Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny oraz Komitet Stabilno ci Finansowej. 
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Stanowisko przedstawiane przez KSF w przypadku identyfikacji ród a ryzyka 
systemowego w systemie finansowym lub jego otoczeniu. Stanowiska maj  
na celu zwrócenie uwagi na zidentyfikowane zagro enie dla stabilno ci 
finansowej. Mog  by  kierowane do ogó u podmiotów tworz cych system 
finansowy lub jego cz ci, a tak e do instytucji wchodz cych w sk ad KSF. 

Zalecenia ERRS niewi ce prawnie instrukcje (rekomendacje) w sprawie potrzeby podj cia 
dzia a  zaradczych o charakterze ogólnym lub szczegó owym wydawane 
przez Europejsk  Rad  ds. Ryzyka Systemowego w przypadku 
zidentyfikowania znacz cych róde  ryzyka, zagra aj cych stabilno ci 
systemu finansowego w UE. Adresaci zalece  powinni zastosowa  si  do 
nich albo przedstawi  odpowiednie uzasadnienie w przypadku braku 
dzia ania (mechanizm „zastosuj lub wyja nij”). 

Zapa  kredytowa (credit crunch) - zjawisko makroekonomiczne charakteryzuj ce si  
gwa townym ograniczeniem dost pno ci kredytów i po yczek lub 
znacz cym zaostrzeniem warunków ich udzielania, skutkuj ce 
powa nymi trudno ciami w pozyskaniu kapita u. 
 

Zasada wzajemno ci/ 
wzajemnego 
uznawania 

(reciprocity) w polityce makroostro no ciowej polega na odwzajemnianiu 
instrumentów makroostro no ciowych aktywowanych w jednym pa stwie 
cz onkowskim przez pozosta e pa stwa UE. Symetria stosowania 
instrumentów makroostro no ciowych s u y osi gni ciu spójnych 
i skutecznych dzia a  ograniczaj cych ryzyko systemowe na rynku 
finansowym.  
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SKRÓTY 

BMR Benchmark Regulation, 
BRRD Bank recovery and resolution Directive 
CCB Countercyclical capital buffer, antycykliczny bufor kapita owy 
CCP Central counterparties, kontrahenci centralni 
CRR Capital Requirements Regulation  
CRD IV Capital Requirements Directive   
EBC Europejski Bank Centralny 
ERRS European Systemic Risk Board (ESRB), Europejska Rada ds. Ryzyka 

Systemowego 
EUNB European Banking Authority (EBA), Europejski Urz d ds. Nadzoru Bankowego 
GRASS Grupa Robocza ds. Analiz Sytuacji w Sektorze banków spó dzielczych 

i Sektorze spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych 
G-SII Global systemically important institution, globalna instytucja o znaczeniu 

systemowym 
IRB Internal Ratings-Based Approach, metoda wewn trznych ratingów 
KE Komisja Europejska 
KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
KSF Komitet Stabilno ci Finansowej 
KSF-M Komitet Stabilno ci Finansowej jako organ makroostro no ciowy 
KSF-K Komitet Stabilno ci Finansowej w zakresie zarz dzania kryzysowego 

MAR Market Abuse Regulation 

MF Minister Finansów 
MREL minimalny wymóg w zakresie funduszy w asnych i zobowi za  

kwalifikowanych  
NBP Narodowy Bank Polski 
O-SII Other systemically important institution, inna (krajowa) instytucja o znaczeniu 

systemowym  
PSI  Podmioty systemowo istotne 
SGR Sta a Grupa Robocza 
SRB Systemic risk buffer, bufor ryzyka systemowego 
SKOK Spó dzielcze Kasy Oszcz dno ciowo-Kredytowe 
UE Unia Europejska 
UKNF Urz d Komisji Nadzoru Finansowego 
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