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Szanowny Panie Prezesie, 

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Komisji 
Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF” lub „organem nadzoru” w dniu 29 sierpnia                
2018 r. w zakresie: 

„1. Proszę o udostępnienie kopii pisma wspomnianego w raporcie NIK:
"W piśmie z dnia 7 listopada 2014 r. skierowanym do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
KNF stwierdziła m.in., że przyjmując założenie, że kredyt CHF został zaciągnięty po rzetelnej 
kalkulacji kosztów utrzymania i w takiej wysokości, która nie powoduje napięć w budżecie 
domowym oraz pozostawia odpowiedni bufor na wypadek niekorzystnych zmian, można 
stwierdzić, że ewentualny wzrost kursu franka szwajcarskiego nawet do poziomu 5 zł zostanie 
zaabsorbowany przez kredytobiorców.";

2. Proszę o udostępnienie danych, analiz, które posłużyły tezie o "iż nawet zmiana kursu na                      
5 zł nie spowoduje napięć w budżetach domowych";

3. Proszę o udostępnienie analiz dotyczących dochodów kredytobiorców posiadających kredyty
indeksowane, denominowane i waloryzowane do walut obcych.”

uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji i wyjaśnień: 

Odnosząc się do żądań wyrażonych w pkt. 2) i 3) wniosku w załączeniu przekazuję dwa 
opracowania Komisji Nadzoru Finansowego tj.: 
- Prezentację Przewodniczącego KNF wygłoszoną na posiedzeniu Komisji Finansów 
Publicznych Sejmu RP w dniu 3 lutego 2015 r., zatytułowaną „Wpływ silnego osłabienia PLN 
względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację finansową 
kredytobiorców”;
- „Raport o sytuacji banków w 2015 r.” stanowiący najbardziej kompleksowe porównanie 
sytuacji kredytobiorców złotowych i walutowych, na podstawie którego można uzasadnić m.in. 
stwierdzenie, że dla większości kredytobiorców walutowych nawet osłabienie PLN do CHF do 
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poziomu 5 zł nie będzie stanowiło źródła zagrożenia systemowego (str. 77-97).                                          
W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono m.in. symulacje wysokości rat spłaty dla 
poszczególnych rat spłaty, jak również zmianę sytuacji dochodowej większości klientów. 

Jednocześnie należy wskazać, iż obydwa opracowania dostępne są w serwisie internetowym 
KNF w zakładce: Poprzednie lata  Raporty i opracowania  Sektor bankowy, pod 
następującym linkami: 
https://www.knf.gov.pl/?articleId=60583&p_id=18;
https://www.knf.gov.pl/?articleId=55851&p_id=18. 

Mając natomiast na uwadze żądanie wyrażone w pkt. 1) wniosku uprzejmie informuję,                                  
iż odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie odrębnym pismem. 

Z poważaniem, 

Jacek Barszczewski 
p.o. Dyrektora 
Departamentu Komunikacji Społecznej 

/-podpisano podpisem elektronicznym/

Załączniki: 
1. Prezentacja „Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację 
finansową kredytobiorców”.
2. Raport o sytuacji banków w 2015 r.

https://www.knf.gov.pl/?articleId=60583&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/?articleId=55851&p_id=18

		2018-10-29T12:30:04+0000
	Jacek Marcin Barszczewski




