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Potencjalne ryzyka prawno-regulacyjne i ich wpływ na wyniki finansowe oraz kapitały sektora 
bankowego

Rezerwy na 
walutowe kredyty 
mieszkaniowe

Spodziewany wyrok 
TSUE dotyczący 
możliwości 
dochodzenia kosztów 
przez banki lub 
kredytobiorców

Wakacje 
kredytowe 
wprowadzone w 
2022 roku

Indeksy stóp 
procentowych i 
Reforma WIBOR

Brak właściwego 
przeprowadzenia 
zmian może 
doprowadzić do 
kolejnych roszczeń 
klientów

Łączne rezerwy 
oszacowane przez 
KNF 100 mld zł1

12 – 14 mld zł310 – 15 mld zł 
dodatkowych rezerw2

Źródła:

1 – Wartość rezerwy na ryzyko prawne z tytułu sporów sądowych i ugód na 31.12.2021 r. na podstawie szacunków NBP, badania pozasprawozdawczego
UKNF i raportów banków, Raport o stabilności systemu Finansowego 06.2022: https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/09/rsf062022.pdf uzupełnione 
na podstawie szacunków własnych bazujących na opublikowanych do 06.03.2023 r. sprawozdaniach finansowych 6 banków giełdowych

2 – Negatywny wyrok TSUE może dodać kilka mld zł rezerw dla banków, Bankier.pl, 16.02.2023, opinia Macieja Marcinkowskiego analityka DM Trigon,  
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Negatywny-wyrok-TSUE-moze-dodac-kilka-mld-zl-rezerw-dla-bankow-Trigon-DM-opinia-8490960.html

3 – oszacowanie na podstawie wyników banków giełdowych za III kw 2022 r., Bankier.pl, 15.11.2022: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koszt-wakacji-
kredytowych-dla-bankow-w-III-kwartale-8439833.html

4 – szacunki na podstawie opublikowanych do 06.03.2023 r. sprawozdań finansowych 6 banków giełdowych

Koszty Systemu 
Ochrony Banków 
Komercyjnych i 
Fundusz Wsparcia 
Kredytobiorców 
oraz inne koszty 
prawne

4 – 5 mld zł4

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/09/rsf062022.pdf
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Negatywny-wyrok-TSUE-moze-dodac-kilka-mld-zl-rezerw-dla-bankow-Trigon-DM-opinia-8490960.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koszt-wakacji-kredytowych-dla-bankow-w-III-kwartale-8439833.html
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Porównanie szacowanych rezerw i kosztów do kapitałów własnych sektora bankowego

204 mld zł1

Kapitały własne

24 mld zł5
Utworzone rezerwy na 31.12.2021 r.

63-67 mld zł3

10-15 mld zł

Pozostała kwota rezerw na ryzyko 
prawne wg szacunków KNF w 
kolejnych latach

Potencjalna dodatkowa kwota 
rezerw – stanowisko Rzecznika TSUE 
w sprawie dodatkowych kosztów

12-14 mld zł

Wpływ na wyniki 2022 r.

Wakacje kredytowe

Źródła:

1 – KNF, Dane miesięczne sektora bankowego według stanu na 31.12.2022 r.

2 – Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego przygotowane na rozprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie C-520/21 w dniu 12.10.2022 r.: 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_przygotowane_na_rozprawe_%20przed_Trybunalem_Sprawiedliwosci_Unii_Europejskiej
_ws_C-520_21.pdf

3 – dla porównania oszacowania NBP wskazują na 27-50 mld zł w zależności od udziału ugód, Raport o stabilności systemu Finansowego 12.2022

4 – szacunki własne na podstawie opublikowanych do 06.03.2023 r. sprawozdań finansowych 6 banków giełdowych

5 – wartość rezerwy na ryzyko prawne z tytułu sporów sądowych i ugód na podstawie szacunków NBP, badania pozasprawozdawczego UKNF i raportów 
banków, Raport o stabilności systemu Finansowego 06.2022: https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/09/rsf062022.pdf

4-5 mld zł System Ochrony Banków 
Komercyjnych, Fundusz 
Wsparcia Kredytobiorców i 
inne koszty rezerw 
prawnych

Wpływ rezerw na ryzyko 
prawne walutowych 

kredytów mieszkaniowych

10-13 mld zł4 Rezerwy utworzone w 2022 r.
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https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_przygotowane_na_rozprawe_%20przed_Trybunalem_Sprawiedliwosci_Unii_Europejskiej_ws_C-520_21.pdf
https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/09/rsf062022.pdf
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