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Streszczenie
W artykule przedstawiono założenia Rekomendacji T zaaplikowanej przez 

Komisję Nadzoru Finansowego w lutym 2010 roku oraz podjęto próbę oceny 
zawartych w niej zaleceń. Negatywne zmiany na rynku finansowym wynikające 
z załamania kredytów subprime w USA spowodowały zmianę polityki kredytowej 
poprzez zaostrzenie obowiązujących procedur. Nie wszystkie podmioty polskiego 
sektora bankowego podjęły takie czynności, co skłoniło KNF do wprowadzenia 
ujednoliconych zasad w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych. Wskazano na korzyści płynące z wprowadzenia rekomendacji, jak 
również zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najuboższych. 

Wprowadzenie

Kryzys światowy, którym miał swój początek na rynku kredytów subprime 
w USA, pociągnął za sobą wiele zmian, m.in. również w sektorze bankowym. 
Podjęto działania zmierzające do lepszego zarządzania ryzykiem w celu niedo-
puszczenia do podobnych sytuacji w przyszłości bądź ograniczenia ich negatyw-
nego wpływu na gospodarkę. Bliżej przyjrzano się agencjom ratingowym, ich 
działalności, które zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej powinny 
podlegać kontroli regulatora we wszystkich krajach członkowskich Unii. W Polsce 
tę rolę ma przyjąć Komisja Nadzoru Finansowego – zgodnie z projektem noweli-
zacji prawa bankowego zatwierdzonym 6 maja 2010 roku. 

Nie tylko agencje ratingowe wywołały zmiany, ale również obowiązu-
jące reglamentacje Nowej Umowy Kapitałowej – Basel II, która nie spełniła 
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oczekiwań. To spowodowało, że trwają prace nad wdrożeniem Basel III, która 
będzie zakładała jeszcze bardziej rygorystyczne normy ostrożnościowe dla 
banków. 

Główne zmiany, które mają zostać wprowadzone wraz z Basel III1:
 – konieczność zwiększenia funduszy własnych banków z obecnie obowią-

zującego poziomi 4% do 8%, 
 – wyższy wymóg kapitałowy na transakcjach na pochodnych i akcjach,
 – nowe wymogi dotyczące stosowania ratingów wewnętrznych,
 – nowe wymagania dotyczące płynności,
 – sankcje za niespełnienie wymogów kapitałowych.

Komisja Nadzoru Finansowego zaaplikowała w lutym 2010 roku 
Rekomendację T. Głównym powodem jej wprowadzenia był zaobserwowany 
w Polsce proces rozluźnienia przez banki zasad polityki kredytowej 
Przejawiało się to głównie2:

 – obniżaniem wymogów w analizie zdolności kredytowej,
 – nadmiernym, nieuzasadnionym wydłużaniem okresu kredytowania,
 – zwiększaniem relacji zadłużenia do zabezpieczeń.

Powyższe wynikało, zdaniem banków, z nasilającej się konkurencji oraz 
optymistycznej oceny przyszłej sytuacji gospodarczej i wzrostu cen mieszkań 
w przypadku kredytów mieszkaniowych. Niejednokrotnie w ofercie różnych 
podmiotów sektora bankowego były tzw. kredyty na dowód, co było szcze-
gólnie niebezpieczne dla osób o najniższych dochodach, które przeznaczają 
większą część swojego dochodu na zaspokojenie potrzeb podstawowych. 

Kolejną nieprawidłowością, którą zidentyfikowała KNF, było nie-
uwzględnianie w badaniu zdolności kredytowej rzeczywistego wykorzysta-
nia przyznanych klientowi limitów kredytowych3. Przy badaniu zdolności 
i wiarygodności kredytowej banki powinny kierować się uwzględnianiem 
wszelkich zaangażowań klienta w innych instytucjach finansowych. Obecnie 
funkcjonuje Biuro Informacji Kredytowej S.A., które zostało utworzone przez 
Związek Banków Polskich celem zbudowania kompleksowej bazy danych za-

1 P. Dziekoński, Basel 3. Czy czeka nas przyspieszona konsolidacja sektora bankowego?, 
http://www.deloitte.com (30.03.2010). 

2 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, http://www.knf.gov.pl (1.03.2010).

3 Ibidem. 
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wierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków. BIK współpracuje 
z bankami oraz SKOK-ami, które są zobowiązane do przekazywania infor-
macji kredytowych o wszystkich swoich klientach. BIK, działając zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych, gwarantuje każdemu możliwość 
sprawdzenia raz na 6 miesięcy swoich danych przekazywanych do Biura przez 
instytucje współpracujące4.

Na skutek kryzysu światowego większość banków w Polsce zaostrzyła 
obowiązujące procedury, jeżeli chodzi o badanie zdolności kredytowej i wy-
danie pozytywnej decyzji kredytowej, jednakże z uwagi na fakt, iż nie wszyst-
kie podmioty sektora bankowego podjęły takie działania, KNF postanowiła 
wydać zasady dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem 
detalicznych ekspozycji kredytowych – zwane Rekomendacją T.

Rekomendacja T nie jest pierwszą, która została wprowadzona przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie funkcjonuje 16 rekomendacji KNF, 
każda oznaczona kolejną literą alfabetu5:

1. Rekomendacja A – dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym 
zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych,

2. Rekomendacja B – dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finan-
sowych banków,

3. Rekomendacja C – dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji 
zaangażowań,

4. Rekomendacja D – dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym 
systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki,

5. Rekomendacja F – dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych 
przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustala-
nia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki 
hipoteczne,

6. Rekomendacja G – dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procen-
towej w bankach,

7. Rekomendacja H – dotycząca kontroli wewnętrznej w banku,

4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU z 1997 r., nr 133, 
poz. 883, http://www.bik.pl/ (15.03.2010). 

5 Komisja Nadzoru Finansowego, Plan regulacyjny KNF w zakresie nadzoru bankowego, 
http://www.knf.gov.pl (1.03.2010). 
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8. Rekomendacja I – dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym 
w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzy-
kiem walutowym,

9. Rekomendacja J – dotycząca tworzenia przez banki baz danych 
odnoszących się do rynku nieruchomości,

10. Rekomendacja K – dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipo-
teczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji,

11. Rekomendacja L – dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie 
nadzoru nad bankami,

12. Rekomendacja M – dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym 
w bankach,

13. Rekomendacja P – dotycząca systemu monitorowania płynności 
finansowej banków,

14. Rekomendacja R – dotycząca zasad identyfikacji bilansowych 
ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów ak-
tualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych 
oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe,

15. Rekomendacja S (II) – dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspo-
zycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,

16. Rekomendacja T – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządza-
nia ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Celem artykułu jest określenie wpływu Rekomendacji T na sytuację 
polskiego sektora bankowego oraz na sytuację kredytobiorców, a zwłaszcza 
tych o najniższych dochodach, którzy mają znacznie utrudniony dostęp do 
kredytów i pożyczek bankowych. Wskazane zostaną korzyści i zagrożenia 
płynące z wdrożenia zaleceń KNF oraz podjęta zostanie próba oceny 
rekomendacji z różnych punktów widzenia.

1. Podstawowe założenia Rekomendacji T

W ramach obowiązującej banki Rekomendacji T zostało zatwierdzonych 
25 rekomendacji, do których powinny dostosować się podmioty sektora ban-
kowego. Rekomendacje odnoszą się do następujących obszarów6:
 – zarządzanie,
 – kontrola ryzyka,

6 Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja T…, op.cit.
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 – identyfikacja, pomiar i akceptacja ryzyka,
 – zabezpieczenia,
 – raportowanie,
 – relacje z klientami,
 – kontrola wewnętrzna.

W zakresie zarządzania banki zobligowane są do przyjęcia w formie 
pisemnej zasad polityki zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredyto-
wych. Przyjęte zasady powinny odzwierciedlać poziom tzw. apetytu na ryzyko, 
czyli dopuszczalnego, akceptowanego poziomu ryzyka – wyrażonego za pomocą 
wskaźników ilościowych maksymalnego poziomu ekspozycji na ryzyko7.

W zakresie kontroli ryzyka banki powinny prowadzić monitoring 
detalicznych ekspozycji kredytowych, co pozwoli na bieżące pozyskiwanie 
informacji na temat ekspozycji detalicznych i na szybką reakcję banku w przy-
padku ewentualnych zagrożeń. Banki powinny mieć dostęp do systemów 
informacyjnych, baz danych oraz narzędzi analitycznych, które wspierać będą 
proces pomiaru ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych. Banki powinny 
mieć wewnętrzne limity ograniczające ryzyko kredytowe odnoszące się do 
całego portfela oraz poszczególnych detalicznych ekspozycji kredytowych, 
tak aby uwzględniały zróżnicowanie ekspozycji i zabezpieczeń. Zdaniem 
KNF powinna zostać rozdzielona funkcja sprzedawcy i analityka, tak aby 
osoba, która pozyskała klienta, nie zajmowała się analizą jego wniosku8.

W obszarze identyfikacji, pomiaru i akceptacji ryzyka wymaga się, 
aby proces ten składał się z oceny zdolności i wiarygodności kredytowej 
klienta. Rekomenduje się, aby banki przyjmowały bezpieczny poziom ob-
ciążeń dochodów klientów detalicznych, uwzględniając wpływ warunków 
makroekonomicznych. Banki powinny przy podejmowaniu decyzji kre-
dytowych brać pod uwagę wyniki testów pod kątem istotnych zmian stóp 
procentowych – zakładając m.in. rekomendowany wzrost o 400 punktów 
bazowych, a w przypadku ekspozycji walutowych – istotne zmiany kursów 
walut – zakładając m.in. rekomendowany spadek kursu złotego o 30%. Poza 
tym maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań 
kredytowych do średnich dochodów netto kredytobiorcy nie powinien być 
wyższy niż 50% dla klientów detalicznych o dochodach netto nieprzekracza-

7 Ibidem. 
8 Ibidem.
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jących poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, w pozostałych 
przypadkach nie powinien być wyższy niż 65%. Banki powinny brać pod 
uwagę zarówno wydatki związane z funkcjonującymi, jak i wnioskowanymi 
przez klienta zobowiązaniami kredytowymi. W ocenie zdolności kredytowej 
mogą być uwzględnione jedynie dochody osób, które będą zobowiązane do 
spłaty zaciągniętego zobowiązania. Przez cały okres obowiązywania umowy 
bank powinien monitorować wiarygodność kredytową kredytobiorcy9.

W zakresie zabezpieczeń rekomenduje się przyjmowanie zabezpieczenia 
detalicznych ekspozycji kredytowych. Przyjmowane zabezpieczenia powinny 
spełniać kryteria płynności, wartości oraz dostępu i możliwości kontroli. Bank 
powinien zapewnić niepogorszenie się poziomu zabezpieczenia ekspozycji 
kredytowej w całym okresie trwania umowy. Bank powinien posiadać odpo-
wiednie procedury i narzędzia służące do weryfikacji i aktualizacji wartości 
zabezpieczenia ekspozycji kredytowych10.

W zakresie raportowania bank powinien zapewnić skuteczny system 
raportowania realizacji zasad polityki zarządzania ryzykiem detalicznych eks-
pozycji kredytowych oraz poziomu ryzyka z tytułu tych ekspozycji. Z kolei 
w obszarze relacji z klientami banki powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
przekazywane klientom informacje były zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne. 
Banki w pierwszej kolejności powinny rekomendować kredyty lub pożycz-
ki w walucie, w której klient uzyskuje dochody, a nie w innych walutach. 
W relacjach z klientem bank powinien wykazać profesjonalizm, rzetelność 
i staranność oraz zapewnić klientowi najlepszą wiedzę11.

W zakresie kontroli wewnętrznej rekomenduje się przyjęcie przez zarząd 
zasad i sposobów takowej oraz określenie obszarów podlegających kontroli.

2. Szanse i zagrożenia Rekomendacji T – ocena z różnych punktów 
widzenia

Działania KNF zmierzające do rzetelnego badania zdolności kredytowej 
przez podmioty sektora bankowego są jak najbardziej uzasadnione, jednakże 
nasuwa się pytanie, czy nie są one spóźnione. Jeszcze parę lat temu mówiło 
się, iż Polacy charakteryzują się małą znajomością usług bankowych, że nie 

9 Ibidem. 
10 Ibidem.
11 Ibidem. 
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korzystają z kredytów, kart kredytowych itp. W przeciągu tych kilku ostatnich 
lat sytuacja zmieniła się do tego stopnia, że bardzo często mówi się obecnie, 
że Polacy żyją na kredyt i nie potrafią oszczędzać. 

Rys. 1.  Struktura przedmiotowa kredytów dla gospodarstw domowych
Źródło:  Urząd KNF, Raport o sytuacji banków w 2009 roku, www.knf.gov.pl 

(15.04.2010). 

Z powyższego wynika rosnąca tendencja do zaciągania kredytów przez 
gospodarstwa domowe. Ze względu na wolumen transakcji na zakup nieru-
chomości mieszkaniowych znajdują się one na wyższym poziomie, jednakże 
tendencja wzrostowa w obu przypadkach przebiega równomiernie.

Większość banków w Polsce samodzielnie podjęła działania zmierzające do 
wprowadzenia bardziej rygorystycznych procedur kredytowych. Obecnie to „sza-
leństwo kredytowe”, które można było zaobserwować, mamy już za sobą. Dane 
zebrane przez KNF wskazują jednakże na trudną sytuację sektora bankowego.
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Rys. 2.  Kredyty zagrożone od sektora niefinansowego [mld zł]
Źródło:  Urząd KNF, Raport o sytuacji banków…, op.cit.
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Z powyższego wynika, iż z roku na rok zarówno w polskich przedsiębior-
stwach, jak i gospodarstwach domowych zdarzają się przypadki opóźnienia 
w spłacie ekspozycji kredytowych powyżej 3 miesięcy. 

Rekomendacja T wywołała wiele kontrowersji, a przede wszystkim zapi-
sy dotyczące badania zdolności kredytowej, określające maksymalny poziom 
relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich 
dochodów netto, który nie powinien być wyższy niż 50% w przypadku osób 
uzyskujących dochody poniżej przeciętnego poziomu wynagrodzenia w go-
spodarce, a w przypadku osób z wyższymi dochodami poziom tych relacji nie 
powinien przekroczyć 65%. 

Związek Banków Polskich podkreśla, że w przypadku osób o wysokich 
dochodach, które przekraczają dwukrotność średnich krajowych, bardziej 
zasadne jest stosowanie dodatkowego limitu długu do dochodów na poziomie 
80%, bowiem wśród klientów są tacy, którzy po pokryciu niezbędnych kosz-
tów utrzymania dysponują wyższym poziomem dochodu, w związku z tym 
banki mogą im zaoferować duży wachlarz produktów. Zdaniem ZBP przyjęte 
wytyczne z Rekomendacji T mogą przyczynić się do rezygnacji tych osób 
z usług polskich banków i finansowania się za granicą12.

Powyższe wytyczne szczególnie mocno mogą jednak odbić się na osobach 
o najniższych dochodach, bowiem praktyka wskazuje, że udzielenie kredytu 
takim osobom nie oznacza automatycznie braku spłaty kredytu i wysoki udział 
złych kredytów wśród tych klientów13. Istnieje duże ryzyko, że osoby takie 
przestaną korzystać z kredytów bankowych i zwrócą się w stronę instytucji 
parabankowych, które nie podlegają nadzorowi KNF i w których stawki opłat, 
prowizji i oprocentowania są tak wysokie, że prędzej czy później klient nie 
poradzi sobie z obsługą takich zobowiązań. Regulacja ta została wprowadzona 
w celu ochrony klientów banków przed udzielaniem im kredytów, których 
w przyszłości nie będą mogli spłacić, aczkolwiek większość banków samo-
dzielnie zaostrzyła swoje procedury, a wprowadzenie dodatkowych ograniczeń 
może przyczynić się do zmniejszenia liczby udzielanych kredytów, co może 
uderzyć w gospodarkę, bowiem jeżeli banki dostosują się do rekomendacji, 

12 J. Tylińska, Najważniejsze uwagi ZBP do uchwalonej w dniu 23 lutego 2010 r. przez KNF 
rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych 
ekspozycji kredytowych, www.zbp.pl (15.04.2010). 

13 Ibidem.
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skutki mogą być odczuwalne na przykład przez deweloperów, sprzedawców, 
którzy oferowali sprzedaż ratalną itp.

Zgodnie z Rekomendacją T, badając zdolność kredytową, należy 
uwzględniać wszelkie zobowiązania wnioskodawcy, w tym również te, 
które jeszcze nie zostały udzielone, o które klient wnioskuje. Często jednak, 
w przypadku kredytów mieszkaniowych, klienci składają kilka wniosków 
równocześnie. Biorąc pod uwagę wysokość rat takich kredytów, złożenie 
wniosku w innym banku będzie faktycznie oznaczało brak zdolności kredy-
towej w obu bankach14.

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości, możliwe jest określenie korzy-
ści i zagrożeń płynących z wprowadzenia Rekomendacji T. Wśród korzyści 
można wyróżnić:
 – jasno określone zasady polityki kredytowej obowiązujące w bankach,
 – ograniczone ryzyko funkcjonowania banków,
 – uzyskiwanie bieżącej informacji na temat ekspozycji detalicznych,
 – ograniczenie ryzyka podejmowania subiektywnych decyzji kredytowych 

w związku z rozdzieleniem funkcji sprzedawcy i analityka,
 – ochrona klientów zwłaszcza tych o najniższych dochodach przed kredyta-

mi, których nie będą w stanie spłacić,
 – poprawa relacji z klientami.

Zagrożenia płynące z Rekomendacji T:
 – koszty monitoringu banków,
 – koszty zmiany struktury organizacyjnej – oddzielenie funkcji sprzedawcy 

i analityka,
 – rezygnacja z usług bankowych przez klientów o najniższych dochodach 

i korzystanie z kredytów i pożyczek w instytucjach parabankowych,
 – ograniczenie oferty bankowej dla osób zamożnych,
 – uwzględnianie w zdolności kredytowej wnioskowanego poziomu zaanga-

żowań – w przypadku kredytów hipotecznych – brak zdolności kredytowej,
 – ograniczenie liczby udzielonych kredytów,
 – negatywny wpływ na innych uczestników rynku, tj. deweloperzy, sprzedaż 

ratalna.

14 Ibidem.
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Podsumowanie

Rekomendacja T wywołała żywą dyskusję zarówno wśród bankowców, 
jak i klientów. Poszczególne rekomendacje wprowadzone przez KNF mają na 
celu wdrożenie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji 
detalicznych, ochronę klientów przed kredytami, których nie będą w stanie 
spłacać, oraz ochronę banków przed przyjmowaniem do swoich portfeli kredy-
tów złej jakości. Problemem może jednak okazać się zapis dotyczący badania 
zdolności kredytowej, bowiem może to być przyczynek do korzystania przez 
klientów najuboższych z ofert instytucji parabankowych, które mogą okazać 
się dla nich początkiem znacznych kłopotów. W takiej sytuacji najbardziej 
zasadne staje się objęcie nadzorem przez KNF instytucji parabankowych, 
czego obecnie Komisja nie zamierza się podjąć. Czas pokaże, w jaki sposób 
Rekomendacja T wpłynie na działalność banków i kredytobiorców, być może 
tych negatywnych skutków nie będzie tak wiele, jak teraz o tym się mówi. 
Podobnie było przy wprowadzaniu Rekomendacji S, kiedy przyjmowano wy-
tyczne dotyczące udzielania kredytów w walucie wymienialnej, która również 
spotkała się z krytyką, a okazała się dla wielu klientów zbawienna.

RECOMMENDATION T – CHANCES AND THREATS

Summary

The article presents the applied assumptions T Recommendation by the 
Financial Supervision Commission in February 2010 and attempts to assess its re-
commendations. Negative changes in the financial market stemming from the collapse 
of subprime lending in the U.S., led the credit policy by tightening the existing proce-
dures. Not all the Polish banking sector actors have taken such action, prompting the 
KNF to introduce harmonized rules on risk management for retail credit exposures. 
Pointed out the recommendations arising from the introduction of benefits, as well as 
threats, with particular emphasis on the poorest people.

Translated by Agnieszka Strycharczyk


