Uchwała Nr 41/2020
Komitetu Stabilności Finansowej
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie opinii dotyczącej kwartalnej wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia
Kredytobiorców

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze
makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie
finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483 oraz z 2020 r. poz. 695) oraz art. 16a ust. 4 i 7 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Komitet Stabilności Finansowej przyjmuje opinię dotyczącą wysokości wpłaty
na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców za drugi kwartał 2020 r.
2. Opinia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Opinia, o której mowa w § 1, zostanie przekazana Radzie Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców.
§ 3. Uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Narodowego Banku
Polskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Stabilności Finansowej
/-/ Adam Glapiński
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Załącznik do uchwały Nr 41/2020
Komitetu Stabilności Finansowej
z dnia 24 listopada 2020 r.

Opinia Komitetu Stabilności Finansowej
dotycząca wysokości wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców za drugi kwartał 2020 r.

W opinii Komitetu Stabilności Finansowej nie ma potrzeby wnoszenia wpłaty na Fundusz
Wsparcia Kredytobiorców przez kredytodawców za drugi kwartał 2020 r.
Wydając opinię Komitet wziął pod uwagę dane dotyczące wielkości portfeli kredytów
mieszkaniowych w drugim kwartale 2020 r. przekazane przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Ponadto, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Banku Gospodarstwa
Krajowego na koniec września br. stan środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wyniósł
611,9 mln zł. W trzecim kwartale 2020 r. nie zaobserwowano istotnego wzrostu liczby
wniosków o wsparcie i nie złożono żadnego wniosku o pożyczkę na spłatę zadłużenia.
Kwota przyszłych zobowiązań Funduszu Wsparcia Kredytobiorców z tytułu przyznanych,
ale niewypłaconych jeszcze rat wsparcia jest niska w porównaniu do wartości środków tego
Funduszu.
W związku z powyższym w opinii Komitetu Stabilności Finansowej, Fundusz Wsparcia
Kredytobiorców ma obecnie zgromadzone wystarczające środki na realizację swoich zadań.
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Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu
kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1358). Ustawą tą wprowadzono zmiany w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138), zwanej dalej
„ustawą o FWK”, w zakresie zasad udzielania pomocy dla kredytobiorców z Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców, zwanego dalej „Funduszem” lub „FWK”, oraz wyznaczono nowy
obowiązek Komitetowi Stabilności Finansowej, zwanemu dalej „Komitetem”.
Na mocy art. 16a ust. 4 ustawy o FWK Komitet zobowiązany został do wydawania co kwartał
opinii, na podstawie której Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zwana dalej „Radą
FWK”, ustala kwartalną wysokość wpłat, jaką mają dokonywać na FWK kredytodawcy.
Zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy o FWK kwartalne wpłaty kredytodawców dokonywane są
proporcjonalnie

do

wartości

bilansowej

brutto

posiadanego

portfela

kredytów

mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza
90 dni. Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy o FWK w terminie 6 tygodni od zakończenia
kwartału, za który należna jest wpłata, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
przekazuje Przewodniczącemu Komitetu i Radzie FWK dane dotyczące wielkości portfeli
kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec kwartału, za który należna jest wpłata.
Przewodniczący Komitetu przekazuje Radzie FWK opinię w terminie do końca drugiego
miesiąca następującego po kwartale, za który należna jest wpłata na Fundusz.
Przekazanie opinii Komitetu dotyczącej wysokości wpłaty na FWK za drugi kwartał br.
powinno było nastąpić do końca sierpnia 2020 r.
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i wejściem w życie ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. poz. 1842), Minister Finansów uzyskał m.in. delegację do zmiany terminów wynikających
z ustawy o FWK. Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020
r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i
informacyjnych (Dz. U. poz. 622, 1243 i 1606), termin ten został przesunięty do ostatniego dnia
piątego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłata jest należna. W związku z tym
przekazanie opinii Radzie FWK powinno nastąpić do 30 listopada br.
Komitet spełnił powyższy obowiązek przyjmując niniejszą uchwałę.
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