
Nadchodzące wyzwania 
regulacyjne dla sektora 
bankowego

Ze względu na pandemię COVID–19 ostatnie tygodnie stanowiły bezprecedensowe wyzwanie dla wszystkich sektorów gospodarki, 
w tym dla sektora bankowego. W celu wsparcia banków w tym trudnym czasie nadzorcy przewidzieli odłożenie w czasie wejścia 
w życia niektórych – lecz nie wszystkich – nowych obowiązków regulacyjnych. Poniżej prezentujemy nowe regulacje, do których 
banki powinny się w najbliższym czasie dostosować, pomimo zawirowań związanych z COVID–19. 

Wytyczne wprowadzają nowe wymagania w zakresie oceny zdolności kredytowej, która 
wymaga pozyskiwania odpowiednich informacji i danych. Wytyczne rozwijają obecnie 
obowiązujące wymogi w zakresie oceny informacji uzyskanych od klienta, a także 
uwzględniają czynniki środowiskowe, „green lending” i innowacje technologiczne.

Wytyczne będą obowiązywać od 30 czerwca 2020 roku. Główne obszary działalności 
instytucji fi nansowych, na które wywrą wpływ przedstawione zostały poniżej. 

Znowelizowana Rekomendacja S obejmuje 
swoim zakresem zasady zarządzania 
ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi 
hipotecznie oprocentowanymi stałą 
stopą procentową oraz okresowo 
stałą stopą procentową. Nowelizacja 
Rekomendacji S została opublikowana 
w grudniu 2019 r. i zacznie obowiązywać 
banki od 31 grudnia 2020 r. 

NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA 
REKOMENDACJI S:

• obowiązek posiadania wśród kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie na 
nieruchomościach mieszkalnych dla klientów 
detalicznych, kredytów zabezpieczonych 
hipotecznie oprocentowanych stałą / 
okresowo stałą stopą procentową;

• umożliwianie klientom zmiany formuły 
oprocentowania kredytu zabezpieczonego 
hipotecznie ze zmiennej stopy procentowej 
na stałą / okresowo stałą stopę procentową;

• konieczności wyraźnego wskazania w polityce 
zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
kategorii kredytów hipotecznych oferowanych 
przez bank oraz grup klientów, do których są 
adresowane (m.in. kredyty o stałej / zmiennej 
stopie procentowej, „klucz za dług”);

• obowiązki informacyjne w zakresie 
oferowanych przez bank różnych rodzajach 
kredytów oraz zakresu przekazywanych 
klientom informacji dotyczących specyfi ki 
oferowanych produktów;

• konieczność uwzględnienia specyfi ki 
wybranych przez bank produktów w polityce 
zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji 
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie;

• obowiązek prowadzenia akcji edukacyjnych 
i informacyjnych.

OBSZAR 
TEMATYCZNY 
WYTYCZNYCH

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Dokumentacja 
wewnętrzna

Struktura 
organizacyjna

i procesy
System 
kontroli

KRI 
i monitoring

Systemy IT 
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Udzielanie 
kredytów • • • • •
Procedury 
udzielania 
kredytów • • • • •
Ustalanie 
warunków 
cenowych • • • • •
Wycena 
nieruchomości 
i ruchomości • • • • •
Monitorowanie 
kredytów • • • • •

znaczący wpływ umiarkowany wpływ niski wpływ

Rekomendacja SWytyczne EUNB dot. udzielania i monitorowania pożyczek
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Rekomendacja R dotycząca zasad zarządzania ryzykiem kredytowym 
i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych podkreśla znaczenie posiadania 
kompleksowych i proporcjonalnych względem skali działalności procedur 
służących identyfikacji ryzyka kredytowego oraz zasad zarządzania tym 
ryzykiem. Obowiązek wdrożenia rekomendacji został odłożony w czasie 
przez KNF ze względu na epidemię COVID–19, pierwotnie Rekomendacja 
miała wejść w życie do końca 2020 roku. Na ten moment nie określono 
nowej daty wejścia w życie tej Rekomendacji.

Nowe wytyczne mogą mieć znaczący wpływ na wiele procesów 
w instytucjach finansowych, m.in. w obszarach: szacowania oczekiwanych 
strat kredytowych (ECL),  klasyfikacji i zarządzania ekspozycjami 
restrukturyzowanymi i nieobsługiwanymi (NPE), księgowego ujmowania 
odsetek,  walidacji i monitoringu modeli, strategii i zarządzania ryzykiem 
kredytowym oraz zasad alokacji aktywów do Faz i nadawania statusu POCI.

Rekomendacja R

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 
z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation ‑ SFDR) wejdzie w życie 10 marca 2021 r. 

Od tego momentu na określone podmioty sektora finansowego nałożone 
zostaną obowiązki m.in. publikowania  informacji na temat strategii dotyczących 
wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czy wykonywania oraz udostępniania 
wyników badań przeprowadzonych w celu weryfikacji, czy ich decyzje 
inwestycyjne wywierają negatywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo. 

ANALIZA LUKI REGULACYJNEJ 
I IMPACT ASSESSMENT
Wsparcie banku w ocenie zgodności 
jej działalności z nowymi wymogami, 
identyfikacji obszarów krytycznych, 
ocenie wpływu nowych wymogów 
i opracowaniu efektywnego planu 
zamknięcia zidentyfikowanych luk 
regulacyjnych.

WDROŻENIE
Pomoc w implementacji wymogów 
regulacyjnych obejmująca zarówno 
wsparcie w dostosowaniu istniejącej 
dokumentacji / istniejących narzędzi 
lub opracowaniu nowych rozwiązań 
dokumentacyjnych i narzędziowych, 
jak i zapewnienie zgodności 
funkcjonujących procesów z nowymi 
wytycznymi.

BIEŻĄCE WSPARCIE 
W INTERPRETACJI WYMOGÓW 
Zapewniamy zespół specjalistów 
posiadających rozległą wiedzę 
merytoryczną oraz wieloletnie 
doświadczenie praktyczne 
w doradztwie z zakresu zarządzania 
ryzykiem zgodności. 

Rozporządzenie SFDR W czym możemy pomóc?


