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WST}P
W procesie zarzÈdzania ryzykiem w bankach bardzo istotnÈ funkcjÚ peïniÈ rozwiÈzania regulacyjne, okreĂlajÈce standardy w zakresie pomiaru ryzyka i takiego
ksztaïtowania bazy kapitaïowej, aby byïa ona w stanie absorbowaÊ potencjalne
straty. Skuteczna implementacja odpowiednich narzÚdzi i procedur zarzÈdzania
ryzykiem moĝe byÊ zapewniona jedynie w warunkach, w których wzglÚdy konkurencyjne i odpowiedni stopieñ rozwoju rynków finansowych umoĝliwiajÈ pïynne
ibbezpieczne przeprowadzanie transakcji. W krajach przechodzÈcych transformacjÚ
ustrojowÈ zmiany regulacyjne nastÚpujÈ zwykle stopniowo, w taki sposób, by ich
tempo i zakres dostosowane byïy do dokonujÈcych siÚ równoczeĂnie przeksztaïceñ
strukturalnych, determinujÈcych moĝliwoĂci adaptacyjne nie tylko poszczególnych
uczestników systemu bankowego, ale równieĝ caïego systemu gospodarczego. MoĝliwoĂci te stanowiÈ takĝe wypadkowÈ pewnych uwarunkowañ zewnÚtrznych, których rola roĂnie wraz ze wzrostem stopnia otwierania siÚ gospodarki na rynki
zagraniczne.
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Celem niniejszego artykuïu jest:
1) usystematyzowanie procesu ewolucji najwaĝniejszych norm ostroĝnoĂciowych
(przepisy ustawowe, uchwaïy i rekomendacje nadzorcze) w polskim systemie
bankowym w latach 1989–2014, w przededniu wprowadzenia regulacji wewnÚtrznych implementujÈcych postanowienia III Bazylejskiej Umowy Kapitaïowej;
2) próba odpowiedzi na pytanie, jaki byï wpïyw zaostrzania norm regulacyjnych
iboddziaïywania pewnych negatywnych czynników zewnÚtrznych (spowolnienie
tempa wzrostu gospodarczego, kryzys finansowy) na bezpieczeñstwo banków
komercyjnych1, okreĂlone za pomocÈ takich miar, jak wartoĂÊ funduszy wïasnych, poziom wspóïczynnika wypïacalnoĂci, udziaï naleĝnoĂci zagroĝonych
wbportfelu i liczba (udziaï w aktywach sektora) banków niespeïniajÈcych minimalnych standardów bezpieczeñstwa.

1. NORMY OSTRO¿NO¥CIOWE I BEZPIECZESTWO BANKÓW
W OKRESIE TRANSFORMACJI
1.1. Normy ostroĝnoĂciowe w okresie obowiÈzywania ustawy
Prawo bankowe z 1989 r.
Na poczÈtku lat 90. zasady dziaïania banków byïy podporzÈdkowane polityce
ekonomicznej pañstwa i rocznym planom kredytowym (Grzybowski 1987; Kucharski 1988). Ustawa Prawo bankowe z dnia 26 lutego 1982 r.2 umoĝliwiaïa co prawda
powoïywanie nowych banków w formie spóïek akcyjnych (w tym równieĝ zbudziaïem kapitaïu zagranicznego) oraz zakïadanie oddziaïów lub przedstawicielstw banków zagranicznych, w praktyce jednak do 1986 r. nie powstaï ĝaden nowy bank.
Moĝna przyjÈÊ, ĝe proces przemian systemowych, których efektem jest funkcjonowanie w naszym kraju kilkudziesiÚciu konkurujÈcych ze sobÈ podmiotów, rozpoczÈï
siÚ wraz z opracowaniem przez NBP i rozpoczÚciem wdraĝania w marcu 1987 r.
przez wïadze planów reformy bankowej, którÈ przeprowadzono w trzech etapach:
Y wyodrÚbnienie ze struktur Narodowego Banku Polskiego PKO BP (wrzesieñ
1987 r.) oraz podjÚcie decyzji odnoĂnie do zïoĝonych wniosków w sprawie utworzenia nowych banków,
Y wydzielenie ze struktur Narodowego Banku Polskiego dziewiÚciu banków depozytowo-kredytowych (rozpoczÚïy one dziaïalnoĂÊ 1 stycznia 1989 r. jako ban-
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Z analizy wyïÈczono banki spóïdzielcze, ze wzglÚdu na odmienne zasady ich funkcjonowania
oraz ograniczony zasiÚg dziaïalnoĂci.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1989 r. Nr 7, poz. 56.
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ki pañstwowe; w paědzierniku i listopadzie 1991 r. przeksztaïcono je w spóïki
Skarbu Pañstwa, a nastÚpnie sprywatyzowano w latach 1993–1999),
Y tworzenie nowych banków dziÚki spodziewanym inicjatywom „oddolnym” (niesformalizowanÈ doktrynÚ niedopuszczania kapitaïu prywatnego przeïamano
wbjuĝ pierwszej poïowie 1988 r. wyraĝeniem zgody na otwarcie ódzkiego Banku
Rozwoju S.A.).
Równolegle z procesami przeksztaïceñ wïasnoĂciowych i procesami restrukturyzacyjnymi (jakie staïy siÚ konieczne w wyniku ujawnienia siÚ w polskim sektorze
bankowym problemu zïych dïugów na poczÈtku lat 90.) dokonywaïy siÚ niezbÚdne
zmiany prawne w kierunku harmonizacji polskiego ustawodawstwa z normami
unijnymi, wynikajÈce z podpisania przez PolskÚ 16 grudnia 1991 r. w Brukseli
Ukïadu Europejskiego, ustanawiajÈcego stowarzyszenie ze wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami czïonkowskimi (ratyfikowanego przez Sejm ustawÈ z dnia
4 lipca 1992 r.3), a nastÚpnie przystÈpienia Polski w 1996 r. do Organizacji Wspóïpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Harmonizacja oznaczaïa m.in. koniecznoĂÊ
wprowadzenia do krajowego porzÈdku prawnego dyrektyw4 implementujÈcych rozwiÈzania przyjÚte w Pierwszej Bazylejskiej Umowie Kapitaïowej (BazyleabI).
Ustawa Prawo bankowe z 31 stycznia 1989 r.5 przewidywaïa moĝliwoĂÊ powoïywania banku w formie banków pañstwowych, spóïdzielczych, pañstwowo-spóïdzielczych6 i spóïek akcyjnych, przy czym osoby zagraniczne mogïy uczestniczyÊ
wb tworzeniu lub tworzyÊ jedynie banki w formie spóïek akcyjnych. PoĂrednio
zb zapisów ustawy wynikaïa takĝe moĝliwoĂÊ nabywania akcji polskich banków
przez kapitaï zagraniczny albo osoby zagraniczne. Zgodnie z omawianym aktem
prawnym utworzenie banku mogïo nastÈpiÊ, jeĂli zostaïo zapewnione m.in. wyposaĝenie banku w kapitaï wïasny, którego wielkoĂÊ miaïa byÊ dostosowana do
rodzaju wykonywanych czynnoĂci i rozmiarów prowadzonej dziaïalnoĂci, a takĝe
w odpowiednio przystosowane pomieszczenia i jeĂli sprawowanie funkcji kierowniczych powierzono osobom o odpowiednim wyksztaïceniu i doĂwiadczeniu zawodowym. Kapitaï nie mógï jednak pochodziÊ z kredytów lub poĝyczek i nie mógï
3

4
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6

Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Ukïadu Europejskiego ustanawiajÈcego stowarzyszenie miÚdzy RzeczÈpospolitÈ PolskÈ a Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Czïonkowskimi, sporzÈdzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. Nr 60, poz. 302.
M.in. dyrektywy Rady 89/647/EWG z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie wspóïczynnika wypïacalnoĂci instytucji kredytowych, Dz.Urz. WE z 30.12.1989 r. L 386 /14, dyrektywy Rady
93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej przedsiÚbiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. WE z 11.6.1993 r. L 141/1 (CAD1), dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 98/31/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. zmieniajÈcej dyrektywÚ
Rady 93/6/EWG w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej przedsiÚbiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. WE z 21.07.1998 r. L 204/13 (CAD2).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1989 r. Nr 4, poz. 21.
MoĝliwoĂÊ zakïadania banków w tej formie zniesiono na mocy ustawy z dnia 14 lutego 1992 r.
o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, Dz.U. z 1992 r. Nr 20, poz. 78.
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byÊ w jakikolwiek sposób obciÈĝony. Na poczÈtku lat 90. jego minimalnÈ wartoĂÊ
okreĂlano w granicach tzw. swobodnego uznania, dokonywanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, co oznaczaïo, ĝe Prezes NBP w porozumieniu z Ministrem Finansów okreĂlaï w drodze zarzÈdzenia szczegóïowe wymagania dotyczÈce
wyposaĝenia banku we wïasny kapitaï, a zwïaszcza minimum kapitaïu wïasnego
banku zbudziaïem kapitaïu polskiego i banku z udziaïem kapitaïu zagranicznego.
Warunek zapewnienia odpowiedniej kwoty kapitaïu zaïoĝycielskiego precyzyjniej
okreĂlono w wymaganiach, które Narodowy Bank Polski postawiï przed zaïoĝycielami banków, sformuïowanych w Informacji o stosowanych przez Narodowy Bank
Polski podstawowych zasadach dopuszczania do dziaïalnoĂci bankowej i nadawania upowaĝnieñ dewizowych7. We wspomnianym dokumencie ZarzÈd NBP ustaliï
wartoĂÊ 5 mln ECU jako minimalnÈ kwotÚ kapitaïu zaïoĝycielskiego dla wszystkich
nowo utworzonych banków (w tym z udziaïem kapitaïu zagranicznego) (Jurkowska
1998), przy czym kapitaï zaïoĝycielski mógï byÊ wnoszony i utrzymywany w dewizach (przy zezwalaniu na otwarcie na obszarze RP oddziaïu banku zagranicznego
odpowiednie zastosowanie miaïy przepisy o tworzeniu banków w formie spóïek
akcyjnych). Informacja… znacznie lepiej okreĂlaïa takĝe wymagania, jakie powinni
speïniaÊ potencjalni zaïoĝyciele banków w Polsce (Stolarski 1995).
Zgodnie z ustawÈ Prawo bankowe, w polityce kredytowej banki byïy zwiÈzane
odgórnymi limitami koncentracji kredytów i koncentracji kapitaïowej. Wynosiïy one
odpowiednio: limit koncentracji wierzytelnoĂci w stosunkach z jednym podmiotem
lub grupÈ podmiotów powiÈzanych ze sobÈ kapitaïowo i organizacyjnie – 15%, limit
koncentracji wierzytelnoĂci wynikajÈcy z jednej umowy – 10%, limit koncentracji
kapitaïowej – 25% sumy funduszy wïasnych banku8. Definicja tych ostatnich pozostawaïa zasadniczo zbieĝna z definicjÈ funduszy ksiÚgowych, jednak Prezes NBP
mógï zaliczyÊ do funduszy wïasnych takĝe inne pozycje. Wspomniane limity mogïy
byÊ za zgodÈ Prezesa NBP zwiÚkszone do wysokoĂci nieprzekraczajÈcej 50% funduszy wïasnych banku. Na mocy nowelizacji ustawy z 19 grudnia 1992br.9, Prezes
NBP zostaï upowaĝniony do wliczenia do funduszy wïasnych banków okreĂlonych
w zarzÈdzeniu Ărodków pieniÚĝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
Ărodków pieniÚĝnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych (jeĝeli do
terminu wypïaty pozostaïo wiÚcej niĝ 3 lata) oraz na uwzglÚdnienie ïÈcznej sumy
funduszy wïasnych banków powiÈzanych kapitaïowo i organizacyjnie przy wyznaczaniu wyĝej wymienionych limitów. Prezes banku centralnego zostaï takĝe zobowiÈzany do okreĂlenia zasad i trybu wliczania dodatkowej kwoty odpowiedzialno-
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Informacja o stosowanych przez Narodowy Bank Polski podstawowych zasadach dopuszczania
do dziaïalnoĂci bankowej i nadawania upowaĝnieñ dewizowych, Warszawa 21 maja 1993 r.
Wspomniane limity nie dotyczyïy obligacji emitowanych przez Skarb Pañstwa i NBP.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych ustaw,
Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 29.
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Ăci czïonków przy ustalaniu funduszy wïasnych banków spóïdzielczych. WbPrawie
bankowym z 1989 r. wprowadzono zapis zwalniajÈcy Skarb Pañstwa zb odpowiedzialnoĂci za zobowiÈzania banków (z wyjÈtkiem zobowiÈzañ z tytuïu wkïadów
oszczÚdnoĂciowych zgromadzonych w bankach pañstwowych, bankach, które przed
wejĂciem w ĝycie nowych przepisów korzystaïy z tego uprawnienia, abtakĝe zobowiÈzañ wynikajÈcych z udzielonych gwarancji i porÚczeñ)10. W przypadku powstania straty, groěby jej wystÈpienia albo groěby powstania niewypïacalnoĂci, zarzÈd
banku zostaï zobligowany do zgïoszenia tego faktu NBP i wszczÚcia postÚpowania
uzdrawiajÈcego. JeĂli jednak suma funduszy wïasnych banku zmniejszyïaby siÚ
o poïowÚ, a zarzÈd nie podjÈïby w terminie okreĂlonym ustawowo skutecznych
dziaïañ uzdrawiajÈcych, Prezes NBP mógï zezwoliÊ na przejÚcie banku przez inne
banki lub bank, ustaliÊ jego czasowe przejÚcie przez NBP lub zarzÈdziÊ likwidacjÚ
banku. Na mocy wprowadzonych przepisów, brak ofert nabycia ze strony banków
oznaczaï moĝliwoĂÊ podania do powszechnej wiadomoĂci zasad sprzedaĝy skïadników majÈtku w stanie wolnym od obciÈĝeñ11. Omawiana ustawa nakïadaïa na
banki takĝe obowiÈzek utrzymania pïynnoĂci pïatniczej polegajÈcej na prowadzeniu dziaïalnoĂci w sposób zapewniajÈcy wykonanie wszystkich zobowiÈzañ zgodnie z terminami ich pïatnoĂci, jednak nie sprecyzowano w niej konkretnych norm
pïynnoĂci. Do ich ustalenia zostaï natomiast zobligowany Prezes NBP, do którego
kompetencji naleĝaïo takĝe okreĂlenie norm dotyczÈcych pokrycia funduszami wïasnymi aktywów banku oraz norm dopuszczalnego ryzyka w dziaïalnoĂci banków.
PoczÈtkowo, ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ stworzenia przyjaznych warunków dla
powstajÈcych banków prywatnych i rozpoczÚty proces przeksztaïceñ wïasnoĂciowych wyïonionych z NBP dziewiÚciu banków depozytowo-kredytowych, normy
ostroĝnoĂciowe kierowane do sektora bankowego miaïy charakter zaleceñ. W kolejnych latach szczegóïowe zasady zarzÈdzania ryzykiem formuïowano w postaci
zarzÈdzeñ. Wytyczne najwaĝniejszych z nich zestawiono w tabeli 1.
10

11

Po wprowadzeniu Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG) z 1994 r., na mocy
której dokonano takĝe nowelizacji ustawy Prawo bankowe z 1989 r., brzmienie przepisu zmieniono, obejmujÈc gwarancjami pañstwowymi imienne wkïady oszczÚdnoĂciowe zgromadzone
w PKO BP, Pekao S.A. i BG¿ S.A. (do 31 grudnia 1999 r.), wkïady zgromadzone na ksiÈĝeczkach mieszkaniowych wystawionych do 23 paědziernika 1990 r. w zakresie przekraczajÈcym
gwarancje ustawowe oraz zobowiÈzania z tytuïu udzielonych przez Skarb Pañstwa gwarancji
ibporÚczeñ. Zapis ten powtórzono w pierwotnej wersji ustawy Prawo bankowe z 1997 r., po czym
na mocy nowelizacji Ustawy o BFG z dnia 15 grudnia 2000 r. odpowiedzialnoĂÊ Skarbu Pañstwa
za wszelkie zobowiÈzania banków zostaïa zniesiona; utrzymano jÈ tylko w stosunku do pozycji
powiÈzanych z porÚczeniami i gwarancjami pañstwowymi (por. Ustawa z dnia 14bgrudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. z 1994 r. Nr 4, poz. 18, Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
obzmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe, Dz.U.
z 2000 r. Nr 122, poz. 1316).
Zasady te pozostawaïy w zasadzie niezmienione w caïym okresie obowiÈzywania ustawy Prawo
bankowe z 1989 r.
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• opracowanie regulaminów wewnÚtrznych okreĂlajÈcych
dokïadne warunki udzielania i monitorowania kredytów,
• prowadzenie odrÚbnego rejestru wierzytelnoĂci osób
powiÈzanych kapitaïowo lub personalnie z bankiem,
• przedstawianie takiego samego zakresu informacji
i podleganie takim samym procedurom jak inni klienci,
w przypadku ubiegania siÚ o kredyt przez podmioty takie jak
akcjonariusze, udziaïowcy i osoby peïniÈce funkcje
w zarzÈdzie i radzie nadzorczej (oraz pozostaïe osoby
powiÈzane kapitaïowo lub personalnie)
• przeglÈd i ocena naleĝnoĂci pod kÈtem realnej spïaty kredytów
i uzyskania dochodów z tytuïu ich oprocentowania,
• wprowadzenie trzech grup klasyfikacji aktywów: naleĝnoĂci
od podmiotów w sytuacji normalnej, w sytuacji trudnej,
w sytuacji wÈtpliwej lub spornej; kryteria klasyfikacji:
przebieg dotychczasowej obsïugi kredytu, ksztaïtowanie siÚ
bieĝÈcej sytuacji finansowej dïuĝnika, perspektywy rozwojowe
podmiotu
• zdefiniowanie wspóïczynnika wypïacalnoĂci jako relacji
funduszy wïasnych do sumy aktywów i zobowiÈzañ
pozabilansowych waĝonych ryzykiem kredytowym;
rekomendowany poziom wspóïczynnika: 8%
(do dnia 1 stycznia 1993 r.),
• poczÈtkowo wysoki poziom wag ryzyka ze wzglÚdu na brak
obowiÈzku tworzenia rezerw celowych, niskÈ jakoĂÊ portfela
kredytów oraz wysokÈ inflacjÚ (100%, 200% i 300%
w zaleĝnoĂci od pozycji)

Zalecenie nr 1/1990 z dnia 10 sierpnia 1990 r.
dotyczÈce postÚpowania banków przy udzielaniu
kredytów (zastÈpione Zaleceniem Prezesa NBP
z dnia 2 sierpnia 1993 r. dotyczÈcym postÚpowania
przy udzielaniu kredytów, poĝyczek pieniÚĝnych,
gwarancji, porÚczeñ bankowych lub innego typu
zobowiÈzañ na rzecz akcjonariuszy, udziaïowców
oraz osób peïniÈcych funkcje w zarzÈdzie lub radzie
banku, a takĝe podmiotów powiÈzanych z nimi
kapitaïowo i personalnie)

Zalecenie nr 2/1990 z dnia 10 sierpnia 1990 r.
dotyczÈce przeglÈdu i klasyfikacji naleĝnoĂci
od klientów i banków oraz sporzÈdzania okresowych
informacji

Zalecenie nr 3/1990 z dnia 10 sierpnia 1990 r.
dotyczÈce obliczania i utrzymywania przez banki
wspóïczynnika wypïacalnoĂci

Tabela 1. Podstawowe zalecenia Prezesa NBP i akty wykonawcze do ustawy Prawo bankowe
z 1989 r. dotyczÈce zasad zarzÈdzania ryzykiem w bankach
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bullet zalecenie sïuĝyïo stworzeniu bazy danych dotyczÈcej
stanu zadïuĝenia i sytuacji finansowej wiÚkszych kredytobiorców
stanowiÈcej podstawÚ dyskrecjonalnego informowania
o zadïuĝeniu i „standingu klientowskim” w innych bankach;
idea ta nie zostaïa wprowadzona w ĝycie – nowe kierownictwo
NBP uznaïo, ĝe biuro ryzyka czy teĝ wywiadownia bankowa,
powinno byÊ zorganizowane przez banki komercyjne w ramach
ZwiÈzku Banków Polskich
• obowiÈzek przedstawiania comiesiÚcznego sprawozdania
dotyczÈcego struktury zapadalnoĂci i wymagalnoĂci aktywów
i pasywów (w podziale na trzy kategorie: zïotowe, w walutach
zbywalnych i niezbywalnych; przy wyszczególnieniu transakcji
z klientami, bankami, sektorem uspoïecznionym oraz
transakcji w papierach wartoĂciowych; zestawionych
w przedziaïach: a vista, poniĝej 1 miesiÈca, od 3 do 6 miesiÚcy,
od 6 miesiÚcy do 1 roku, od 1 roku do 2 lat, od 2 do 5 lat,
powyĝej 5 lat)
• ustalenie granicy caïkowitego zaangaĝowania wobec jednego
klienta lub grupy zwiÈzanej kapitaïowo, jak równieĝ
wierzytelnoĂci wynikajÈcej z jednej umowy, na poziomie 10%
funduszy wïasnych (rozumianych jako fundusze wïasne
i Ărodki na rachunkach bieĝÈcych i terminowych); kwota
ta nie mogïa przekraczaÊ 10,5 mld zï (przed denominacjÈ);
granica obowiÈzywaïa wszystkie banki poza bankami
spóïdzielczymi i PKO BP

Zalecenie nr 4/1990 z dnia 18 wrzeĂnia 1990 r.
dotyczÈce opracowywania i zbierania informacji
na potrzeby dziaïalnoĂci biura ryzyka

Zalecenie nr 5/1990 z dnia 18 wrzeĂnia 1990 r.
dotyczÈce pomiaru pïynnoĂci finansowej banków

ZarzÈdzenie nr 1/92 Prezesa NBP z dnia
8 kwietnia 1992 r. w sprawie koncentracji kredytów
i innych wierzytelnoĂci
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• wyróĝnienie trzech kategorii naleĝnoĂci i gwarancji
bankowych (poniĝej standardu, wÈtpliwych i straconych)
i ustalanie rezerw celowych na podstawie zindywidualizowanej
oceny ryzyka obciÈĝajÈcego kaĝdÈ ekspozycjÚ, w wysokoĂci nie
mniejszej niĝ:
– 20% w odniesieniu do naleĝnoĂci poniĝej standardu,
– 50% w odniesieniu do naleĝnoĂci wÈtpliwych,
– 100% w odniesieniu do naleĝnoĂci straconych,
• klasyfikacja naleĝnoĂci do wymienionych grup w oparciu
o terminowoĂÊ spïaty kapitaïu i odsetek przez dïuĝnika oraz
jego sytuacjÚ ekonomiczno-finansowÈ
• w zarzÈdzeniu nr 13/94: rozszerzenie zakresu tworzenia
rezerw celowych na wszystkie aktywa i zobowiÈzania
pozabilansowe obciÈĝone ryzykiem, wyïÈczenie z obowiÈzku
tworzenia rezerw naleĝnoĂci w czÚĂci posiadajÈcej gwarancje
Skarbu Pañstwa lub Narodowego Banku Polskiego
• wprowadzenie od 1 sierpnia 1993 r. (w uzasadnionych
przypadkach od 31 grudnia 1993 r.):
– limitu pozycji walutowej banku wzglÚdem pojedynczej
waluty na poziomie 15% funduszy wïasnych banku,
– limitu pozycji pozycji globalnej (dïugiej lub krótkiej)
na poziomie 30% funduszy wïasnych banku,
– limitu pozycji maksymalnej wzglÚdem wszystkich walut
obcych na poziomie 40% funduszy wïasnych banku,
– wymogów zwiÈzanych z koniecznoĂciÈ wypracowania
wewnÚtrznych regulaminów, norm i procedur
wykorzystywanych w operacjach walutowych

ZarzÈdzenie nr 19/92 Prezesa NBP
z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie równowaĝenia
ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw
celowych, zastÈpione zarzÈdzeniem nr 13/94
Prezesa NBP
w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
zwiÈzane z dziaïalnoĂciÈ banków

ZarzÈdzenie nr 4/93 Prezesa NBP
z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie norm
dopuszczalnego ryzyka walutowego w dziaïalnoĂci
banków
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• obowiÈzek wyznaczania wspóïczynnika wypïacalnoĂci
wedïug schematu przewidzianego w zaleceniu 3/1990,
przy zwiÚkszeniu do szeĂciu wag ryzyka przypisywanych
ekspozycjom kredytowym (0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%),
• okreĂlenie zasad wyznaczania funduszy wïasnych banku
(fundusze wïasne netto), do których zaliczono fundusze
wïasne podstawowe l kategorii i fundusze uzupeïniajÈce
II kategorii, powiÚkszone o zobowiÈzania podporzÈdkowane
(fundusze uzupeïniajÈce III kategorii) i pomniejszone
o okreĂlone pozycje,
• minimalna wartoĂÊ wspóïczynnika wypïacalnoĂci ustalona
na poziomie 8%; dla banku rozpoczynajÈcego dziaïalnoĂÊ
operacyjnÈ 15% w pierwszym roku dziaïalnoĂci
i 12% w kolejnym

½ródïo: Nadzór bankowy 1986–2006, Narodowy Bank Polski; Transformacja bankowoĂci polskiej w latach 1988–1995. Studium monograficzno-porównawcze, red. Baka 1997; WiĂnicka-Hañcza 1993; teksty odpowiednich aktów wykonawczych wyszczególnionych w spisie
bibliograficznym.

ZarzÈdzenie nr 7/93 Prezesa NBP
z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie norm dotyczÈcych
pokrycia funduszami wïasnymi aktywów banku
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1.2. Wskaěniki bezpieczeñstwa banków komercyjnych w Polsce
w latach 1993–1997
Pomimo ĝe od momentu wprowadzenia reform wartoĂÊ funduszy wïasnych
banków komercyjnych systematycznie rosïa (wzrastaï teĝ Ăredni poziom wspóïczynnika wypïacalnoĂci w sektorze; por. rysunek 1), zbyt liberalne zasady wydawania licencji w pierwszym okresie transformacji, brak jednoznacznych procedur
kredytowych i niekorzystne przepisy podatkowe w zakresie traktowania odpisów
na rezerwy celowe sprawiïy, ĝe w polskich bankach na poczÈtku lat 90. pojawiï siÚ
problem „zïych dïugów”. SkalÚ zjawiska (por. rysunek 2) ujawniïo wprowadzenie
w 1992 r. zarzÈdzenia nr 19/92 Prezesa NBP w sprawie równowaĝenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych, zobowiÈzujÈcego banki do przeglÈdu
i klasyfikacji naleĝnoĂci w ramach okreĂlonych grup ryzyka.
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Rysunek 1. Fundusze wïasne i Ăredni wspóïczynnik wypïacalnoĂci w bankach
komercyjnych w Polsce w latach 1993–1997

1997
lata

½ródïo: Sytuacja finansowa banków w 1999 r. Synteza, Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa kwiecieñ 1999 r., s. 38.

Na skutek zbyt liberalnej polityki ostroĝnoĂciowej w latach 1993–1997 od 9%
do 23% dziaïajÈcych banków komercyjnych nie speïniaïo podstawowego wymogu
bezpieczeñstwa, jakim byïo utrzymywanie 8% wspóïczynnika wypïacalnoĂci. JednoczeĂnie zdecydowana wiÚkszoĂÊ banków nie speïniajÈcych wymogu adekwatnoĂci
kapitaïowej byïa technicznie niewypïacalna – wspóïczynnik wypïacalnoĂci w tych
bankach ksztaïtowaï siÚ na poziomie poniĝej 2%, a zastosowanie wobec nich procedur likwidacyjnych doprowadziïoby do dalszego pogïÚbienia strat12 (por. tabela 2).
12

Nadzór bankowy 1986–2006, op. cit., s. 20.
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Rysunek 2. Udziaï naleĝnoĂci zagroĝonych w naleĝnoĂciach brutto
od podmiotów niefinansowych w bankach komercyjnych w Polsce
w latach 1993–1997
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½ródïo: Sytuacja finansowa banków w 1999 r.…, op. cit., s. 34.

Tabela 2. Zróĝnicowanie poziomu wspóïczynnika wypïacalnoĂci
w bankach komercyjnych w Polsce w latach 1993–1997
Poziom
wspóïczynnika
wypïacalnoĂci (w %)
Poniĝej 0

Liczba banków komercyjnych na koniec okresu
1993

1994

1995

13

15

11

1996
7

1997
6

Od 0 do 2

0

1

0

0

0

Od 2 do 8

5

2

2

1

2

Powyĝej 8

69

65

68

73

73

Ècznie

87

83

81

81

81

½ródïo: Nadzór bankowy 1986–2006, op. cit., s. 20.

Stopniowa poprawa sytuacji dokonywaïa siÚ w wyniku opracowania okreĂlonych rozwiÈzañ o charakterze systemowym, do których naleĝy zaliczyÊ: procedury
wprowadzone ustawÈ o restrukturyzacji finansowej przedsiÚbiorstw i banków13,
zaostrzenie kryteriów wydawania licencji bankowych przez NBP, przejĂciowe nabywanie przez NBP akcji i obligacji banków komercyjnych poddanych postÚpowaniu
naprawczemu oraz pomoc wekslowa NBP i zwolnienie z rezerwy obowiÈzkowej
(ostatnie dwa rozwiÈzania stosowane byïy w odniesieniu do banków wdraĝajÈcych
procesy naprawcze i banków zaangaĝowanych w proces sanacji innego banku).
13

Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiÚbiorstw i banków, op. cit.
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Pozytywny wpïyw na sytuacjÚ banków miaïy teĝ znowelizowane przepisy ustawy
ob rachunkowoĂci: jej pierwotna wersja z 1994 r. doĂÊ lakonicznie zobowiÈzywaïa
wierzyciela do tworzenia w ciÚĝar kosztów rezerw na naleĝnoĂci kwestionowane
przez dïuĝnika oraz na te, z których zapïatÈ dïuĝnik zalegaï14, co nie znaczyïo, ĝe
w caïoĂci byïy one uznawane za koszt uzyskania przychodów. Dopiero po wprowadzeniu w 1994 r. nowelizacji obowiÈzujÈcego wówczas prawa podatkowego do
kosztów uzyskania przychodów zaliczono: 1) kredyty (poĝyczki) stracone pomniejszone o kwotÚ niespïaconych odsetek i równowartoĂÊ rezerw zaliczonych uprzednio
do kosztów uzyskania przychodu oraz poïowÚ tej czÚĂci funduszu ryzyka, wb jakiej pokryto nim kredyty (poĝyczki) stracone, 2) rezerwy na pokrycie kredytów
(poĝyczek) straconych, musiaïy one jednak speïniaÊ ĂciĂle ustalone kryteria15. Od
stycznia 1997 r. kosztami w sensie podatkowym staïy siÚ równieĝ straty z tytuïu
udzielonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo porÚczeñ spïaty kredytów ibpoĝyczek, rezerwy utworzone na stracone naleĝnoĂci z tytuïu udzielonych przez bank
po 1b stycznia 1997 r. gwarancji albo porÚczeñ spïaty kredytów i poĝyczek oraz
rezerwy na 25% kwot kredytów wÈtpliwych oraz 25% kwot wÈtpliwych naleĝnoĂci
zbtytuïu gwarancji lub porÚczeñ spïaty kredytów i poĝyczek udzielonych po 1bstycznia 1997br.16.

2. KIERUNKI ZMIAN REGULACYJNYCH
W ASPEKCIE INTEGRACJI Z UNIk EUROPEJSKk
2.1. Ewolucja norm ostroĝnoĂciowych po wprowadzeniu ustawy
Prawo bankowe z 1997 r.
Od 1997 r. dziaïaniom restrukturyzacyjnym towarzyszyïy pogïÚbione zmiany legislacyjne w sferze norm ostroĝnoĂciowych, wynikajÈce z koniecznoĂci harmonizacji obowiÈzujÈcych przepisów wewnÚtrznych z prawem wspólnotowym. Zmiany te
nabraïy tempa po przystÈpieniu Polski 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej na mocy
traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Od 1b stycznia
2007 r. podstawowe kwestie zwiÈzane z bezpieczeñstwem funkcjonowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w krajach Unii Europejskiej (m.in. zasady
kalkulacji funduszy wïasnych, ekspozycji na ryzyko oraz wymogów kapitaïowych)
14
15

16

Ustawa z dnia 29 wrzeĂnia 1994 r. o rachunkowoĂci, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z póěn.
zm.
Ustawa z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
Dz.U. z 1994 r. Nr 87, poz. 406; kryteria nieĂciÈgalnoĂci zostaïy ustalone w tej samej ustawie
zmieniajÈcej.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
Dz.U. z 1996 r. Nr 137, poz. 639.
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regulowaïy przepisy dyrektyw 2006/48/WE17 i 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady18 w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej (Capital Requirements Directive; CRD), które wprowadziïy w ĝycie postanowienia Nowej Umowy Kapitaïowej
(NUK).
WïaĂciwy proces harmonizacji prawodawstwa wewnÚtrznego i wspólnotowego
rozpoczÈï siÚ po wejĂciu w ĝycie ustawy Prawo bankowe z 1997 r.19 Od momentu
wprowadzenia jej przepisów banki w Polsce mogÈ byÊ tworzone jako banki pañstwowe, spóïdzielcze lub banki w formie spóïek akcyjnych, przy czym poczÈtkowo
zachowano zasadÚ dopuszczania kapitaïu zagranicznego do tworzenia banków jedynie w formie spóïek akcyjnych. W ustawie doprecyzowano warunki, od speïnienia
których uzaleĝniona jest decyzja (najpierw KNB potem KNF) o wyraĝeniu zgody
na utworzenie banku20 oraz zakres informacji przedkïadanych organom nadzoru we wniosku o utworzenie banku i jego zaïÈcznikach. Po raz pierwszy takĝe
rangÚ ustawowÈ nadano przepisom dotyczÈcym wyposaĝenia banków (poczÈtkowo
pañstwowych i zorganizowanych w formie spóïek akcyjnych, potem takĝe spóïdzielczych) w kapitaï zaïoĝycielski. Po uchwaleniu Prawa bankowego z 1997 r.
zasady wyposaĝenia banków zorganizowanych w formie spóïek akcyjnych i banków pañstwowych zyskaïy rangÚ ustawowÈ, natomiast podobne zasady dotyczÈce
banków spóïdzielczych okreĂlaïy stosowne uchwaïy. Zgodnie z uchwaïÈ nr 9/98
KNB21 minimalnÈ wartoĂÊ kapitaïu zaïoĝycielskiego banku spóïdzielczego, który
od poczÈtku swej dziaïalnoĂci byï zrzeszony w jednym z banków regionalnych lub
spóïdzielczych, ustalono na poziomie:
Y 300 tys. ECU (póěniej EURO) – jeĝeli zezwolenie na utworzenie banku wydane
byïo przed 1 stycznia 1999 r.,
Y 1 mln ECU (póěniej EURO) – jeĝeli zezwolenie na utworzenie banku wydane
byïo po 1 stycznia 1999 r.
MinimalnÈ wartoĂÊ kapitaïu zaïoĝycielskiego banku spóïdzielczego, który nie
przystÈpiï do ĝadnego ze zrzeszeñ, ustalono na poziomie zgodnym z przepisami
Prawa bankowego dotyczÈcymi banków zorganizowanych w formie spóïek akcyjnych i banków pañstwowych (tj. 5 mln ECU; póěniej EURO). W 1998 r. omawianÈ
17

18

19
20

21

Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia dziaïalnoĂci przez instytucje kredytowe, Dz.Urz. UE z 30 czerwca
2006 r. L 177/1.
Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
adekwatnoĂci kapitaïowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. UE z 30bczerwca 2006 r. L 177/201.
Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., op. cit., poz. 939.
W przypadku banków tworzonych w formie spóïek akcyjnych i banków spóïdzielczych; banki
pañstwowe od momentu wejĂcia w ĝycie ustawy Prawo bankowe z 1989 r. tworzone sÈ przez
RadÚ Ministrów.
Uchwaïa nr 9/98 KNB z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegóïowych zasad wyposaĝenia
banków spóïdzielczych w kapitaï zaïoĝycielski, Dz.Urz. NBP z 1998 r. Nr 19, poz. 44.
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regulacjÚ zastÈpiono uchwaïÈ nr 10/98 KNB22, wyĝej wymienione wymogi zostaïy jednak utrzymane. W roku 2001 na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe
rangÚ ustawowÈ nadano takĝe przepisom dotyczÈcym wyposaĝenia banków spóïdzielczych w kapitaï zaïoĝycielski (1 mln EURO w przypadku banków, których
zaïoĝyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia)23. Ze wzglÚdu na trudnoĂci
w zwiÚkszaniu funduszy wïasnych przez banki spóïdzielcze24, wspomnianÈ ustawÚ
dwukrotnie nowelizowano ustalajÈc ostatecznie okresy przejĂciowe w osiÈganiu
progów kolejno: 300 tys., 500 tys. i 1 mln EURO, koñczÈce siÚ 31 grudnia 2001br.,
2005 r. i 2010 r.25 Na mocy ustawy o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich
zrzeszaniu siÚ i bankach zrzeszajÈcych, minimalny kapitaï zaïoĝycielski banku
zrzeszajÈcego ustalono na poziomie czterokrotnoĂci wymogu przewidzianego dla
banków pañstwowych i banków utworzonych w formie spóïek akcyjnych26. Zgodnie z ustawÈ o listach zastawnych i bankach hipotecznych, potencjalne okreĂlenie
odrÚbnych wymogów dla banku hipotecznego pozostawiono w gestii wïaĂciwego
organu nadzoru (decyzja podejmowana w formie uchwaïy)27.
W ustawie Prawo bankowe z 1997 r. zmieniono takĝe wartoĂci i zasady wyznaczania wspóïczynników koncentracji kapitaïowej i koncentracji wierzytelnoĂci (poczÈtkowo pierwszy obniĝono z 25% do 15%, a drugi podwyĝszono z 15%
do 25%; wb 2004 r. limity koncentracji kapitaïowej i koncentracji wierzytelnoĂci
ujednolicono, wprowadzajÈc dwa progi: 20% – w kontaktach z podmiotami powiÈzanymi i 25% – w kontaktach z podmiotami nie powiÈzanymi z bankiem28) oraz
zobowiÈzano banki do monitorowania tzw. duĝego limitu koncentracji (wierzytelnoĂci przekraczajÈce 10% funduszy wïasnych banku nie powinny przekraczaÊ
800% tych funduszy). Wprowadzono takĝe dodatkowe ograniczenia przy udzielaniu kredytów czïonkom organów bankowych, a takĝe osobom peïniÈcym funkcje
kierownicze w banku. Ponadto na mocy omawianego aktu prawnego dokonano
zasadniczych zmian wbsposobie definiowania funduszy wïasnych banku (podziaï na
22

23
24

25

26
27
28

Uchwaïa nr 10/98 KNB z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegóïowych zasad wnoszenia
kapitaïu zaïoĝycielskiego banku w formie spóïki akcyjnej i banków pañstwowych, Dz.Urz. NBP
z 1998 r. Nr 19, poz. 45.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych
ustaw, Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195.
KoniecznoĂÊ osiÈgniÚcia minimalnych progów kapitaïu byïa jednym z czynników determinujÈcych procesy konsolidacyjne w sektorze banków spóïdzielczych. CzÚsto te z banków spóïdzielczych, które nie byïy w stanie osiÈgnÈÊ ustawowego minimum, przeksztaïcaïy siÚ w spóïdzielcze
kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o BFG oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 1999 r. Nr 40, poz. 399); ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich zrzeszaniu siÚ i bankach zrzeszajÈcych (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252).
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu…, op. cit.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Dz.U. z 1997 r.
Nr 140, poz. 940.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe…, op. cit.
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fundusze podstawowe i uzupeïniajÈce), uregulowano kwestiÚ proporcji pomiÚdzy
tymi funduszami, zdefiniowano wspóïczynnik wypïacalnoĂci banku, podajÈc jego
wartoĂci graniczne, i okreĂlono zasady tworzenia rezerwy na ryzyko ogólne. Nowym rozwiÈzaniem byïo równieĝ zobowiÈzanie banków do powoïania odpowiednich
organów kontroli wewnÚtrznej („komórek organizacyjnych audytu wewnÚtrznego”, przy czym w bankach spóïdzielczych jej zadania mogÈ byÊ wykonywane przez
banki zrzeszajÈce na zasadach okreĂlonych w umowie zrzeszenia). W roku 2007
wbomawianym akcie prawnym pojawiï siÚ teĝ zapis obligujÈcy banki do ogïaszania
wbsposób ogólnie dostÚpny informacji o charakterze jakoĂciowym i iloĂciowym dotyczÈcych adekwatnoĂci kapitaïowej, przy czym szczegóïowe zasady, zakres i sposób
ogïaszania informacji pozostawiono decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, która
podejmowaïa w tej kwestii odpowiedniÈ uchwaïÚ29.
W tabeli 3 scharakteryzowano wytyczne gïównych norm ostroĝnoĂciowych sformuïowanych w aktach wykonawczych do ustawy Prawo bankowe zb 1997b r. (poczÈtkowo aktami tymi byïy uchwaïy Komisji Nadzoru Bankowego, od roku 2008,
w wyniku zmian zasad organizacji nadzoru w Polsce30, uchwaïy Komisji Nadzoru
Finansowego).

29
30

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, Dz.U. z 2007 r. Nr 42,
poz.b272.
Od 1 stycznia 2008 r. kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego na mocy ustawy z dnia 21blipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) przejÚïa Komisja
Nadzoru Finansowego.
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uchwaïa
nr 9/98 KNB
i 10/98 KNB

uchwaïy
nr 3/98 KNB,
8/98 KNB,
6/2001 KNB,
5/2004 KNB,
2/2007 KNB,
381/2008 KNF,
314/2009 KNF,
367/2010 KNF

ZarzÈdzenia
nr 3/98 KNB
i 5/98 KNB,
uchwaïy
nr 8/98 KNB,
2/2000 KNB,

Kalkulacja
funduszy
wïasnych

Wspóïczynnik
wypïacalnoĂci
i wymogi
kapitaïowe

Regulacja

Wyposaĝenie
banków
spóïdzielczych
w kapitaï
zaïoĝycielski

Obszar
regulacji

• uszczegóïowienie zasad przypisywania wag ryzyka poszczególnym kategoriom aktywów
i zobowiÈzañ pozabilansowych (w przypadku naleĝnoĂci o wadze ryzyka decydowaïa klasa
zaszeregowania danego podmiotu, w przypadku zobowiÈzañ pozabilansowych – waga ryzyka
produktu i waga ryzyka kontrahenta);

• uszczegóïowienie zasad wyznaczania funduszy uzupeïniajÈcych (do których zaliczono.m.in.
fundusze podporzÈdkowane), innych pozycji bilansu zaliczanych do funduszy uzupeïniajÈcych
(m.in. pod pewnymi warunkami fundusze tworzone ze Ărodków wïasnych lub obcych
i zobowiÈzania z tytuïu emisji papierów wartoĂciowych o nieokreĂlonym terminie
wymagalnoĂci), dokonywania pomniejszeñ funduszy wïasnych (m.in. o brakujÈcÈ kwotÚ rezerw
celowych i zaangaĝowania kapitaïowe w instytucjach finansowych i bankach); wyïÈczenie
z obowiÈzku dokonywania niektórych pomniejszeñ przez banki realizujÈce programy
postÚpowania naprawczego lub przejmujÈce banki zagroĝone upadïoĂciÈ, bÈdě likwidacjÈ;
• okreĂlenie wzajemnych relacji pomiÚdzy skïadnikami funduszy podstawowych i uzupeïniajÈcych
(m.in. wymóg, by fundusze uzupeïniajÈce nie przekraczaïy funduszy podstawowych)

• minimalna wartoĂÊ kapitaïu zaïoĝycielskiego banku spóïdzielczego, który od poczÈtku swej
dziaïalnoĂci byï zrzeszony w jednym z banków regionalnych lub spóïdzielczych na poziomie:
– 300 tys. ECU (póěniej euro) – jeĝeli zezwolenie na utworzenie banku wydane byïo przed
1 stycznia 1999 r.,
– 1 mln ECU (póěniej euro) – jeĝeli zezwolenie na utworzenie banku wydane byïo po 1 stycznia
1999 r.;
• kapitaï zaïoĝycielski banku spóïdzielczego, który nie speïniaï wymogu zrzeszania siÚ w jednym
z banków zrzeszajÈcych lub regionalnych, ustalono na poziomie zgodnym z przepisami Prawa
bankowego dotyczÈcymi banków zorganizowanych w formie spóïek akcyjnych i banków
pañstwowych (tj. 5 mln ECU; póěniej euro)

Podstawowe wytyczne

Tabela 3. Gïówne wytyczne KNF okreĂlone w aktach wykonawczych po wprowadzeniu ustawy
Prawo bankowe z 1997 r.
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Limity
dla ryzyka
walutowego

Obszar
regulacji
Podstawowe wytyczne

uchwaïy
nr 5/98 KNB,
11/98 KNB,
2/2000 KNB

• poczÈtkowo limity otwartych pozycji walutowych okreĂlone na poziomach:
– pozycja otwarta – 15% funduszy wïasnych,
– globalna 30% funduszy wïasnych,
– maksymalna 40% funduszy wïasnych;

5/2001, 1/2003 • nowe podejĂcie do zarzÈdzania ryzykiem poprzez alokacjÚ kapitaïu na poszczególne obszary
ryzyka i wprowadzenie pojÚcia „wymogu kapitaïowego”; wymóg kapitaïowy z tytuïu ryzyka
KNB, 2/2004
kredytowego naleĝaïo wyznaczyÊ przez wymnoĝenie wspóïczynnika wypïacalnoĂci przez sumÚ
KNB, 4/2004
aktywów i zobowiÈzañ pozabilansowych waĝonych ryzykiem; wymóg kapitaïowy z tytuïu ryzyka
KNB, 1/2007
rynkowego mógï byÊ wyznaczany metodÈ podstawowÈ, mieszanÈ lub wartoĂci zagroĝonej
KNB, 10/2007
(zastosowanie dwóch ostatnich wymagaïo przedïoĝenia organom nadzorczym opisu metody
KNB, 380/2008
i speïnienia okreĂlonych warunków);
KNF, 335/2009
• rozszerzenie liczby wymogów kapitaïowych o nowe typy ryzyka (m.in. wprowadzenie wymogu
KNF, 76/2010
kapitaïowego z tytuïu ryzyka operacyjnego);
KNF, 369/2010
• zmiany w konstrukcji wspóïczynnika wypïacalnoĂci: zaczÚto go wyliczaÊ w procentach, jako
KNF
pomnoĝony przez 100 uïamek, którego licznikiem byïy fundusze wïasne powiÚkszone o kapitaï
krótkoterminowy i pomniejszone o kwotÚ przekroczenia progu koncentracji kapitaïowej
(pomniejszenie to wkrótce zostaïo zniesione), natomiast mianownikiem – pomnoĝony przez
12,5 caïkowity wymóg kapitaïowy; caïkowity wymóg kapitaïowy stanowiï sumÚ wymogów
kapitaïowych przewidzianych dla banków o znaczÈcej lub nieznaczÈcej skali dziaïalnoĂci;
• wprowadzenie podziaïu na portfel handlowy i bankowy;
• okreĂlenie zasad kalkulowania kapitaïu krótkoterminowego;
• wprowadzenie zasad korzystania z ocen zewnÚtrznych agencji ratingowych (Fitch Ratings,
Moody’s Investors Service oraz Standard and Poor’s Ratings Services);
• okreĂlenie zasad utrzymywania ekspozycji na przetransferowane ryzyko kredytowe (zwiÈzanych
z aktywami sekurytyzowanymi);
• systematyczna modyfikacja (zgodnie z wytycznymi dyrektyw unijnych) zasad kalkulowania
wymogów kapitaïowych (zwïaszcza w odniesieniu do ekspozycji z tytuïu stosowania
instrumentów pochodnych oraz wykorzystywania metod zaawansowanych), definiowania
portfela bankowego i handlowego oraz kalkulowania kapitaïu krótkoterminowego

Regulacja
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112
• wprowadzenie dwóch nowych kategorii naleĝnoĂci i zobowiÈzañ pozabilansowych podlegajÈcych
obowiÈzkowi tworzenia rezerw celowych (normalne i pod obserwacjÈ); po wielu zmianach
ostatecznie rezerwy ustalono na poziomie:

uchwaïy
nr 13/98 KNB
(dwukrotnie
nowelizowana)
i 8/1999 KNB,

Tworzenie
rezerw
na ryzyko
zwiÈzane

oraz koniecznoĂÊ wyznaczania pozycji walutowej transakcji indeksowanych i pozycji walutowej
caïkowitej;
• modyfikacja obowiÈzujÈcych limitów na mocy uchwaïy nr 11/98 KNB:
– pozycja walutowa indywidualna – 15% funduszy wïasnych banku w przypadku walut obcych
wymienialnych (z wyjÈtkiem walut wchodzÈcych w skïad Europejskiej Unii Monetarnej;
pozycje dla tych walut uwzglÚdniano w pozycji walutowej dla euro) i 2% w przypadku walut
niewymienialnych,
– pozycja walutowa caïkowita dla walut obcych niewymienialnych – 5% funduszy wïasnych,
– pozycja walutowa caïkowita dla wszystkich walut obcych – 30% funduszy wïasnych;
• na mocy uchwaïy nr 2/2000 KNB zastÈpienie limitów pozycji otwartych wymogami
kapitaïowymi z tytuïu ryzyka walutowego

Podstawowe wytyczne

• naïoĝenie na banki krajowe i oddziaïy instytucji kredytowych nadzorczych norm pïynnoĂci
uchwaïy
w postaci:
nr 9/2007 KNB
– miar pïynnoĂci krótkoterminowej (luka pïynnoĂci krótkoterminowej i wspóïczynnik pïynnoĂci
i 386/2008
krótkoterminowej; rekomendowane poziomy: odpowiednio co najmniej 0 i 1); miary sïuĝÈce
KNF
do oceny stopnia pokrycia funduszy niestabilnych aktywami pïynnymi,
– miar pïynnoĂci dïugoterminowej (wspóïczynnik pokrycia aktywów niepïynnych funduszami
wïasnymi i wspóïczynnik pokrycia aktywów niepïynnych i aktywów o ograniczonej pïynnoĂci
funduszami wïasnymi i Ărodkami obcymi stabilnymi; rekomendowane poziomy dla obydwu
miar: co najmniej 1); miary sïuĝÈce ocenie stopnia finansowania aktywów niepïynnych oraz
aktywów o ograniczonej pïynnoĂci funduszami stabilnymi;
• normy bardziej liberalne dla oddziaïów instytucji kredytowych (zwïaszcza o sumie bilansowej
mniejszej niĝ 200 mln zï) i banków krajowych o Ăredniej sumie bilansowej mniejszej
niĝ 200 mln zï.

Regulacja

Normy
pïynnoĂci

Obszar
regulacji
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Regulacja

Podstawowe wytyczne

uchwaïy
• okreĂlenie podstawowych zasad zarzÈdzania ryzykiem, kontroli wewnÚtrznej i dokonywania
nr 4/2007
przeglÈdów procesu szacowania i utrzymywania kapitaïu wewnÚtrznego na podstawie
KNB, 6/2007
pisemnych strategii, planów i procedur, i dokonanie w tym zakresie podziaïu kompetencji
KNB, 385/2008
pomiÚdzy radÚ nadzorczÈ i zarzÈd;
KNF, 368/2010 • zobligowanie banków do wprowadzenia systemu kontroli wewnÚtrznej dostosowanego do
struktury organizacyjnej, obejmujÈcego jednostki organizacyjne centrali, oddziaïy oraz podmioty
KNF
zaleĝne banku;
• delegowanie na zarzÈd obowiÈzku zorganizowania niezaleĝnych komórek audytu wewnÚtrznego,
realizujÈcego zadania okreĂlone w Prawie bankowym;
• wprowadzenie dodatkowych obowiÈzków informacyjnych dla banków stosujÈcych zaawansowane
metody szacowania wymogów kapitaïowych

½ródïo: Teksty odpowiednich aktów wykonawczych wyszczególnionych w spisie bibliograficznym.

System
zarzÈdzania
ryzykiem
i obowiÈzki
informacyjne

– 1,5% podstawy tworzenia – w przypadku ekspozycji kredytowych z tytuïu poĝyczek
z dziaïalnoĂciÈ rozporzÈdzenia
i kredytów konsumpcyjnych zakwalifikowanych do kategorii „normalne” oraz kategorii „pod
banków
Ministra
obserwacjÈ”,
Finansów:
– 20% – w przypadku naleĝnoĂci i zobowiÈzañ pozabilansowych zaliczonych do kategorii
z 10 grudnia
„poniĝej standardu”,
2001 r.;
– 50% – w przypadku naleĝnoĂci i zobowiÈzañ pozabilansowych zakwalifikowanych do kategorii
10 grudnia
„wÈtpliwe”,
2003 r.;
– 100% – w przypadku naleĝnoĂci i zobowiÈzañ pozabilansowych zakwalifikowanych
16 grudnia
do kategorii „stracone”;
2008 r.
• moĝliwoĂÊ obniĝenia kwot w przypadku banków realizujÈcych programy naprawcze lub banków
(kilkukrotnie
przejmujÈcych banki znajdujÈce siÚ w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej;
nowelizowane)
• podstawa naliczania rezerwy – wartoĂÊ naleĝnoĂci lub udzielonego zobowiÈzania
pozabilansowego, pomniejszona o wartoĂÊ niektórych zabezpieczeñ;
• moĝliwoĂÊ pomniejszenia wymaganego poziomu rezerw celowych na naleĝnoĂci normalne i pod
obserwacjÈ o 25% rezerwy na ryzyko ogólne (tworzonej na podstawie Prawa bankowego)

Obszar
regulacji
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2.2. Wskaěniki bezpieczeñstwa banków komercyjnych w Polsce
w latach 1998–2009
W latach 1998–2009 fundusze wïasne banków komercyjnych systematycznie
wzrastaïy w tempie pozwalajÈcym na zachowanie bezpiecznego poziomu Ăredniego wspóïczynnika adekwatnoĂci kapitaïowej (powyĝej 8%). W latach 2000, 2002
ib 2005–2008 wspóïczynniki te obniĝyïy siÚ (por. rysunek 3); w 2000 r. i 2002 r.
byïo to wynikiem pogorszenia siÚ jakoĂci portfeli kredytowych, natomiast wblatach
2005–2007 – ekspansji kredytowej postÚpujÈcej na fali boomu budowlanego ibwzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi (w tym zadïuĝenia zbtytuïu kart
kredytowych). Co prawda w roku 2008 tempo wzrostu kredytów wbwielu bankach
ulegïo ograniczeniu (co byïo m.in. rezultatem wprowadzenia Rekomendacji SII
zaostrzajÈcej zasady udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie), jednak
Ăredni poziom wspóïczynnika adekwatnoĂci kapitaïowej spadï za sprawÈ zmian
zasad wyznaczania wymogów kapitaïowych na mocy uchwaïy 1/2007 KNB, która
zobowiÈzaïa banki do utrzymywania od 1 stycznia 2008 r. dodatkowej rezerwy
kapitaïowej na pokrycie ryzyka operacyjnego.
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Rysunek 3. Fundusze wïasne i Ăredni wspóïczynnik wypïacalnoĂci
w bankach komercyjnych w Polsce w latach 1998–2009

lata

współczynnik wypłacalności

½ródïo: Sytuacja finansowa banków w 2006 r., op. cit., s. 64 oraz Raport o sytuacji banków w 2009br.,
op. cit., aneks statystyczny.

Od 1998 r. poziom ryzyka kredytowego w sektorze bankowym wzrastaï (obniĝenie jakoĂci portfela kredytowego banków; por. rysunek 4), co spowodowane
byïo m.in. spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego (z ok. 7% do poniĝej 5%)
i barierami popytu zewnÚtrznego (kryzys rosyjski, obniĝenie dynamiki wzrostu
gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, zwïaszcza w Niemczech). Zbtego wzglÚ114
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du wprowadzenie uchwaïy nr 8/1999 KNB, w której zaostrzono zasady tworzenia
rezerw na ryzyko zwiÈzane z dziaïalnoĂciÈ banków, spowodowaïo wzrost poziomu
tworzonych rezerw celowych. Taki stan rzeczy dowiódï, ĝe ocena ryzyka kredytowego w poprzednich okresach byïa zbyt liberalna, natomiast polityka kredytowa zbyt
ekspansywna. W 2001 r. nastÈpiïo wyraěne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego (z 4% do 1,2%), jednak banki w zwiÈzku z rosnÈcym poziomem naleĝnoĂci zagroĝonych stosowaïy bardziej rygorystyczne procedury udzielania kredytów,
co przeïoĝyïo siÚ na spowolnienie dynamiki wzrostu naleĝnoĂci nieprawidïowych
wbkolejnych latach. Sytuacja ulegïa widocznej zmianie dopiero w roku 2004, kiedy
rozwojowi portfeli kredytowych w bankach towarzyszyïa widoczna poprawa ich
jakoĂci31. Ponowny, gwaïtowny wzrost udziaïu naleĝnoĂci zagroĝonych w portfelach
banków komercyjnych nastÈpiï w roku 2009, jako skutek ponownego spadku aktywnoĂci gospodarczej (jedna z konsekwencji Ăwiatowego kryzysu gospodarczego).
Rysunek 4. Udziaï naleĝnoĂci zagroĝonych w naleĝnoĂciach brutto
od podmiotów niefinansowych w bankach komercyjnych w Polsce
w latach 1998–2009
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½ródïo: Sytuacja finansowa banków w 2006 r. Synteza, NBP, Warszawa czerwiec 2007, s. 60 oraz
Raport o sytuacji banków w 2009 r., UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010, aneks
statystyczny.

W latach 1998–2009, pomimo wahañ koniunktury, w wyniku udoskonalenia
procesu zarzÈdzaniem ryzykiem i wprowadzenia zaawansowanych norm ostroĝnoĂciowych, liczbÚ banków komercyjnych niespeïniajÈcych podstawowych standardów
bezpieczeñstwa udaïo siÚ zredukowaÊ praktycznie do zera. W roku 2008 spadek
wspóïczynnika wypïacalnoĂci poniĝej ustawowego minimum odnotowano w 2 ban31

Nadzór bankowy 1986–2006, op. cit., s. 47–48.
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kach (w tym samym czasie zwiÚkszyïa siÚ teĝ liczba banków, w których wspóïczynnik ten ksztaïtowaï siÚ na poziomie 8–12% kosztem grupy charakteryzujÈcej
siÚ wspóïczynnikiem 12–15%). W roku 2009 szybsze tempo przyrostu funduszy
wïasnych wbstosunku do tempa przyrostu aktywów spowodowaïo, ĝe adekwatnoĂÊ
kapitaïowa wszystkich banków byïa zadowalajÈca (por. tabela 4).
Tabela 4. Poziom wspóïczynnika wypïacalnoĂci w bankach komercyjnych
w Polsce w latach 1998–2009
Poziom
wspóïczynnika
wypïacalnoĂci (w %)
Poniĝej 8

Liczba banków komercyjnych na koniec okresu
1998

1999

2000

2001

2002

2003

8

9

7

5

6

3

Od 8 do 12

20

14

14

12

11

15

Od 12 do 15

14

9

12

13

8

12

Powyĝej 15

41

45

40

39

34

28

Ogóïem

83

77

73

69

59

58

Poziom
wspóïczynnika
wypïacalnoĂci (w %)

Liczba banków komercyjnych na koniec okresu

Poniĝej 8

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

0

0

0

2

0

Od 8 do 12

12

12

12

23

29

20

Od 12 do 15

13

11

18

10

5

10

Powyĝej 15

29

31

21

17

16

19

Ogóïem

54

54

51

50

52

49

½ródïo: Sytuacja finansowa banków w 2006 r., op. cit., s. 32 i 64 oraz Raport o sytuacji banków
wb2009 r., op. cit., aneks statystyczny.

3. BEZPIECZESTWO BANKÓW A KRYZYS FINANSOWY
3.1. Ewolucja norm ostroĝnoĂciowych po kryzysie lat 2008–2009
Konsekwencje kryzysu finansowego przyczyniïy siÚ do nowelizacji NUK, co
wbEuropie oznaczaïo koniecznoĂÊ modyfikacji dyrektyw dotyczÈcych zasad wyposaĝenia instytucji kredytowych w kapitaïy wïasne (przyjÚcie dyrektyw CRD II32
32

Terminem tym okreĂla siÚ trzy dyrektywy zmieniajÈce CRD: DyrektywÚ Komisji 2009/27/WE,
DyrektywÚ Komisji 2009/83/WE i DyrektywÚ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE.
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oraz CRD III33). W listopadzie 2010 r. na szczycie w Seulu czïonkowie G-20 zatwierdzili tekst Trzeciej Umowy Kapitaïowej (Basel III34). Postanowienia umowy
zostaïy przeniesione do ustawodawstwa unijnego poprzez wprowadzenie dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE i rozporzÈdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 (pakiet CRDIV/CRR).
W Polsce zmiany legislacyjne majÈce wpïyw na funkcjonowanie banków, wprowadzone w latach 2009–2014, wynikaïy gïównie z koniecznoĂci dostosowania prawa i standardów rynkowych do regulacji unijnych oraz zwiÚkszenia przejrzystoĂci
lokalnych struktur nadzorczych. Po roku 2009 ustawa Prawo bankowe nowelizowana byïa wielokrotnie Najwaĝniejsze zmiany po ostatnim kryzysie finansowym
dokonaïy siÚ w 2011 r., w którym przeprowadzono cztery nowelizacje tego aktu.
Zmiana zbkwietnia 2011 r. wprowadziïa do polskiego prawa postanowienia dyrektyw CRDbII i CRD III, w tym m.in. jeden, 25% limit zaangaĝowania kredytowego
stosowany wzglÚdem pojedynczego podmiotu lub podmiotów powiÈzanych kapitaïowo lub organizacyjnie (niezaleĝnie od wystÚpowania lub nie powiÈzañ tego podmiotu/tych podmiotów z bankiem). W przyjÚtej ustawie zrezygnowano z obowiÈzku
wyliczania i stosowania przez banki limitów duĝych zaangaĝowañ (takie rozwiÈzanie wynikaïo z uchylenia odpowiedniego przepisu dyrektywy 2006/48). Pozostaïe
zmiany wynikaïy ze zwiÚkszenia przejrzystoĂci polityki wynagrodzeñ stosowanej
w odniesieniu do osób zajmujÈcych w banku stanowiska kierownicze oraz zasad
wspóïpracy pomiÚdzy nadzorem krajowym oraz bankami centralnymi bÚdÈcymi
czïonkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych i nadzorcami z pañstw
czïonkowskich UE.
Nowelizacja Prawa bankowego z czerwca 2011 r. umoĝliwiïa przeksztaïcenie
oddziaïu instytucji kredytowej funkcjonujÈcego w Polsce w bank krajowy w formie
spóïki akcyjnej. Kolejne dwie (z lipca 2011 r.) wprowadziïy odpowiednio moĝliwoĂÊ
nabywania przez kredytobiorcÚ spïacajÈcego kredyt w walucie obcej tejĝe waluty
od dowolnego podmiotu w celu uregulowania zobowiÈzania oraz zwiÚkszenie zakresu informacji przekazywanych kredytobiorcy przy kredytach walutowych lub
indeksowanych i rozszerzenie katalogu czynnoĂci bankowych powierzanych przez
banki podmiotom zewnÚtrznym (outsourcing bankowy) bez koniecznoĂci uzyskania
zezwolenia KNF.
W zwiÈzku z reorganizacjÈ zasad funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym (przejÚcie kompetencji Komisji Nadzoru Bankowego przez KomisjÚ Nadzoru
Finansowego) w 2008 r. zmianie ulegïy przepisy wykonawcze do ustawy Prawo
bankowe oraz ustawy o rachunkowoĂci – wydano m.in. nowe rozporzÈdzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowoĂci banków oraz zasad
33
34

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE.
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Bank
for International Settlements, Basel, December 2010.

117

Bezpieczny Bank
4(61)/2015

tworzenia rezerw na ryzyko zwiÈzane z dziaïalnoĂciÈ banków, a uchwaïy KNB
okreĂlajÈce zasady wyznaczania funduszy wïasnych i wymogów kapitaïowych zastÈpiono odpowiednimi uchwaïami KNF bez dokonywania w nich istotnych zmian
merytorycznych.
Uchwaïa nr 314/2009 KNF w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych
do funduszy podstawowych zezwoliïa na zaliczanie do funduszy podstawowych,
wb ciÈgu dwóch lat od daty wejĂcia w ĝycie (14 paědziernika 2009 r.), wyemitowanych obligacji zamiennych o terminie wykupu nie krótszym niĝ 5 lat od daty
zamkniÚcia emisji lub obligacji dïugoterminowych o terminie wykupu nie krótszym niĝ 10 lat i nie dïuĝszym niĝ 30 lat, które emitent bÚdÈcy bankiem mógï
wykupiÊ, a które obligatariuszowi przyznawaïy prawo wyïÈcznie do otrzymania
oprocentowania (odpowiednio: 50% i 35% tych funduszy). W uchwale wskazano
teĝ szczegóïowe kryteria, których speïnienie byïo wymagane przy dokonywaniu
wspomnianych zaliczeñ. Tego typu rozwiÈzania prawne byïy szczególnie istotne
dla banków spóïdzielczych, w których wartoĂÊ udziaïów zwykle nie ma odzwierciedlenia w liczbie gïosów. W 2010 r., w wyniku koniecznoĂci dostosowania prawa
polskiego do wymogów CRD II, przepisy uchwaïy KNF nr 314/2009 zastÈpiono
uchwaïÈ nrb 434/2010 KNF, ograniczajÈc zakres instrumentów, które mogïy byÊ
wliczane do funduszy wïasnych instytucji kredytowych: od 31 grudnia 2010 r. banki
nie mogïy zaliczaÊ do funduszy podstawowych Ărodków uzyskanych z nowych emisji obligacji zamiennych i obligacji dïugoterminowych. ¥rodki pozyskane z emisji
obligacji dïugoterminowych i uznane juĝ za fundusze podstawowe na podstawie
decyzji KNF mogïy byÊ zaliczane do funduszy podstawowych w kwotach nie wiÚkszych niĝ 35%, 20% i 10% tych funduszy odpowiednio do koñca 2020, 2030 i 2040
roku. Implementacja CRD II i CRD III dokonaïa siÚ równieĝ przez przyjÚcie przez
KNF aktów wykonawczych wyszczególnionych w tabeli 5.
W 2012 r. dwukrotnie dokonywano zmian w uchwale nr 76/2010 (co wynikaïo
m.in. z wydania wytycznych EBA w zakresie AMA, koniecznoĂci implementacji
CRD III i utrzymania ciÈgïoĂci obowiÈzujÈcych norm wobec przedïuĝajÈcego siÚ
procesu legislacyjnego zwiÈzanego z przygotowywanym pakietem CRD IV/CRR).
W nowelizacji z czerwca 2012 r. okreĂlono metodÚ wyznaczania kapitaïu krótkoterminowego oraz usystematyzowano procedury uzyskania zgody KNF na stosowanie statystycznych metod wyznaczania wymogów kapitaïowych; ustalono teĝ
wagi ryzyka dla kredytów ze stwierdzonÈ utratÈ wartoĂci, których zabezpieczenie
stanowiïy nieruchomoĂci mieszkalne. Zmiana z listopada dotyczyïa banków obliczajÈcych kwoty ekspozycji waĝonych ryzykiem zgodnie z metodÈ wewnÚtrznych
ratingów oraz stosujÈcych zaawansowanÈ metodÚ pomiaru do obliczania wymogu
kapitaïowego z tytuïu ryzyka operacyjnego (m.in. przesuniÚto z 31 grudnia 2011 r.
na 31 grudnia 2013 r. termin, do którego banki te byïy zobowiÈzane utrzymywaÊ
fundusze wïasne na poziomie nie niĝszym niĝ 80% wymogu porównawczego obliczonego metodami standardowymi).
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Tabela 5. Gïówne akty wykonawcze KNF implementujÈce przepisy
CRD II i CRD III
• uchwaïa nr 76/2010 w sprawie zakresu szczegóïowych zasad wyznaczania
wymogów kapitaïowych z tytuïu poszczególnych rodzajów ryzyka (zastÈpiïa ona
uchwaïÚ nr 380/2008);
• uchwaïa nr 367/2010 w sprawie pomniejszeñ funduszy wïasnych banku
(w której zwiÚkszono liczbÚ pozycji pomniejszajÈcych fundusze podstawowe, liczbÚ
pozycji zaliczanych do funduszy uzupeïniajÈcych oraz doprecyzowano pozycje
w rachunku funduszy wïasnych banku);
• uchwaïa nr 368/2010 w sprawie zasad ogïaszania informacji nt. adekwatnoĂci
kapitaïowej (rozszerzono w niej zakres ujawnianych informacji dotyczÈcych
stosowania przy wyliczaniu wymogów kapitaïowych metody wartoĂci zagroĝonej
oraz wykorzystywania metody zaawansowanego pomiaru do wyliczenia wymogów
kapitaïowych z tytuïu ryzyka operacyjnego);
• uchwaïa nr 208/2011 dotyczÈca koncentracji zaangaĝowañ i limitu duĝych
zaangaĝowañ (umoĝliwiïa m.in. bankom stosujÈcym zaawansowane metody
zarzÈdzania ryzykiem kredytowym wykorzystywanie instrumentów ograniczania
ryzyka kredytowego przy kalkulacji wartoĂci ekspozycji kredytowych
i wprowadziïa zmiany na liĂcie ekspozycji nie objÚtych limitem koncentracji
zaangaĝowañ oraz zastÈpiïa uchwaïÚ KNF nr 382/2008);
• uchwaïa nr 258/2011 w sprawie zasad ustalania polityki zmiennych skïadników
wynagrodzeñ osób zajmujÈcych stanowiska kierownicze w banku (ustalono
w niej zasady ksztaïtowania wewnÚtrznej polityki wynagrodzeñ w bankach
w taki sposób, by osoby zajmujÈce stanowiska kierownicze nie podejmowaïy
nadmiernego ryzyka; w tym celu uzaleĝniono zmienne skïadniki wynagrodzenia
od wyników osiÈganych przez dany bank, wprowadzono warunek, by co najmniej
50% zmiennych skïadników wynagrodzenia stanowiïy akcje lub odpowiadajÈce im
tytuïy wïasnoĂci; w ramach wymogów dotyczÈcych zarzÈdzania ryzykiem w banku
wskazano na koniecznoĂÊ uwzglÚdniania ryzyka utraty reputacji w procedurach
zarzÈdzania ryzykiem wynikajÈcym z przeprowadzania sekurytyzacji; na mocy
nowych przepisów uchylono uchwaïÚ KNF nr 383/2008);
• uchwaïa nr 325/2011 w sprawie pomniejszeñ funduszy podstawowych
i uzupeïniajÈcych (rozszerzajÈcÈ listÚ pozycji pomniejszajÈcych fundusze
podstawowe i uchylajÈcÈ uchwaïÚ KNF nr 381/2008)
½ródïo: Teksty odpowiednich uchwaï KNF wyszczególnionych w spisie bibliograficznym.

W roku 2012, na mocy uchwaïy nr 173/2012 KNF, zmianie ulegïa takĝe uchwaïa
dotyczÈca limitu koncentracji zaangaĝowañ i limitu duĝych zaangaĝowañ (w celu
przygotowania polskiego sektora bankowego do wdroĝenia pakietu CRD IV/CRR).
Wprowadzono m.in. przepis, ĝe w przypadku zaangaĝowañ zabezpieczonych kwotÈ pieniÚĝnÈ, bÚdÈcÈ wïasnoĂciÈ podmiotu dominujÈcego lub zaleĝnego od banku,
oraz zaangaĝowañ zabezpieczonych certyfikatami depozytowymi wyemitowanymi
przez bank dominujÈcy lub zaleĝny, a zdeponowanymi w jednym z tych podmiotów,
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wyïÈczenie z limitu koncentracji nie moĝe przekraczaÊ 75% funduszy wïasnych
banku. W przypadku naleĝnoĂci od jednostek samorzÈdu terytorialnego maksymalnÈ kwotÚ wyïÈczenia z limitu koncentracji ustalono na poziomie 80% wartoĂci
zaangaĝowañ wobec tych jednostek. Nowelizacja umoĝliwiïa teĝ bankom prezentowanie na potrzeby ustalania przestrzegania limitów koncentracji zaangaĝowañ
ekspozycji zbuwzglÚdnieniem wartoĂci przyjÚtych zabezpieczeñ.
Proces wdraĝania pakietu CRD IV/CRR do prawa polskiego dopiero siÚ rozpoczÈï. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga dokonania zmian w obowiÈzujÈcej
ustawie Prawo bankowe i w aktach wykonawczych. W tym celu w UKNF zostaï
przygotowany projekt nowelizacji dostosowany do regulacji europejskich, co oznacza m.in. koniecznoĂÊ usuniÚcia z ustawy przepisów, które zostaïy juĝ uwzglÚdnione w CRR. W procesie nowelizacji Prawa bankowego uwzglÚdniono równieĝ
przepisy przygotowywanej ustawy o nadzorze makroostroĝnoĂciowym nad systemem finansowym (wprowadzajÈcej m.in. przepisy CRD IV dotyczÈce buforów kapitaïowych: zabezpieczajÈcego, antycyklicznego, globalnych instytucji o znaczeniu
systemowym, innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz ryzyka systemowego). Wdroĝenie CRR nakïada teĝ na nadzorcÚ obowiÈzek okreĂlenia szczegóïowych
zasad wygaszania niektórych instrumentów zaliczanych do funduszy wïasnych.
Zmian naleĝy oczekiwaÊ takĝe w obszarze obowiÈzujÈcych banki standardów pïynnoĂciowych35. Regulacje pïynnoĂciowe zacznÈ w Europie obowiÈzywaÊ po upïywie
okresu dostosowawczego (krótkoterminowa norma pïynnoĂci LCR od 2015 r., natomiast norma dïugoterminowa NSFR od 2018 r.). W Polsce na poczÈtku 2015 r.
KNF przyjÚïa natomiast rekomendacjÚ P36 dostosowanÈ do aktualnych wytycznych
Komitetu Bazylejskiego, która powinna zostaÊ wdroĝona do koñca 2015 r.

3.2. Wskaěniki bezpieczeñstwa banków komercyjnych w Polsce
w latach 2010–2014
W latach 2010–2014 wspóïczynnik wypïacalnoĂci w bankach komercyjnych
w Polsce ksztaïtowaï siÚ w granicach 13,1–15,9%, a wiÚc jego poziom wyraěnie
przekraczaï minimum regulacyjne (zob. rysunek 5). W 2010 r. relatywnie wysoki wzrost funduszy wïasnych poïÈczony z umiarkowanym tempem wzrostu wymogów kapitaïowych spowodowaï nadwyĝkÚ funduszy wïasnych nad caïkowitym
wymogiem kapitaïowym i wzrost Ăredniego wspóïczynnika wypïacalnoĂci banków
komercyjnych z 13,2% do 13,9%. W 2011 r., na skutek powiÚkszenia siÚ caïkowi35

36

ObowiÈzujÈca regulacja pïynnoĂciowa (uchwaïa KNF nr 386/2008) jest kierunkowo zgodna zbpostanowieniami pakietu CRD IV/CRR, jednak pomiÚdzy regulacjami polskimi a europejskimi
wystÚpujÈ pewne róĝnice dotyczÈce zasad klasyfikacji poszczególnych pozycji bilansowych, przy
czym normy europejskie sÈ bardziej restrykcyjne.
Uchwaïa nr 59/2015 KNF z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacji P dotyczÈcej zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci finansowej banków, Dz.Urz. KNF z 2015 r., poz. 14.
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tego wymogu kapitaïowego (gïównie z tytuïu ryzyka kredytowego, co byïo spowodowane ekspansjÈ kredytowÈ oraz wzrostem wartoĂci kredytów walutowych
wbwyraĝeniu zïotowym po osïabieniu zïotego), wspóïczynnik wypïacalnoĂci spadï
do 13,1%. Zgodnie z rekomendacjÈ EBA, KNF wystosowaï w 2011 r. do banków
pismo, wbktórym zalecaï utrzymywanie tej podstawowej miary adekwatnoĂci kapitaïowej na poziomie nie niĝszym niĝ 12%, a wspóïczynnika Tier 1 – na poziomie nie
niĝszym niĝ 9%. Ponadto w 2012 r. PrzewodniczÈcy KNF, majÈc na uwadze ryzyko
zakumulowane w bilansach banków, jak teĝ trudne uwarunkowania zewnÚtrzne,
okreĂliï zasady, jakimi banki powinny siÚ kierowaÊ przy podziale zysków za 2011 r.
Wbodpowiedzi na wspomniane zalecenia banki komercyjne przeznaczyïy w 2012 r.
na zasilenie funduszy wïasnych 70% wypracowanych zysków, a ich baza kapitaïowa
ulegïa wyraěnemu wzmocnieniu. W systemie znaczÈco wzrosïy teĝ wspóïczynniki
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Rysunek 5. Fundusze wïasne i Ăredni wspóïczynnik wypïacalnoĂci
w bankach komercyjnych w Polsce w latach 2010–2014*
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* Dane na koniec wrzeĂnia.
½ródïo: Raport o sytuacji banków w 2010 r. [2012 r., 2013 r., okresie I–IX 2014 r.], UrzÈd Komisji
Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011 [2013, 2014, 2014], s. 70 [s. 27, s. 25 i 26, s. 4 i 12] oraz Analiza sytuacji bankowego sektora spóïdzielczego, w tym funduszy wïasnych, w 2012 r. oraz informacja
o przebiegu prac nad moĝliwymi modelami dziaïania zrzeszeñ w kontekĂcie Dyrektywy CRDbIV oraz
RozporzÈdzenia CRR, UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa czerwiec 2013 r., ZaïÈcznik nr 5, s. 4; Informacja o sytuacji banków spóïdzielczych i zrzeszajÈcych w 2013 r. [IIIbkwartale
2014br.], UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa kwiecieñ 2014 r. [grudzieñ 2014], s. 76
[s. 27].

bezpieczeñstwa: Ăredni wspóïczynnik wypïacalnoĂci byï równy 14,8%, a wspóïczynnik Tier 1 – 13,1%. W 2013 r. zwiÚkszenie funduszy wïasnych banków komercyjnych wynikaïo z zasilenia ich czÚĂciÈ zysków za 2012 r. (na zwiÚkszenie funduszy
przeznaczono 50% zysków), zaliczenia do funduszy wïasnych czÚĂci zweryfikowa121
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nych zysków wypracowanych w 2012 r. oraz sprzedaĝy udziaïów w innych bankach
(abwiÚc zmniejszenia pozycji pomniejszajÈcych fundusze wïasne). W efekcie wskaěniki bezpieczeñstwa równieĝ siÚ zwiÚkszyïy: Ăredni wspóïczynnik wypïacalnoĂci
uksztaïtowaï siÚ na poziomie 15,9%, a wspóïczynnik Tier 1 – 14,3%. W pierwszych
trzech kwartaïach 2014 r. odnotowano dalszy wzrost funduszy wïasnych, skutkiem
czego Ăredni wspóïczynnik wypïacalnoĂci osiÈgnÈï wartoĂÊ 15,4%, a wspóïczynnik
kapitaïu podstawowego Tier 1 – 14,2%. Przeprowadzone przez NBP w 2014 r. testy
warunków skrajnych, obejmujÈce szok makroekonomiczny, rynkowy i pïynnoĂci
wykazaïy, ĝe odpornoĂÊ banków komercyjnych na szoki jest wysoka: wiÚkszoĂÊ instytucji pozytywnie przeszïa testy, zachowujÈc nadwyĝkÚ funduszy regulacyjnych
pozwalajÈcych na speïnienie odpowiednich kryteriów adekwatnoĂci kapitaïowej
ibdalszy rozwój dziaïalnoĂci.
W latach 2010–2014, pomimo wyraěnie odczuwalnych skutków kryzysu finansowego w postaci m.in. pogorszenia sytuacji na rynku pracy, jakoĂÊ portfela kredytowego banków, w tym banków komercyjnych, pozostawaïa stabilna (por. rysunekb6).
W 2010 r. w portfelach banków doszïo do przyrostu kredytów zagroĝonych, tempo
zjawiska byïo jednak niĝsze niĝ w 2009 r. i dodatkowo ulegïo spowolnieniu w ciÈgu roku. ½ródïem przyrostu byïy gïównie kredyty konsumpcyjne udzielone przez
podmioty, które w minionych okresach realizowaïy agresywne strategie w obszarze
consumer finance (maïe i Ărednie banki). W kolejnych latach ěródïem przyrostu
naleĝnoĂci zagroĝonych pozostawaïy róĝne grupy kredytów: w 2011 r. – mieszkaniowe, w 2012 r. – dla sektora przedsiÚbiorstw, w 2013 r. – mieszkaniowe. W 2014br.
odnotowano natomiast poprawÚ jakoĂci zasadniczo wszystkich kredytów; obraz
sytuacji nie byï jednak jednorodny, gdyĝ w niektórych bankach zaobserwowano
pogorszenie jakoĂci portfela kredytowego. Stabilizacji sytuacji w latach 2010–2014
sprzyjaïo Ărodowisko relatywnie niskich stóp procentowych, oĝywienie gospodarcze po kryzysie oraz wzmocnienie procedur kredytowych. Prócz czynników fundamentalnych, stosunkowo dobrÈ jakoĂÊ portfela kredytowego determinowaïy zdarzenia o charakterze jednorazowym (sprzedaĝ czÚĂci portfela „zïych kredytów”,
zmiany wbpolityce rachunkowoĂci niektórych banków) oraz – szczególnie w latach
2011 – 2012 – silna samoregulacja banków przejawiajÈca siÚ bardziej selektywnÈ
politykÈ kredytowÈ (wzrost awersji do ryzyka). UKNF zwracaï jednak wielokrotnie
uwagÚ na potencjalne ěródïa ryzyka w portfelu kredytów mieszkaniowych, jak znaczÈcy udziaï tych kredytów w bilansach banków, wysoki udziaï kredytów walutowych, wysokie LtV czÚĂci portfela, ograniczona pïynnoĂÊ nieruchomoĂci, problemy
spoïeczne i prawne zwiÈzane z realizacjÈ zabezpieczeñ.
W latach 2010–2014 wszystkie banki posiadaïy fundusze przekraczajÈce ustawowe minimum (por. tabela 6). W okresie 2012–2014 wyraěnie dostrzegalny byï wzrost
udziaïu w aktywach sektora banków o wspóïczynniku wypïacalnoĂci przekraczajÈcym
12%, który byï skutkiem wprowadzenia przez KNF rekomendacji dla banków dostosowanej do zaleceñ EBA, dotyczÈcej zalecanych poziomów wskaěników bezpieczeñstwa.
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Rysunek 6. Udziaï naleĝnoĂci zagroĝonych w naleĝnoĂciach brutto od sektora
niefinansowego w sektorze bankowym* w Polsce w latach 2010–2014**
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*bW latach 2010–2014 w dostÚpnych publikacjach nie wyróĝniono wskaěników dla banków komercyjnych i spóïdzielczych.
**bDane na koniec wrzeĂnia.
½ródïo: Raport o sytuacji banków w 2012 r. [2013 r., okresie I–IX 2014 r.], UrzÈd Komisji Nadzoru
Finansowego, Warszawa 2013 [2014, 2014], s. 72 [s. 61, s. 31].

Tabela 6. Rozkïad aktywów krajowych banków komercyjnych
wedïug wspóïczynnika wypïacalnoĂci (jako % sumy aktywów)
Lata

Wspóïczynnik wypïacalnoĂci (w %)
< 0,0

0–4

4–8

8–9

9–10

10–11

11–12

12–16

> 16

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

6,4

20,6

37,2

28,0

2011

0,0

0,0

0,0

1,5

7,1

8,6

29,7

39,7

13,4

2012

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

2,4

5,6

51,8

39,9

2013

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

3,9

57,1

37,3

2014*

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

69,0

29,6

* Dane na koniec wrzeĂnia.
½ródïo: Raport o stabilnoĂci systemu finansowego. Grudzieñ 2011 r. [grudzieñ 2012 r., grudzieñ
2013br., styczeñ 2015 r.], NBP, Warszawa 2011 [2012, 2013, 2015], s. 65 [s. 67, s. 85, s. 64].

PODSUMOWANIE
Proces przemian systemowych, których efektem jest funkcjonowanie w Polsce
kilkudziesiÚciu konkurujÈcych ze sobÈ podmiotów, rozpoczÈï siÚ wraz z opracowaniem i rozpoczÚciem wdraĝania w marcu 1987 r. reformy bankowej. Równole123
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gle z procesami przeksztaïceñ wïasnoĂciowych i procesami restrukturyzacyjnymi,
wb polskim systemie bankowym dokonywaïy siÚ niezbÚdne zmiany prawne zmierzajÈce do harmonizacji ustawodawstwa wewnÚtrznego z normami unijnymi, wynikajÈce z podpisania przez PolskÚ Ukïadu Europejskiego, przystÈpienia naszego
kraju do OECD, a nastÚpnie do UE. Czïonkostwo w UE oznaczaïo koniecznoĂÊ
przyjÚcia standardów sformuïowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.
Pomimo ĝe od momentu wprowadzenia reform wartoĂÊ funduszy wïasnych
banków komercyjnych systematycznie rosïa, zbyt liberalne zasady ostroĝnoĂciowe w pierwszym okresie transformacji sprawiïy, ĝe w latach 1993–1997 znacznÈ
czÚĂÊ banków komercyjnych charakteryzowaï wspóïczynnik wypïacalnoĂci niĝszy
niĝ 8%. JednoczeĂnie zdecydowana wiÚkszoĂÊ banków nie speïniajÈcych wymogu
adekwatnoĂci kapitaïowej byïa technicznie niewypïacalna. Od 1997 r. dziaïaniom
restrukturyzacyjnym towarzyszyïy pogïÚbione zmiany legislacyjne w sferze norm
ostroĝnoĂciowych, skutkiem czego w latach 1998–2009 fundusze wïasne banków
komercyjnych wzrastaïy w tempie pozwalajÈcym na zachowanie bezpiecznego poziomu Ăredniego wspóïczynnika adekwatnoĂci kapitaïowej i wyeliminowanie banków komercyjnych nie speïniajÈcych podstawowych standardów bezpieczeñstwa.
Taki stan rzeczy udaïo siÚ osiÈgnÈÊ pomimo wahañ koniunktury i spadku popytu
zewnÚtrznego; niestety, wspomniane czynniki sprawiïy, ĝe w latach 1998–2003 poziom ryzyka kredytowego w sektorze bankowym wzrastaï. Sytuacja ulegïa widocznej zmianie dopiero w roku 2004, kiedy rozwojowi portfeli kredytowych w bankach
towarzyszyïa widoczna poprawa ich jakoĂci (efekt zastosowania zaostrzonych procedur kredytowych). Ponowny gwaïtowny wzrost udziaïu naleĝnoĂci zagroĝonych
wbportfelach banków komercyjnych nastÈpiï w roku 2009, gïównie w wyniku spadku aktywnoĂci gospodarczej.
W latach 2010–2014, pomimo wyraěnie odczuwalnych skutków kryzysu finansowego, jakoĂÊ portfela kredytowego banków pozostawaïa stabilna, a wszystkie
banki posiadaïy fundusze przekraczajÈce ustawowe minimum. W latach 2012 – 2014
wyraěnie dostrzegalny byï teĝ wzrost udziaïu w aktywach sektora banków obwspóïczynniku wypïacalnoĂci przekraczajÈcym 12%, stanowiÈcy skutek wprowadzenia przez KNF rekomendacji dotyczÈcej poziomów wspóïczynnika wypïacalnoĂci
ibwskaěnika Tier 1. Przeprowadzone przez NBP w 2014 r. testy warunków skrajnych wykazaïy duĝÈ odpornoĂÊ banków komercyjnych w Polsce na szoki. Taki
stan rzeczy wynika jednak nie tylko z implementacji rygorystycznych standardów
ostroĝnoĂciowych, ale równieĝ z przyjÚtego modelu poĂrednictwa: wiÚkszoĂÊ banków komercyjnych wbPolsce to banki uniwersalne, o niskim poziomie specjalizacji,
w niewielkim stopniu angaĝujÈce siÚ w ryzykowne instrumenty, które wywoïaïy
efekt zaraĝania wbczasie ostatniego kryzysu finansowego. Zdaniem UKNF, potencjalne ěródïo róĝnych rodzajów ryzyka stanowiÈ jednak – pomimo relatywnie wysokiej jakoĂci – kredyty mieszkaniowe, o czym decydujÈ takie czynniki jak znaczÈcy
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udziaï tych kredytów w bilansach banków37, wysoki udziaï w tej grupie kredytów
walutowych, wysokie LtV czÚĂci portfela (zwïaszcza w przypadku kredytów nominowanych w CHF), ograniczona pïynnoĂÊ nieruchomoĂci oraz problemy spoïeczne
ib prawne zwiÈzane z realizacjÈ zabezpieczeñ38. Zdaniem niektórych, kredyty te
mogÈ w przyszïoĂci nie tylko generowaÊ straty pojedynczych instytucji bankowych,
ale równieĝ zagroziÊ stabilnoĂci monetarnej i finansowej39.

Streszczenie
W procesie zarzÈdzania ryzykiem w bankach bardzo istotnÈ funkcjÚ peïniÈ rozwiÈzania regulacyjne, okreĂlajÈce standardy w zakresie pomiaru ryzyka i odpowiedniego ksztaïtowania bazy kapitaïowej. W krajach przechodzÈcych transformacjÚ
ustrojowÈ zmiany regulacyjne nastÚpujÈ zwykle stopniowo, w taki sposób, by ich
tempo i zakres dostosowane byïy do dokonujÈcych siÚ równoczeĂnie przeksztaïceñ
strukturalnych, a czasami stosunkowo gwaïtownie. Cele artykuïu to usystematyzowanie procesu zmian najwaĝniejszych norm ostroĝnoĂciowych w polskim systemie
bankowym w latach 1989–2014, w przededniu wprowadzenia regulacji wewnÚtrznych implementujÈcych postanowienia III Bazylejskiej Umowy Kapitaïowej oraz
próba odpowiedzi na pytanie, jaki byï wpïyw zaostrzania norm regulacyjnych iboddziaïywania pewnych negatywnych czynników zewnÚtrznych na bezpieczeñstwo
banków komercyjnych w Polsce.
Sïowa kluczowe: bezpieczeñstwo banków, fundusze wïasne, naleĝnoĂci zagroĝone, normy ostroĝnoĂciowe, wspóïczynnik wypïacalnoĂci

Abstract
In the process of risk management in banks, the following are very important:
regulatory solutions, defining standards for risk measurement and proper

37

38
39

Co prawda stosunek kredytów mieszkaniowych do PKB w Polsce (ponad 20%) jest niĝszy
niĝ wynosi Ărednia unijna (42,9%), jednak udziaï tych kredytów w aktywach banków znacznie przewyĝsza ĂredniÈ dla UE wynoszÈcÈ 12,3% (por. B. Kochañski, Kredyty mieszkaniowe
a stabilnoĂÊ gospodarcza – polska perspektywa, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Kocha%C5%84ski%20B%C5%82a%C5%BCej/Kocha%C5%84ski%20B%C5%82a%C5%BCej%20-%20
KREDYTY%20MIESZKANIOWE%20A%20STABILNO%C5%9A%C4%86%20GOSPODARCZA%20%E2%80%93%20POLSKA%20PERSPEKTYWA.pdf (dostÚp: 12.04.2015).
Raport o sytuacji banków w okresie I–IX 2014 r., UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014, s. 8.
B. Kochañski, Kredyty…, op. cit.
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development of the capital base. In transition countries, regulatory changes usually
occur gradually, in such a way that their pace and scope are adjusted to structural
reforms, but sometimes radically. The objectives of this article are to systematize
the process of change of the most important prudential norms in the Polish banking
system in the years 1989–2014, just before the introduction of internal regulations
implementing the Basel III Capital Accord, and an attempt to answer the question
what was the impact of tightening regulatory standards and the impact of certain
negative external factors on the safety of commercial banks in Poland.
Key words: capital adequacy ratio, own funds, non-performing loans, prudential
regulations, the safety of commercial banks
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banku, zakresu i sposobu uwzglÚdniania dziaïania banków w holdingach w obliczaniu
wymogów kapitaïowych i wspóïczynnika wypïacalnoĂci oraz okreĂlenia dodatkowych
pozycji bilansu banku ujmowanych ïÈcznie z funduszami wïasnymi w rachunku adekwatnoĂci kapitaïowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania, Dz.Urz.
KNF z 2008 r. Nr 8, poz. 34 i z 2009 r. Nr 6, poz. 22 z póěn. zm.
Uchwaïa nr 381/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeñ
funduszy podstawowych, ich wysokoĂci, zakresu i warunków pomniejszania o nie
funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupeïniajÈcych, ich wysokoĂci, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy
uzupeïniajÈcych banku, pomniejszeñ funduszy uzupeïniajÈcych, ich wysokoĂci, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupeïniajÈcych banku; oraz zakresu i sposobu uwzglÚdniania dziaïania banków w holdingach w obliczaniu funduszy
wïasnych, Dz.Urz. KNF z 2008 r. Nr 8, poz. 35 i z 2010 r. Nr 8, poz. 36 z póěn. zm.
Uchwaïa nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegóïowych zasad
ibsposobu ogïaszania przez bank informacji o charakterze jakoĂciowym i iloĂciowym
dotyczÈcych adekwatnoĂci kapitaïowej oraz zakresu informacji podlegajÈcych ogïaszaniu, Dz.Urz. KNF z 2008 r. Nr 8, poz. 39 i z 2010 r. Nr 8, poz. 37.
Uchwaïa nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiÈĝÈcych
banki norm pïynnoĂci, Dz.Urz. KNF z 2008 r. Nr 8, poz. 40.
Uchwaïa nr 314/2009 KNF z dnia 14 paědziernika 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokoĂci, zakresu
i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz.Urz. KNF z 2009br.
Nr 1, poz. 8.
Uchwaïa nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegóïowych
zasad wyznaczania wymogów kapitaïowych z tytuïu poszczególnych rodzajów ryzyka,
Dz.Urz. KNF z 2010 r. Nr 2, poz. 11 i z 2010 r. Nr 8, poz. 38 z póěn. zm.
Uchwaïa nr 368/2010 KNF z dnia 12 paědziernika 2010 r. zmieniajÈca uchwaïÚ Komisji
Nadzoru Finansowego w sprawie szczegóïowych zasad i sposobu ogïaszania przez
bank informacji o charakterze jakoĂciowym i iloĂciowym dotyczÈcych adekwatnoĂci kapitaïowej oraz zakresu informacji podlegajÈcych ogïaszaniu, Dz.Urz. KNF
zb2010br., Nr 8, poz. 37.
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Uchwaïa nr 434/2010 KNF z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie innych pozycji bilansu
banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokoĂci, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz.Urz. KNF z 2011 r.
Nrb1, poz. 1.
Uchwaïa nr 208/2011 KNF z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegóïowych zasad
ibwarunków uwzglÚdniania zaangaĝowañ przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangaĝowañ i limitu duĝych zaangaĝowañ, Dz.Urz. KNF z 2011 r. Nr 9,
poz. 34 z póěn. zm.
Uchwaïa nr 258/2011 KNF z dnia 4 paědziernika 2011 r. w sprawie szczegóïowych zasad
funkcjonowania systemu zarzÈdzania ryzykiem i systemu kontroli wewnÚtrznej oraz
szczegóïowych warunków szacowania przez banki kapitaïu wewnÚtrznego i dokonywania przeglÈdów procesu szacowania i utrzymywania kapitaïu wewnÚtrznego
oraz zasad ustalania polityki zmiennych skïadników wynagrodzeñ osób zajmujÈcych
stanowiska kierownicze w banku, Dz.Urz. KNF z 2011 r. Nr 11, poz. 42.
Uchwaïa nr 325/2011 KNF z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeñ
funduszy podstawowych, ich wysokoĂci, zakresu i warunków pomniejszania o nie
funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupeïniajÈcych, ich wysokoĂci, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy
uzupeïniajÈcych banku, pomniejszeñ funduszy uzupeïniajÈcych, ich wysokoĂci, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupeïniajÈcych banku oraz zakresu i sposobu uwzglÚdniania dziaïania banków w holdingach w obliczaniu funduszy
wïasnych, Dz.Urz. KNF z 2011 r. Nr 13, poz. 49.
Uchwaïa nr 59/2015 KNF z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacjib P dotyczÈcej zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci finansowej banków, Dz.Urz. KNF
z 2015br., poz. 14.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1989 r. Nr 7, poz. 56.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1989 r. Nr 4, poz. 21.
Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych
ustaw, Dz.U. z 1992 r. Nr 20, poz. 78.
Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych
ustaw, Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 29.
Ustawa z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji Ukïadu Europejskiego ustanawiajÈcego stowarzyszenie miÚdzy RzeczÈpospolitÈ PolskÈ a Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Czïonkowskimi, sporzÈdzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U.
Nr 60, poz. 302.
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiÚbiorstw i banków,
Dz.U. z 1993 r. Nr 18, poz. 82.
Ustawa z dnia 28 maja 1994 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 87, poz. 406.
Ustawa z dnia 29 wrzeĂnia 1994 r. o rachunkowoĂci, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
art. 37, ust. 3 i 6 z póěn. zm.
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Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. zb1994br.
Nr 4, poz. 18.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, Dz.U. z 1996 r. Nr 137, poz. 639.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Dz.U.
zb1997 r. Nr 140, poz. 940.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o BFG oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spóïdzielczych, ich zrzeszaniu
siÚ i bankach zrzeszajÈcych, Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe, Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1316.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie
innych ustaw, Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195.
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie
innych ustaw, Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1195.
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. z 2006 r.
Nrb157, poz. 1119.
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, Dz.U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 272.
ZarzÈdzenie nr 1/92 Prezesa NBP z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie koncentracji kredytów i innych wierzytelnoĂci, Dz.Urz. NBP z 1992 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 10, poz. 21.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U.
z 2011 r. Nr 131, poz. 763.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, Dz.U. z 2011 r.
Nr 134, poz. 781.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzieleniu przez Skarb Pañstwa
wsparcia instytucjom finansowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1101.
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy
obkredycie konsumenckim, Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1181.
ZarzÈdzenie nr 19/92 Prezesa NBP z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie równowaĝenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych, Dz.Urz. NBP z 1992 r.
Nrb11, poz. 23, z 1993 r. Nr 12, poz. 22, z 1994 r. Nr 1, poz. 2.
ZarzÈdzenie nr 4/93 Prezesa NBP z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w dziaïalnoĂci banków, Dz.Urz. NBP z 1993 r. Nr 4, poz. 7,
z 1994 r. Nr 13, poz. 21, z 1996 r. Nr 21, poz. 57.
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ZarzÈdzenie nr 7/93 Prezesa NBP z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie norm dotyczÈcych
pokrycia funduszami wïasnymi aktywów banku, Dz.Urz. NB z 1993 r. Nr 6, poz. 11,
z 1996 r. Nr 18, poz. 46 i Nr 21, poz. 57.
ZarzÈdzenie nr 13/94 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1994 r. w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwiÈzane z dziaïalnoĂciÈ banków, Dz.Urz. NBP z 1994 r. Nr 23,
poz. 36 oraz z 1996 r. Nr 18, poz. 47 i Nr 23, poz. 61.
ZarzÈdzenie nr 3/98 KNB z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu wyliczenia wspóïczynnika wypïacalnoĂci banku oraz okreĂlenia procentowych wag ryzyka przypisanych poszczególnym kategoriom aktywów i zobowiÈzañ pozabilansowych, Dz.Urz.
NBP z 1998 r. Nr 15, poz. 34.
ZarzÈdzenie nr 5/98 KNB z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu wyliczenia wspóïczynnika wypïacalnoĂci banku oraz procentowych wag ryzyka przypisanych poszczególnym kategoriom aktywów oraz zobowiÈzañ pozabilansowych, Dz.Urz. NBP
zb1998br. Nr 26, poz. 61.
Akty unijne
Dyrektywa Rady 89/647/EWG z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie wspóïczynnika wypïacalnoĂci instytucji kredytowych, Dz.Urz. WE z 30.12.1989 r. L 386 /14.
Dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej
przedsiÚbiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. WE z 11.06.1993br.
L 141/1 (CAD1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/31/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
zmieniajÈca dyrektywÚ Rady 93/6/EWG w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej przedsiÚbiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. WE z 21.07.1998 r.
Lb204/13 (CAD2).
Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia dziaïalnoĂci przez instytucje kredytowe,
Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r. L 177/1.
Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie adekwatnoĂci kapitaïowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych,
Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r. L 177/201.
Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniajÈca niektóre zaïÈczniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
przepisów technicznych dotyczÈcych zarzÈdzania ryzykiem, Dz.Urz. UE. z 8 kwietnia
2009 r. L 94/97.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 wrzeĂnia 2009br.
zmieniajÈca dyrektywy 2006/48 WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do
banków powiÈzanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy wïasnych, duĝych ekspozycji, uzgodnieñ w zakresie nadzoru oraz zarzÈdzania w sytuacji
kryzysowej, Dz.Urz. UE z 17 listopada 2009 r. L 302/97.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
wbsprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitaïowych dotyczÈcych portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglÈdu nadzorczego polityki wynagrodzeñ, Dz.Urz. UE z 14 grudnia 2010 r. L 329/3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
wb sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do dziaïalnoĂci oraz
nadzoru ostroĝnoĂciowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniajÈca dyrektywÚ 2002/87/WE i uchylajÈca dyrektywy 2006/48/WE oraz
2006/49/WE, Dz.Urz. UE z 27 czerwca 2013 r. L 176/338.
RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie wymogów ostroĝnoĂciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajÈce rozporzÈdzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE z 27 czerwca
2013 r. L 176/1.
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