
B ank zrzeszający nie ma upraw-
nień do wykonywania w imieniu
zrzeszonych banków monitoro-

wania i zarządzania ryzykiem oraz ogra-
niczania jego skutków, mimo że posiada
takie możliwości. W odniesieniu do nie-
których postaci ryzyka byłoby to bardziej
skuteczne, mniej kosztowne i wykonywa-
ne bardziej profesjonalnie. 

Wśród wszystkich norm ostrożnościo-
wych w formie limitów, zakazów, naka-
zów i upoważnień, wynikających z prze-
pisów prawa, można wyróżnić takie, które
przyczyniają się do rozwoju bankowości
spółdzielczej, osiągania wyznaczonych ce-
lów lub spełnienia określonych wymogów,
są więc dla spółdzielców dodatkową szan-
są. Niestety, w odniesieniu do BS-ów ta-
kich możliwości jest niewiele. 

Jedną z nich jest obniżanie poziomu od-
prowadzanych rezerw obowiązkowych
w NBP o równowartość 500 tys. euro.
Efektem stosowania tego zwolnienia
jest nieutrzymywanie tych rezerw przez
większość BS-ów. W Zrzeszeniu Spół-
dzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu
korzysta z tego 70 proc. banków, nato-
miast wszystkie realizują dodatkowe do-
chody, ponieważ zwolnione środki są
wykorzystywane do finansowania dzia-
łalności kredytowej lub lokowane
na warunkach rynkowych.
Drugim instrumentem zwiększającym
szanse części BS-ów, posiadających fun-
dusze własne niższe od równowartości
1 mln euro, jest możliwość odliczania
od należnego podatku od osób praw-
nych kwoty równoważnej dochodowi,
jaki bank uzyskałby z nabycia, za kwo-
tę odpowiadającą jego funduszom pod-
stawowym, 52-tygodniowych bonów
skarbowych. Dodatkowym warunkiem

jest zwiększenie funduszu zasobowego
o co najmniej 80 proc. wypracowanego
zysku, w terminie 14 dni od uprawo-
mocnienia się uchwały walnego zgro-
madzenia w sprawie podziału zysku.
Możliwe jest także zaliczenie do fundu-
szy własnych zysku w trakcie zatwier-
dzania oraz zysku netto roku bieżące-
go, pod warunkiem zweryfikowania go
przez biegłego rewidenta. Preferencje
te zwiększają szanse BS-ów na szybsze
podwyższenie funduszy i osiągnięcie
progów kapitałowych wyznaczonych
na 2005 r. i 2007 r.
Banki są zobowiązane ustawowo do osią-
gnięcia w terminie do końca 2005 r. ka-
pitałów o równowartości 500 tys. euro
oraz 1 mln euro do 31 grudnia 2010 r.
Skrócenie tego terminu w traktacie
członkowskim z Unią Europejską do koń-
ca 2007 r. spowodowało, że około 120
BS-ów może nie spełnić wymaganych
norm. 
Trudności w osiąganiu progów kapita-
łowych zwiększył wprowadzony od
1 stycznia 2004 r. obowiązek wyceny
ekspozycji kredytowych metodą kosz-
tu zamortyzowanego w całym okresie
jej trwania. Taki sposób wyceny zapew-
nia wyższą rentowność w przyszłości,
lecz umniejsza wynik w roku udziele-
nia, czego implikacją jest konieczność
zmniejszenia funduszy własnych BS-
-ów o kwotę 90 mln zł. 

Kapita∏y, g∏upcze!
Banki Spó∏dzielcze sà zobowiàzane do stosowania 
norm ostro˝noÊciowych w sposób indywidualny,
nieuwzgl´dniajàcy przynale˝noÊci do zrzeszania 
i wynikajàcego z tego faktu wy˝szego poziomu
bezpieczeƒstwa. 

W¸ADYS¸AW DYMEK 
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Bank Spó∏dzielczy na torze
przeszkód (kapita∏owych)



Obok minimalnych progów kapitało-
wych ustalony jest próg o równowarto-
ści 5 mln euro, po przekroczeniu które-
go Bank Spółdzielczy ma prawo
rozpocząć działalność samodzielnie, po-
za Zrzeszeniem. Może stanowić to zagro-
żenie dla Zrzeszeń i całego sektora spół-
dzielczego. W najbliższych pięciu latach,
przy obecnym kursie euro poniżej 4 zło-
tych, warunki do samodzielnej działal-
ności spełni ok. 10 proc. BS-ów, których
suma kapitałów stanowi prawie 30 proc.
funduszy własnych sektora. W tej sytu-
acji na bankach mniejszych, pozostają-
cych w zrzeszeniu, ciążyć będą wyższe
koszty utrzymania zrzeszenia i realizacji
wspólnych przedsięwzięć, np. zrzesze-
niowego systemu informatycznego.
W relacji do funduszy własnych ustalane
są limity koncentracji wierzytelności,
a wśród nich ograniczenie sumy udzielo-
nych kredytów, pożyczek i innych zobo-
wiązań członkom rady nadzorczej, zarzą-
du i osobom zajmującym stanowiska
kierownicze w banku do 25 proc. fundu-
szy podstawowych. W przypadku ban-
ków dysponujących małymi kapitałami
ograniczenie to powoduje, że do rad nie
mogą być wybierane osoby korzystające
z większych kredytów. Eliminowane są
w ten sposób z organów Banku Spółdziel-
czego osoby przedsiębiorcze, mogące
skutecznie wpłynąć na jego biznesowy
rozwój, lub też spółdzielcy tracą klientów
na rzecz konkurencji, którą w ten sposób
sami wspierają. W skrajnych przypadkach
uprawnienie do zasiadania w radzie nad-
zorczej wynika z wniesienia kilkudziesię-
ciozłotowego udziału.

Dużym zagrożeniem dla efektywnej
działalności Banków Spółdzielczych jest
ryzyko spadku stóp procentowych NBP.
Wynika to z faktu posiadania w akty-
wach BS-ów znaczących kwot kredytów
preferencyjnych udzielonych rolnikom,

dla których oprocentowanie jest ustalo-
ne na podstawie stopy redyskonta wek-
sli. Spadek stóp powoduje szybsze obni-
żanie ich oprocentowania, zgodnie ze
stosowanym współczynnikiem, który wy-
nosi od 1,15 do 1,3 stopy redyskonta.
W efekcie, kredyty preferencyjne mogą
stać się nierentowne, a Banki Spółdziel-
cze zaprzestaną ich udzielania.

Stosowanie norm ostrożnościowych,
zwłaszcza odnoszących się do kapita-
łów, pozwala oceniać obiektywnie po-
dejmowane ryzyko i ograniczać je. Mo-
nitoring ryzyka jest podstawową
informacją wykorzystywaną w zarzą-
dzaniu, jednakże obowiązek powoły-
wania w każdym BS-ie komitetów i ze-
społów ds. analiz i zarządzania
poszczególnymi formami ryzyka powo-
duje, że koszty pozyskiwania niezbęd-

nych informacji są niewspółmiernie
wysokie w stosunki do efektów. 
Obowiązkiem kosztownym, i dlatego nie
w pełni wykorzystywanym w zarządza-
niu, jest także sporządzanie obszernej
sprawozdawczości. Przykładem nałożo-

nych na BS-y nadmiernych
wymagań w tym zakresie
może być obowiązek wy-
kazywania w miesięcznej
sprawozdawczości infor-
macji o zaangażowaniach
przekraczających 30 tys. zł,
podczas gdy bank samo-
dzielnie działający, często
nie większy od BS-u, wy-
kazuje zaangażowania po-
nad 500 tys. zł, to jest sie-

demnastokrotnie większe. 
Wymagany w praktyce sposób funkcjo-
nowania kontroli wewnętrznej w BS-ach
wykracza poza określony ustawą Prawo
bankowe obowiązek zapewnienia przez
system kontroli – w zakresie skuteczności
i wydajności funkcjonowania banku – wia-
rygodności sprawozdawczości finansowej
i zgodności działania z przepisami prawa
oraz regulacjami wewnętrznymi.
System kontroli nie jest adekwatny
do wielkości i profilu ryzyka, wiążącego
się z działalnością BS-ów. Niezależnie
od wielkości banku, osiąganych wyników,
stopnia poprawności sporządzania spra-
wozdawczości i zgodności jej z przepisa-
mi, od spółdzielców wymaga się standar-
dowego funkcjonowania kontroli oraz
audytu wewnętrznego, nie uwzględnia-
jąc faktu pełnienia nadzoru przez Bank
Zrzeszający. Powoduje to relatywnie
znacznie wyższe koszty funkcjonowania
mniejszych BS-ów, natomiast w bankach
efektywnych i sprawnie zarządzanych
prowadzony w ten sposób nadzór prak-
tycznie nie podnosi poziomu bezpieczeń-
stwa. Powierzenie wykonywania audytu
Bankowi Zrzeszającemu okazuje się
powielaniem innych kontroli, ponadto
wymaga znacznego nakładu pracy w ce-
lu przygotowania wielu informacji i za-
poznania się audytorów z wewnętrzny-
mi regulacjami, i z tego względu jest
kosztowne.

Zagrożeniem dla BS-ów może okazać się
wdrożenie regulacji ostrożnościowych wy-
nikających z Nowej Umowy Kapitałowej.
Wprowadzenie Basel II to ważny krok dla
banków i regulatorów działalności ban-
kowej, ale też ogromne wyzwanie i ko-
nieczność poniesienia dużych kosztów.
Rosnące obciążenia, wynikające z nowych
regulacji, to największe ryzyko, z jakim

Za stosowaniem uproszczonych, 
standardowych metod pomiaru adekwat-
noÊci kapita∏owej w BS-ach (II Filar NUK)
przemawia ma∏a skala prowadzonej 
przez nie dzia∏alnoÊci i niski poziom 
ryzyka wykonywanych operacji 
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èród∏o: GINB, Falenty 13 pa˝dziernika 2005 r.

Razem i osobno?

Czy potrzebna jest kontrola…
kontroli?

Basel II w SGB: 
koszty wi´ksze ni˝ efekty



Praktyka bankowa

muszą się zmierzyć banki w najbliższym
okresie, ponieważ termin wdrożenia NUK
ustalono na 1 stycznia 2007 r. Nawet du-
że światowe banki są coraz mniej przeko-
nane do korzyści z jej wdrożenia, pojawia-
ją się opinie, że nikt nie ma interesu we
wdrażaniu nowych zasad. 
Uwzględniając powyższe opinie, wydaje
się, że wdrożenie Basel II w Bankach Spół-
dzielczych jest niecelowe. Jeśli nie da się
tego uniknąć, możliwe będzie to tylko
przy dużym udziale i zaangażowaniu Ban-
ków Zrzeszających oraz przy zastosowa-
niu metody standardowej wyznaczania
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
kredytowego oraz metody wskaźnika ba-
zowego dla ryzyka operacyjnego. 
Za stosowaniem uproszczonych, stan-
dardowych metod pomiaru adekwatno-
ści kapitałowej w BS-ach (II Filar NUK)
przemawia mała skala prowadzonej
przez nie działalności i niski poziom ry-
zyka wykonywanych operacji oraz funk-
cjonowanie na ograniczonym terenie.
Ponadto banki te posiadają nieskompli-
kowane struktury organizacyjne i za-
trudniają stosunkowo niewielką liczbę
pracowników, co redukuje poziom ryzy-
ka operacyjnego. Także w zakresie ujaw-
nień przewidzianych w Filarze III,
w przypadku BS-ów wystarczającym jest
publikowanie sprawozdań finansowych
i informacji zgodnie z ustawą o rachun-
kowości i Prawem bankowym. Mimo
braku uzasadnienia dla wprowadzania
norm NUK w Bankach Spółdzielczych,
istnieje obawa, czy racje spółdzielców
zostaną uznane. 

Lawinowo wzrasta liczba i objętość stoso-
wanych regulacji wewnętrznych, np. 52
regulacje w SGB dotyczą ryzyka kredyto-
wego. Wykonywanie ich wiąże się z po-
noszeniem dużych kosztów i absorbowa-
niem czasu pracowników na czynności
nieprzyczyniające się do zwiększania bez-
pieczeństwa i wzrostu zysków.
Posiadanie w nazwie banku określenia
„spółdzielczy” jest czynnikiem, który nie
sprzyja lobbowaniu interesów bankowo-

ści spółdzielczej. Powraca pytanie, czy
BS-y powinny dalej działać w obecnej
formie organizacyjnej, czy nie powinny
zostać skonsolidowane finansowo z in-
nym dużym bankiem, czy też może na-

leżałoby je sprzedać obcemu kapitało-
wi. Obrona suwerenności spółdzielni
przysparza bowiem wielu kłopotów, czę-
sto wynikających z nieznajomości i nie-
doceniania roli, jaką pełnią one w syste-
mie, albo z nieuzasadnionej niechęci.
Nie mogą więc BS-y liczyć na preferen-
cje i wsparcie porównywalne chociażby
z realizowanym wobec spółdzielczych
kas oszczędnościowo-kredytowych lub
Poczty Polskiej.
Banki Spółdzielcze w okresie 15 lat go-
spodarki wolnorynkowej przeszły rady-
kalną transformację. Przystosowały się
do indywidualnego ponoszenia konse-
kwencji podejmowanego ryzyka oraz
do zmian w przepisach prawnych,
a po integracji z Unią Europejską z suk-
cesem przejęły obsługę nowych obsza-
rów rynku, co wpłynęło na wzrost udzia-
łu w systemie usług bankowych.
Posiadają ugruntowaną pozycję na ryn-
kach lokalnych, o czym świadczy obsłu-
giwanie 70 proc. budżetów gmin wiej-
skich i 55 proc. miejsko-wiejskich, a także
to, że blisko 40 proc. gospodarstw domo-
wych na wsi i w małych miastach uważa
je za swój bank podstawowy. 
BS-y są obiektem szczególnego zaintere-
sowania nadzorców systemu bankowego.
Nadzór wymusił na nich i nauczył je
przestrzegania reguł zarządzania finan-
sowego i zarządzania ryzykiem. Dzisiaj są
to jednak banki bezpieczne, wyposażone
w wystarczający kapitał, oferujące pełen

zakres usług. Podważanie celowości ist-
nienia tych banków to eliminowanie je-
dynego lokalnego kanału dystrybucji środ-
ków finansowych na wsi, funkcjonującego
zgodnie z oczekiwaniami środowisk

i władz samorządowych. 
Dalszy rozwój i bezpiecz-
na działalność sektora BS-
-ów wymaga zmiany stra-
tegii i celów działania. Rola
dostarczyciela usług człon-
kom udziałowcom musi zo-
stać zastąpiona realizowa-
niem zysków i wzrostem
kapitałów. Wystarczające
fundusze są warunkiem do-
równania przez BS-y agre-

sywnej, konkurencyjnej i innowacyjnej
współczesnej bankowości. Tylko wówczas
lokalny charakter, dobre rozeznanie i kon-
takty oraz profesjonalizm będą dodatko-
wym atutem, przemawiającym za celo-
wością wspierania ich rozwoju. 

Wiele z tych utrudnień i zagrożeń moż-
na wyeliminować lub ograniczyć stopień
ich uciążliwości, poprzez wykorzystanie
możliwości Banków Zrzeszających. Ban-
ki te wykonują szereg usług operacyj-
nych i pośredniczą w kontaktach BS-ów
z instytucjami centralnymi, opiniują też
podstawowe regulacje wewnętrzne,
nadzorują całą działalność, posiadają
również możliwość wykonywania nie-
których zadań w imieniu wszystkich
banków zrzeszonych. 
Celowe byłoby wdrożenie zrzeszeniowe-
go systemu monitorowania ryzyka płyn-
ności finansowej, stóp procentowych,
adekwatności kapitałowej, ryzyka opera-
cyjnego, a także metod ich oceny, zwią-
zanych z Nową Umową Kapitałową. Bank
Zrzeszający mógłby tanio i skutecznie ob-
jąć systemem kontroli wewnętrznej
wszystkie banki, zapewniając przy tym
bardzo wysoki poziom merytoryczny. Ko-
nieczne jest przekształcenie Banku Zrze-
szającego z obecnego nadzorcy i pośred-
nika w aktywnego uczestnika działalności
BS-ów, przejmującego obowiązki, których
wykonanie przez pojedyncze banki jest
niemożliwe lub zbyt kosztowne. W ten
sposób banki zrzeszone skorzystają z si-
ły ekonomicznej grupy i mogą znacznie
poprawić efektywność działania oraz wy-
niki finansowe. Jednak do realizacji tych
zadań niezbędny jest zrzeszeniowy sys-
tem informatyczny i zmiany w przepisach
prawa. 

Autor jest prezesem zarzàdu Banku 
Spó∏dzielczego w Czarnkowie

Nowoczesny Bank Spó∏dzielczy Kapita∏y, g∏upcze!
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WP Y̧W UCHWA Y̧ NR 5/2004 KNB NA WYSOKOÂå FUNDUSZY W¸ASNYCH
LP. Wyszczególnienie 12.04 01.05 Ró˝nica Struktura ró˝nicy

(mln z∏) (mln z∏) (mln z∏) (proc.)
1. Fundusze podstawowe 2 684,2 2 602,7 81,5 77,8
2. Fundusze uzupe∏niajàce 142,4 142,4 0,0 0,0
3. Pomniejszenia (bez pomniejszeƒ -111,8 -134,3 22,6 21,6

z tytu∏u brakujàcych rezerw)
4. Pomniejszenia z tytu∏u -0,7 -1,3 0,6 0,6

brakujàcych rezerw
5. Fundusze w∏asne 2 714,2 2 609,5 104,7 100,0

(1+2+3+4)

èród∏o: GINB, Falenty 13 pa˝dziernika 2005 r.

Konieczne jest przekszta∏cenie Banku
Zrzeszajàcego z obecnego nadzorcy 
i poÊrednika w aktywnego uczestnika dzia-
∏alnoÊci BS-ów, przejmujàcego obowiàzki,
których wykonanie przez pojedyncze 
banki jest niemo˝liwe lub zbyt kosztowne.
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Bank Zrzeszajàcy: nadzorca,
poÊrednik czy partner?

O apetycie na ryzyko


