
B ank Polskiej Spółdzielczości SA
znajduje się w trakcie reorgani-
zacji. Jej celem jest koncentracja

niektórych funkcji wspomagających oraz
wdrożenie scentralizowanego sytemu in-
formatycznego dla sieci własnych agend
oraz zrzeszonych BS-ów. Podstawowe
elementy tego procesu zakończą się
w 2005 r., a ich efektem będzie zwiększe-
nie efektywności operacyjnej Banku,
ograniczenie kosztów oraz wzrost kon-
kurencyjności Zrzeszenia. 

Wyzwanie dla wszystkich banków sta-
nowi implementacja Nowej Bazylejskiej
Umowy Kapitałowej. Kwestią otwartą
jest to, w jakim stopniu dyrektywy euro-
pejskie wpłyną na bezpieczeństwo sek-
tora BS-ów i jego konkurencyjność oraz
w jakim stopniu będzie on przygotowa-
ny do ich wprowadzenia w 2007 r. 
Komisja Nadzoru Bankowego w uwa-
gach do Trzeciego Dokumentu Konsul-
tacyjnego NUK odnotowuje:
● Umowa traktuje niekorzystnie kraje bę-
dące wtrakcie transformacji systemowych
(Polska, Czechy, Węgry), przy określaniu
bowiem wagi ryzyka dla tych krajów na-
stępuje odstąpienie od kryterium przyna-
leżności doOECD nakorzyść ratingu opar-
tego na ocenach uznanych agencji ECAI.
● Konsekwencją proponowanego podej-
ścia może być utrwalenie podziałów
między wysoko rozwiniętymi i nieroz-
winiętymi systemami bankowymi, za-
równo w zakresie kosztów pozyskiwa-
nia kapitału, jak i finansowania.
● Proponowane metody pomiaru ryzy-
ka kredytowego nawet w ich uproszczo-
nej wersji są nadmiernie złożone.
● Wrażliwe na ryzyko metody pomiaru
ryzyka mogą skutkować nadmierną pro-
cyklicznością proponowanych rozwiązań.
● Pozostają wątpliwości dotyczące prak-
tycznego zastosowania ratingów agen-
cji ECAI w portfelach należności.

Celem zarządzania ryzykiem jest dążność
do utrzymania na optymalnym poziomie
jego kosztu w przedsiębiorstwie. Zarzą-
dzanie to w Zrzeszeniu BPS obejmuje
identyfikację, mierzenie, sterowanie i kon-
trolowanie ryzyka działalności bankowej,
a odbywa się w ramach procedur, których
przygotowywaniem zajmuje się specjal-
nie powołana jednostka organizacyjna. 
Biuro Procedur Banku BPS, w ramach
przyjętej strategii ryzyka Grupy, ma
za zadanie: 
● tworzenie regulacji związanych z no-
wymi produktami Banku BPS, które są
następnie dostosowywane do potrzeb
zrzeszonych BS-ów,
● adaptację funkcjonujących procedur
do specyficznych warunków działania
banków zrzeszonych,
● dostosowywanie regulacji do wymo-
gów nowych regulacji prawnych,
● monitorowanie procedur poprzez an-
kiety przygotowane w Departamencie
Handlowym Banku BPS. 

Wdrażanie regulacji odbywa się na za-
sadzie dobrowolności, a każdy Bank
Spółdzielczy przy danym poziomie ry-
zyka szacuje indywidualnie korzyści, ja-
kie spodziewa się osiągnąć w związku
z wprowadzeniem instrukcji udostęp-
nionych przez Bank BPS. W zrzeszenio-
wej bazie Lotus Notes dostępnych jest
obecnie 35 regulacji rozpisanych na in-
strukcje i regulaminy wraz ze wzorami
obowiązujących druków. 

Umowy z Bankiem Zrzeszającym doty-
czące usług wspomagania pomiaru
i analizy ryzyka podpisały dotychczas
42 BS-y. Bank BPS zainicjował również
pilotażowe audyty informatyczne (12
BS-ów). W ramach akcji edukacyjnej
przeprowadzono szkolenia z zakresu ry-
zyka operacyjnego (822 bankowców),
ryzyka kredytowego (2.250), stopy pro-
centowej (1.830), płynności (825), efek-
tywnej stopy procentowej (420), zasad
tworzenia rezerw (420).
Bank BPS sfinansował wdrożenie syste-
mu wymiany informacji z Biurem Infor-
macji Kredytowej. We wrześniu BIK udo-
stępnił bankom rekordową liczbę 
ok. 930 tys. raportów, do końca br. ich
liczba może sięgnąć 8 mln. System
umożliwia przyznawanie kredytu oso-
bom posiadającym w BIK-u dobrą histo-
rię – nawet na dowód osobisty. 
Bank BPS zawarł w imieniu zrzeszonych
BS-ów umowę otwierającą pełne
uczestnictwo w systemie Międzybanko-
wej Informacji Gospodarczej (moduł
Bankowy Rejestr). Moduł MIG-BR jest
obecnie dostępny w 50 bankach (65 BS-
-ów za pośrednictwem Banku BPS). Ko-
lejny moduł do implementacji to „Do-
kumenty Zastrzeżone” (MIG-DZMIG).
Bazę zasilają: Komenda Główna Policji
(dane dotyczące utraconych dokumen-
tów tożsamości i dowodów rejestracyj-
nych 600 tys. pojazdów), Biuro Infor-
macji Kredytowej (jako uczestnik
odbiorca), operatorzy telefonii komór-
kowej i Poczta Polska. MIG DZ zawiera
1,6 mln informacji o dokumentach za-
strzeżonych i jest dostępny w trybie
on-line przez 24 godziny, siedem dni
w tygodniu.

Autor jest prezesem zarzàdu Banku Polskiej
Spó∏dzielczoÊci SA w Warszawie.
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Budujemy wartoÊç
dla akcjonariuszy
Bank Zrzeszajàcy, którego zadaniem jest przysparzanie
wartoÊci swoim w∏aÊcicielom, ponosi ryzyko zwiàzane 
z funkcjonowaniem ca∏ej Grupy. 

PAWE¸ SIANO 
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WIZJA PORTALU WWW W BANKU BPS 
DLA OGRANICZENIA RYZYKA 

„Centralny interfejs WWW do wszystkiego, co
w przeciwnym wypadku by∏oby osobnà i nie-
kompatybilnà informacjà rozproszonà w wielu
oddzielnych aplikacjach” IBM
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Umowa Basel II

Zarzàdzanie ryzykiem
W imieniu i na rzecz BS-ów


