Warszawa, 28 listopada 2003
W związku z nieprawdziwymi informacjami, które w programie telewizji publicznej „Gość
Jedynki” w dniu 25 listopada 2003 r. przedstawił poseł Roman Giertych, Komisja Nadzoru
Bankowego przekazuje informację dotyczącą Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A.
w Kaliszu.
INFORMACJA
O WIELKOPOLSKIM BANKU ROLNICZYM SA W KALISZU
1. Wielkopolski Bank Rolniczy SA w Kaliszu utworzony został na mocy decyzji Prezesa
Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 1992 r. Działalność operacyjną WBR
S.A. rozpoczął w lipcu 1993 r.
2. Od początku swojego istnienia bank miał problemy wynikające
kapitałów własnych, które kształtowały się na poziomie 2 mln zł.
strukturą akcjonariuszy, których większość stanowiły osoby
wprowadzone do statutu banku zapisy ograniczały prawa
akcjonariuszy.

z niskiego poziomu
Było to związane ze
fizyczne. Ponadto,
głosu dla nowych

3. Pogarszająca się sytuacja Wielkopolskiego Banku Rolniczego w Kaliszu oraz
nieskuteczne działania naprawcze podejmowane przez władze banku, w tym brak
programu naprawczego spowodowały, że Komisja Nadzoru Bankowego podjęła
decyzję o ustanowieniu z dniem 9 listopada 2000 r. w WBR S.A. zarządu
komisarycznego. Skutkiem tej decyzji było odsunięcie od zarządzania bankiem jego
dotychczasowych władz. Decyzja ta została zaskarżona przez radę nadzorczą banku do
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który skargę odrzucił.
4. Stan banku na datę ustanowienia zarządu komisarycznego (8 listopada 2000 r.):
Skład zarządu WBR S.A.: Leszek Zenon Szczupak – pełniący obowiązki prezesa
zarządu, Sława Tobiarczyk oraz Grażyna Łojko.
W skład Rady Nadzorczej WBR S.A. wchodzili:
▪ Józef H. Giertych – przewodniczący,
▪ Witold Hatka – wiceprzewodniczący,
▪ Grzegorz Sołtysiński – sekretarz,
▪ Zygmunt Barański,
▪ Roman J. Giertych,
▪ Krzysztof Pejka,
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▪
▪
▪

Stanisław Pęcherski,
Mateusz Rodzynkiewicz,
Renata Sucharska.

Sytuacja ekonomiczno – finansowa banku ustalona przez niezależnego audytora firmę
Deloitte & Touche:
fundusze własne
Aktywa
Poziom aktywów zagrożonych
w tym: kredyty zagrożone
wynik finansowy
współczynnik wypłacalności
depozyty klientów

(-) 14.550 tys. zł
53.753 tys. zł
20.232 tys. zł
15.429 tys. zł
(-) 34.244 tys. zł
(-) 36,4%
46.617 tys. zł

5. Zarząd komisaryczny ujawnił wiele nieprawidłowości w banku wskazujących na
działanie poszczególnych pracowników oraz członków władz na szkodę banku.
6. Na mocy tych ustaleń zarząd komisaryczny zgłosił blisko 30 spraw do prokuratury.
Dotyczyły one m.in.:
-

utworzenia i działalności spółki Hatrol, w której bank posiadał udziały
w wysokości 99,1% (2,3 mln zł) nie mając żadnego wpływu na tą spółkę, z uwagi
na zapisy statutu. Wysokość szacowanych strat dla banku w wysokości 2,7 mln zł.
W Radzie Nadzorczej spółki Hatrol byli wówczas m.in.: Roman Giertych i Witold
Hatka – posłowie LPR,

-

umów podpisanych przez zarząd banku z firmami powiązanymi z grupą SKOK,
realizacja których spowodowała straty w wysokości 2,1 mln zł.

7. W wyniku działań restrukturyzacyjnych zarządu komisarycznego w okresie od
listopada 2000 r. do sierpnia 2001 r. nastąpiło zmniejszenie strat banku o 7.369 tys. zł.
W ramach działań restrukturyzacyjnych zwrócono się do kilkunastu inwestorów
krajowych i zagranicznych z ofertą udziału w uzdrowieniu banku. Jedynie ING Bank
Śląski SA wyraził zainteresowanie przeprowadzeniem działań naprawczych, ale tylko
w ramach przejęcia WBR S.A. i pod warunkiem uzyskania środków pomocowych z
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
8. Komisja Nadzoru Bankowego w dniu 6 sierpnia 2001 r. podjęła decyzję o przejęciu
WBR SA przez ING Bank Śląski S.A. Decyzja KNB została zaskarżona przez
zawieszoną Radę Nadzorczą WBR S.A. Najwyższego Sądu Administracyjnego. NSA
skargę odrzucił.
9. Sytuacja WBR SA na dzień przejęcia (8 sierpnia 2001 r.) zidentyfikowana przez
niezależnego audytora – firmę KPMG:
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fundusze własne
Aktywa
poziom aktywów zagrożonych
w tym kredyty zagrożone
wynik finansowy (łącznie)
współczynnik wypłacalności
depozyty klientów

(-) 7.042 tys. zł
46.113 tys. zł
22.931 tys. zł
18.128 tys. zł
(-) 26.876 tys. zł
(-) 30,95 %
43.019 tys. zł

10. Wysoki poziom strat WBR SA, przewyższający o ponad 7 mln zł fundusze własne
banku powodował, że straty te musiały zostać refinansowane zwrotnymi środkami
pomocowymi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w formie pożyczki,
w wysokości 30 mln zł na okres 5 lat.
Gdyby wcześniej doszło do upadłości banku, to jego klienci ponieśliby straty
w wysokości ok. 10 mln zł (środki nie objęte gwarancjami BFG). Obciążenia
finansowe sektora bankowego z tytułu wypłaty gwarancji i depozytów – wyniosłyby
36 mln zł.
11. Działania Komisji Nadzoru Bankowego zapewniły bezpieczeństwo środków
finansowych klientów WBR SA, co jest podstawowym celem nadzoru bankowego.

*

*

*

Komisja Nadzoru Bankowego sprawuje nadzór
i przedstawicielstwami banków zagranicznych w Polsce.

nad

bankami,

oddziałami

Do zadań Komisji należy w szczególności: określanie zasad działania banków,
zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w
bankach; nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych
przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych; dokonywanie okresowych
ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz
wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój,
W skład Komisji wchodzą: Prezes NBP - przewodniczący Komisji, Minister Finansów lub
delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zastępca przewodniczącego Komisji, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd, przedstawiciel Ministra Finansów, Generalny Inspektor Nadzoru
Bankowego oraz przedstawiciel Związku Banków Polskich z głosem doradczym.
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