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poszczególnych banków lub podj´cia decyzji
o ich likwidacji. W gospodarce rynkowej sà to bowiem zdarzenia naturalne, a czasem nawet po˝àdane, pod warunkiem ˝e nie wywo∏ajà negatywnych skutków o charakterze systemowym.
Nadzór bankowy dzia∏a przy za∏o˝eniu, ˝e pe∏nà odpowiedzialnoÊç za problemy
w banku ponoszà w∏aÊciciele i wybrane przez nich w∏adze danej instytucji, tj. zarzàd
i rada nadzorcza. Nie jest jego rolà podejmowanie za banki indywidualnych decyzji
biznesowych, chocia˝ kszta∏tuje on warunki, w których takie decyzje zapadajà, i musi
oceniaç ich prawid∏owoÊç oraz skutki. Tam, gdzie jest to konieczne, mo˝e te˝ stoso-
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waç Êrodki przymusu administracyjnego, w które wyposa˝y∏ go ustawodawca, aby
skutecznie chroniç bezpieczeƒstwo systemu bankowego i interesy deponentów, nie
zast´pujàc jednak organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci.
Szeroko rozumiane regulowanie funkcjonowania systemu bankowego w celu zapewnienia jego stabilnoÊci jest bardzo skomplikowanym procesem, za który odpowiada
nie tylko nadzór bankowy. Jest on bowiem wa˝nym i koniecznym, ale tylko jednym
z wielu elementów znacznie bardziej skomplikowanego i wspó∏zale˝nego mechanizmu tworzàcego tzw. sieç bezpieczeƒstwa finansowego (ang. safety net). W Polsce
sk∏adajà si´ na niego mi´dzy innymi: NBP jako po˝yczkodawca ostatniej instancji1
(ang. lender of last resort), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), Minister Finansów
jako minister administrujàcy Êrodkami bud˝etowymi i wspó∏regulator systemu finansowego, system nadzoru w∏aÊcicielskiego, niezale˝ni biegli rewidenci (audytorzy zewn´trzni) badajàcy sprawozdania finansowe banków oraz inne instytucje i organizacje, takie jak Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (KPWiG), Komisja Nadzoru
Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Zwiàzek Banków Polskich (ZBP), Krajowy Zwiàzek Banków Spó∏dzielczych (KZBS), Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), wywiadownie gospodarcze,
agencje ratingowe, wyspecjalizowana prasa finansowa i niezale˝ni analitycy, którzy
w swoim zakresie czuwajà nad prawid∏owym kszta∏towaniem i przestrzeganiem zasad sprawnego, bezpiecznego i uczciwego obrotu. Nale˝y te˝ podkreÊliç, ˝e na obecny kszta∏t nadzoru bankowego w Polsce istotny wp∏yw mia∏y standardy mi´dzynarodowe, tj. regulacje tworzone na poziomie Unii Europejskiej (UE), których stosowanie
by∏o, jest i b´dzie obligatoryjne ze wzgl´du na dà˝enie do cz∏onkostwa w UE i osiàgni´cie tego celu w 2004 r. Ich kolejnym êród∏em sà zalecenia Bazylejskiego Komitetu
Nadzoru Bankowego (BIS)2. Wyznaczajà one powszechnie uznany kanon dobrej
praktyki w zakresie nadzoru bankowego, chocia˝ od strony formalnoprawnej jego
stosowanie nie jest obowiàzkowe. Najwa˝niejszymi wytycznymi Komitetu sà: 25 zasad efektywnego nadzoru bankowego z 1997 r. i standardy w zakresie bazylejskich
umów kapita∏owych.

1 Autorzy nie poddawali w niniejszym tekÊcie szczegó∏owej analizie porównawczej uprawnieƒ i obowiàzków NBP oraz instrumentów, z których mo˝e korzystaç spe∏niajàc t´ funkcj´.
2 Patrz tak˝e strona internetowa www. bis. org Basle Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements.
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Cel i podstawowe funkcje nadzoru bankowego
Przyjmujàc za punkt wyjÊcia klasyczne definicje prawa administracyjnego mo˝na
uznaç, i˝ istotà dzia∏alnoÊci kontrolnej jest obserwacja okreÊlonych zjawisk, analizowanie ich charakteru i przedstawianie spostrze˝eƒ organom bezpoÊrednio kierujàcym dzia∏alnoÊcià danego podmiotu. Kontrolujàcy nie odpowiada jednak za dzia∏alnoÊç tego podmiotu. Inaczej jest natomiast z nadzorem, z którego istoty wynika, ˝e
nadzorujàcy obserwuje i ocenia, ale równie˝ wspó∏zarzàdza czy wspó∏administruje
i w ten sposób odpowiada za wyniki dzia∏alnoÊci podmiotu nadzorowanego. Nale˝y
jednak zaznaczyç, ˝e odpowiedzialnoÊç ta jest ograniczona do sfery, wobec której
dysponuje on skutecznymi Êrodkami przymusu. Nadzór zawsze wi´c obejmuje kontrol´, natomiast kontrola nie musi si´ ∏àczyç ze stosowaniem Êrodków nadzorczych.
Stosowanie Êrodków nadzorczych, polegajàcych na mo˝liwoÊci w∏adczego wkroczenia w dzia∏alnoÊç jednostki nadzorowanej, jest jednak dopuszczalne tylko w trybie
i zakresie okreÊlonym szczegó∏owo przepisami prawa.

Cel polskiego nadzoru bankowego

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe, w art. 100 ust. 3, jako cel
nadzoru ustalono zapewnienie:
– bezpieczeƒstwa wk∏adów oszcz´dnoÊciowych i lokat gromadzonych w bankach,
– zgodnoÊci dzia∏alnoÊci banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, w szczególnoÊci w zakresie stosunków z osobami prawnymi i fizycznymi.
Zgodnie z art. 133 ust. 1 obowiàzujàcej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, celem nadzoru bankowego jest zapewnienie:
– bezpieczeƒstwa Êrodków pieni´˝nych gromadzonych na rachunkach bankowych
przez klientów,
– zgodnoÊci dzia∏alnoÊci banków z przepisani ustawy Prawo bankowe, ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzjà o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.
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Z porównania obu przepisów widaç, ˝e w ostatnich latach ustawowo okreÊlony cel
dzia∏ania polskiego nadzoru bankowego nie zmieni∏ si´ co do zasady. Z tak okreÊlonej istoty nadzoru, powszechnie akceptowanej w wi´kszoÊci krajów, gdzie system
bankowy jest wysoko rozwini´ty, wynika, ˝e powinno si´ go interpretowaç w sposób
zaw´˝ajàcy. Trudno doszukaç si´ w tych zapisach upowa˝nienia do utworzenia „wielkiego kontrolera wszelkiej dzia∏alnoÊci bankowej”. Nie wolno bowiem zapominaç, ˝e
banki sà przecie˝ samodzielne, niezale˝ne i suwerenne w tworzeniu swojej d∏ugofalowej polityki i podejmowaniu konkretnych decyzji ekonomicznych, a przede wszystkim ponoszeniu ryzyka. Nie sà równie˝ rolà polskiego nadzoru bankowego prowadzenie czynnoÊci dochodzeniowo-Êledczych i bezpoÊrednia walka z przest´pczoÊcià
w bankach lub wymierzonà wobec nich. Mo˝na natomiast powiedzieç ogólnie, ˝e
celem nadzoru sà: ograniczanie mo˝liwoÊci podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka i ochrona w ten sposób oszcz´dnoÊci ich klientów oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez nie przepisów regulujàcych dzia∏alnoÊç bankowà i zasad ostro˝nego dzia∏ania.
WÊród celów poÊrednich, które nie wynikajà wprost z przepisów prawa, ale mogà
byç okreÊlone na podstawie realizowanej polityki nadzorczej nale˝y wymieniç:
– wspieranie polityki monetarnej poprzez dzia∏ania na rzecz stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa polskiego systemu bankowego,
– ocen´ i kontrol´ ryzyka systemu bankowego oraz promowanie prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej w sposób rzetelny i bezpieczny poprzez wydawanie regulacji
ostro˝noÊciowych oraz sprawowanie nadzoru,
– podejmowanie, w koniecznych przypadkach, dzia∏aƒ administracyjnych majàcych
na celu wyeliminowanie potencjalnych zagro˝eƒ lub ich skutków dla bezpieczeƒstwa Êrodków pieni´˝nych, jak te˝ zapewnienie równych warunków konkurencji
dla wszystkich banków.
Wskazana na poczàtku stabilnoÊç systemu bankowego jest niezwykle istotna zarówno z uwagi na potrzeb´ prowadzenia skutecznej polityki pieni´˝nej, okreÊlajàcej mi´dzy innymi poda˝ pieniàdza na rynku, jak te˝ zadania nadzoru bankowego, kierujàcego si´ dobrem klientów banku. Dzia∏ania majàce na wzgl´dzie stabilizacj´ sytuacji
finansowej systemu bankowego sà zbie˝ne z celami nadzoru bankowego. Podstawowym warunkiem realizacji tych celów jest niezale˝noÊç instytucji nadzorczych. Jest to
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równie wa˝ne zagadnienie jak niezale˝noÊç banku centralnego w realizacji polityki
pieni´˝nej. W obu przypadkach trzeba podejmowaç decyzje majàce olbrzymie znaczenie dla prawid∏owego funkcjonowania systemu bankowego w d∏ugim okresie.
Z analizy powy˝szych informacji wynika zatem, ˝e nie jest celem polskiego nadzoru
bankowego utrzymanie za wszelkà cen´ istnienia konkretnego banku. Je˝eli dochodzi do dzia∏aƒ majàcych przywróciç stabilnoÊç finansowà danego podmiotu, czyni si´
to przede wszystkim ze wzgl´du na gro˝àcy efekt domina i ewentualny upadek podmiotów powiàzanych. W takich przypadkach powinna zatem decydowaç idea ochrony integralnoÊci systemu bankowego jako ca∏oÊci, a nie interes jednej upadajàcej instytucji kredytowej. Chodzi tutaj o unikni´cie Êwiadomego obni˝ania dyscypliny rynkowej przez banki i powstawania tzw. pokusy nadu˝ycia (ang. moral hazard), czyli
takich sytuacji, w których bank podejmuje nadmierne ryzyko wierzàc, ˝e zostanie
uratowany dzi´ki nadzwyczajnej interwencji nadzoru bankowego, banku centralnego lub rzàdu.
Osiàgni´cie celu nadzoru bankowego nast´puje poprzez realizacj´ czterech podstawowych funkcji, charakterystycznych dla instytucji post´pujàcych zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami w tym zakresie. Sà to:
1. Funkcja licencyjna, czyli dopuszczanie do dzia∏alnoÊci bankowej odpowiednich
ludzi i kapita∏u, tak aby od poczàtku funkcjonowania bank móg∏ byç traktowany
jako instytucja zaufania publicznego. W procesie licencjonowania wydawane sà
zgody na utworzenie banku oraz rozpocz´cie przez niego dzia∏alnoÊci i zmiany
w statucie, a tak˝e weryfikowani sà w∏aÊciciele i zarzàd banku. Poprzez funkcj´ licencyjnà nadzór bankowy ogranicza dost´p podmiotów i osób, które nie spe∏niajà ustawowych kryteriów, oraz kapita∏u pochodzàcego z nielegalnego lub nieujawnionego êród∏a. Funkcja licencyjna polega na umo˝liwieniu prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej w taki sposób, aby od momentu powstania banku spe∏nia∏ on warunki pozwalajàce na jego bezpieczne dzia∏anie.
2. Funkcja regulacyjna, czyli okreÊlanie zasad funkcjonowania banków poprzez
ustalenie minimalnych standardów bezpieczeƒstwa w ich dzia∏alnoÊci, tzw. nadzorcze regulacje ostro˝noÊciowe. WÊród tych instrumentów oddzia∏ywania na
bank mo˝na wyró˝niç normy o charakterze iloÊciowym i jakoÊciowym. Do wylicze-
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nia norm ostro˝noÊciowych o charakterze iloÊciowym niezb´dne sà w∏aÊciwie
okreÊlone minimalne fundusze w∏asne (kapita∏). Banki sà zobowiàzane do posiadania funduszy w∏asnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej dzia∏alnoÊci,
w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa ekonomicznego. Z punktu widzenia nadzoru
bankowego fundusze w∏asne sà bardzo istotne, poniewa˝ stanowià dla banków
swoistà „stref´ buforowà” do absorpcji ewentualnych strat z dzia∏alnoÊci. Inwestujàc w fundusze w∏asne banku, w∏aÊciciele okreÊlajà poziom swojej gotowoÊci
do pokrywania ewentualnych strat oraz dostarczajà bankowi kapita∏u, a nadzór
bankowy okreÊla jego niezb´dne minimum.
3. Funkcja kontrolna, czyli analiza sytuacji finansowej banków, a zw∏aszcza identyfikowanie podstawowych zagro˝eƒ w ich funkcjonowaniu poprzez analiz´ sprawozdawczoÊci finansowej oraz tzw. kontrole na miejscu, tj. bezpoÊrednio w bankach. Funkcja kontrolna realizowana jest poprzez wykonywanie czynnoÊci nadzoru analitycznego i inspekcyjnego. Istotà funkcji kontrolnej jest identyfikowanie
przez nadzór podstawowych zagro˝eƒ wynikajàcych z funkcjonowania banku. Pojecie kontroli obejmuje badanie zgodnoÊci stanu istniejàcego i porównywanie go
ze stanem po˝àdanym, ustalenie poziomu g∏ównych rodzajów ryzyka bankowego
oraz przekazanie jednostce kontrolowanej wyników ustaleƒ.
4. Funkcja dyscyplinujàca, czyli podejmowanie dzia∏aƒ zapobiegawczych, a w warunkach szczególnego zagro˝enia równie˝ naprawczych, przy wykorzystaniu sankcji wobec banków. Spe∏nianie funkcji dyscyplinujàcej oznacza, ˝e w okreÊlonych
prawem przypadkach nadzór bankowy mo˝e korzystaç ze Êrodków nadzoru administracyjnego (sankcje i zalecenia) zarówno w stosunku do instytucji, jak te˝
osób odpowiedzialnych za wystàpienie okreÊlonych nieprawid∏owoÊci.
Szczególnà kategorià dzia∏aƒ nadzoru bankowego sà procedury naprawczo-likwidacyjne stosowane wobec banków zagro˝onych. Procedury te mo˝na podzieliç na dwie
kategorie wed∏ug ich skutków:
– stosowane w ramach post´powania naprawczego, majàce na celu utrzymanie istnienia podmiotu bankowego poprzez uzdrowienie jego sytuacji finansowej,
– likwidacyjno-upad∏oÊciowe, zmierzajàce do zakoƒczenia jego bytu prawnego przy
maksymalnej, w danych warunkach, ochronie interesów klientów.
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Rozwój nadzoru bankowego w Polsce – zasadnicze etapy
Poczàtki instytucjonalnego nadzoru bankowego datuje si´ na okres mi´dzywojenny.
Trzeba jednak przyznaç, ˝e odnosi∏y si´ jedynie do uprawnieƒ Ministra Skarbu w stosunku do banków paƒstwowych. Bank Polski (tj. bank centralny) nie dysponowa∏
wtedy ˝adnymi kompetencjami nadzorczymi. Po II wojnie Êwiatowej, ze wzgl´du na
ówczesny system polityczny i gospodarczy, w tym tak˝e ukszta∏towanie si´ tzw. monobanku, nie widziano natomiast potrzeby stworzenia nadzoru bankowego we
wspó∏czesnym rozumieniu tego poj´cia.

Etap I (lata 1989-1992) – powstawanie podstawowych rozwiàzaƒ
instytucjonalnych i prawnych warunkujàcych realizacj´ funkcji nadzoru
bankowego
Wraz ze zbli˝ajàcymi si´ zmianami politycznymi w Polsce, pod koniec lat osiemdziesiàtych, w∏adze PRL przygotowywa∏y zmiany instytucjonalne i prawne, które mia∏y
umo˝liwiç reformy gospodarcze. 11 kwietnia 1988 r. Rada Ministrów zatwierdzi∏a
przygotowany przez NBP dokument pt. „Przebudowa organizacji i funkcji Narodowego Banku Polskiego i utworzenie sieci banków kredytowych”. Na tej podstawie rozpocz´to dzia∏ania legislacyjne i organizacyjne, których celem by∏a budowa nowego
modelu polskiej bankowoÊci. Ich wynikiem sta∏o si´ uchwalenie przez Sejm 31 stycznia 1989 r. ustaw: Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nowym
porzàdkiem prawnym, powsta∏ dwupoziomowy system bankowy sk∏adajàcy si´
z banku centralnego i banków kredytowych. NBP powierzono funkcj´ banku centralnego, charakterystycznego dla gospodarek rynkowych. Umo˝liwienie powstawania
banków komercyjnych, opartych tak˝e na kapitale prywatnym, wywo∏a∏o koniecznoÊç powo∏ania organu, który w imieniu paƒstwa sprawowa∏by nadzór nad dzia∏alnoÊcià tych instytucji. W przyj´tym rozwiàzaniu, prawdopodobnie ze wzgl´dów ekonomiczno-organizacyjnych, zdecydowano, ˝e zadania nadzoru bankowego b´dzie
wykonywa∏ bank centralny, czyli NBP. W strukturze NBP powo∏any zosta∏ Departament Nadzoru Bankowego, który na poczàtku 1990 r. zmieni∏ nazw´ na Generalny
Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB). Jego g∏ównym zadaniem by∏o tworzenie
warunków do zapewnienia bezpieczeƒstwa Êrodków finansowych powierzonych
bankom.
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Jak si´ wydaje, w tamtym okresie dwie kwestie zawa˝y∏y na rozwoju nadzoru bankowego. Pierwsza to fakt, ˝e wk∏ady oszcz´dnoÊciowe ludnoÊci i lokaty gromadzone w bankach, które funkcjonowa∏y przed wejÊciem w ˝ycie ustawy Prawo bankowe z 31 stycznia 1989 r., by∏y gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, a oszcz´dnoÊci
ludnoÊci w owym czasie by∏y zgromadzone prawie w 100% w bankach ju˝ istniejàcych. Powodowa∏o to, ˝e groêba ich utraty nie by∏a du˝a. Druga to obawa, czy
funkcja nadzoru bankowego nie b´dzie kontynuacjà kontroli paƒstwa nad bankami, co mog∏oby szkodziç rozwojowi systemu bankowego i samodzielnoÊci poszczególnych banków. Mi´dzy innymi z tych wzgl´dów tempo tworzenia systemu nadzoru od poczàtku 1989 r. pozostawa∏o w tyle za szybkim powstawaniem i rozwojem
banków komercyjnych. Utrzymywanie takiej sytuacji przez d∏u˝szy czas, wraz z liberalnà politykà licencyjnà, zwi´kszy∏o ryzyko kszta∏towania si´ niew∏aÊciwej praktyki
dzia∏ania przez banki. Nowe banki zak∏adane by∏y z bardzo niskimi funduszami w∏asnymi. Aby zwi´kszyç swojà baz´ kapita∏owà, zapewniç Êrodki finansowe do ekspansji oraz umo˝liwiç rozwój nowoczesnych systemów operacyjnych, zw∏aszcza
w dziedzinach informatycznych i ∏àcznoÊci, banki podejmowa∏y ryzykowne decyzje
kredytowe i lokacyjne. JeÊli na∏o˝y si´ na to brak doÊwiadczenia kierownictw poszczególnych instytucji w zakresie po˝yczania i lokowania w warunkach wolnego
rynku, b´dziemy mieli jednà z podstawowych przyczyn póêniejszych problemów
cz´Êci polskich banków.
Nowym elementem, który pojawi∏ si´ wtedy w systemie bankowym, by∏o uchwalenie
pod koniec 1991 r. ustawy o badaniu i og∏aszaniu sprawozdaƒ finansowych oraz bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie. Ustawa ta wprowadzi∏a obowiàzek poddania
sprawozdaƒ finansowych weryfikacji przez bieg∏ych rewidentów (zewn´trznych audytorów) oraz obowiàzek publikacji bilansów i rachunków wyników. Wprowadzenie
instytucji zewn´trznych audytorów jako sta∏ego sk∏adnika systemu bankowego
wzmacnia∏o bezpoÊredni nadzór nad bankami, natomiast publikowanie wyników finansowych umo˝liwia∏o ocen´ banku przez jego klientów.
Na pierwszym etapie ukszta∏towano zatem warunki, w których nadzór bankowy
zaczà∏ sprawowaç cztery podstawowe funkcje opisane ju˝ wczeÊniej. Niestety ze
wzgl´du na u∏omnoÊç rozwiàzaƒ prawnych, ograniczone zasoby kadrowe nadzoru, brak wystarczajàcego doÊwiadczenia i „oprzyrzàdowania” (systemy informatyczne, metody analityczne, procedury) zakres i skutecznoÊç jego dzia∏ania by∏y
ograniczone. W szczególnoÊci dotyczy∏o to funkcji regulacyjnej i dyscyplinujàcej.

BANK I KREDYT 9/2005

9

Etap II (1992-1994) – przeciwdzia∏anie kryzysowi bankowemu
i wzmacnianie pozycji nadzoru w systemie bezpieczeƒstwa sektora
bankowego
Druga po∏owa 1992 r. i rok 1993 to okres pojawienia si´ w polskim sektorze bankowym symptomów kryzysu. Z tych wzgl´dów funkcjonowanie nadzoru bankowego
koncentrowa∏o si´ g∏ównie na prowadzeniu wielokierunkowych dzia∏aƒ zmierzajàcych do konsolidacji i restrukturyzacji zagro˝onych instytucji. Dzia∏ania te obejmowa∏y w szczególnoÊci:
– przygotowywanie decyzji dotyczàcych wprowadzania zarzàdów komisarycznych,
zarzàdzania likwidacji i zawieszenia dzia∏alnoÊci banków,
– opiniowanie programów naprawczych dla banków zagro˝onych i, w razie koniecznoÊci, przeprowadzanie procedur zawieszania, likwidacji lub sanacji banku w sytuacji kryzysowej,
– opracowanie propozycji finansowego wsparcia przez NBP restrukturyzacji banków
oraz udzia∏ w przygotowaniu zasad i instrumentów jej prowadzenia,
- opiniowanie oraz akceptowanie nowych inwestorów krajowych i zagranicznych dla
banków zagro˝onych,
- przygotowanie wewn´trznych wytycznych i instrukcji post´powania nadzoru bankowego w zakresie wspó∏pracy z bankami w sytuacji trudnej,
- opracowanie koncepcji stworzenia systemu monitorowania i przekazywania bankom informacji o kredytobiorcach oraz udzia∏ w pracach nad wprowadzeniem takiego systemu.
Nadzór bankowy opracowa∏ tak˝e zasady i warunki udzielania przez NBP pomocy
wekslowej bankowi przejmujàcemu bank zagro˝ony oraz bra∏ udzia∏ w opracowaniu
zasad zwalniania banków realizujàcych programy naprawcze z odprowadzania rezerwy obowiàzkowej3. Dzi´ki temu, mimo ˝e kryzys obejmowa∏ kilkadziesiàt banków
komercyjnych, sàdy og∏osi∏y upad∏oÊç jedynie 4 z nich, 10 banków po postawieniu
3 Szerzej na temat restrukturyzacji polskiego sektora bankowego pisze Pawe∏ Wyczaƒski w dodatku edukacyjnym do „Banku i Kredytu” nr 1/2005 r. zatytu∏owanym „Wspó∏czesny system bankowy w Polsce – geneza i uwarunkowania rozwoju”.
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ich w stan likwidacji sprzedano innym bankom, a 5 podmiotów o niskich funduszach
w∏asnych zdecydowa∏o si´ na po∏àczenie z innym bankiem.
Rok 1994 to tak˝e okres intensywnych prac nad strukturalnymi zmianami w polskim
systemie bankowym. Podejmujàc dzia∏ania zmierzajàce do restrukturyzacji sektora
banków spó∏dzielczych i Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej (najwi´kszego banku finansujàcego sektor rolno-spo˝ywczy), uchwalono ustaw´ o restrukturyzacji banków
spó∏dzielczych i Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej. Jej zadaniem by∏o stworzenie ram
prawnych gruntownej przebudowy bankowego sektora spó∏dzielczego poprzez
stworzenie trójszczeblowej struktury zrzeszajàcej banki spó∏dzielcze, banki regionalne i bank krajowy. Przyj´cie takiej konstrukcji mia∏o mi´dzy innymi zahamowaç trwajàcy proces upadków banków spó∏dzielczych. Niestety, ze wzgl´du na niedostatki kapita∏owe oraz rozbie˝ne interesy cz´Êci banków spó∏dzielczych i banków zrzeszajàcych banki spó∏dzielcze realizacja ustawy nastr´cza∏a powa˝ne problemy.
W celu niedopuszczenia do za∏amania finansowego grupy banków prywatnych oraz
utraty zaufania klientów do systemu bankowego podj´to te˝ prace nad stworzeniem
systemu gwarantowania depozytów. Mia∏ on byç z jednej strony podstawowym elementem rozwini´tego systemu bankowego, wp∏ywajàcym na jego stabilizacj´,
a z drugiej strony mia∏ podejmowaç aktywne dzia∏ania pomocowe majàce zabezpieczyç banki przed upad∏oÊcià. Zaplanowano zatem powo∏anie Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego jako wyodr´bnionej instytucji majàcej osobowoÊç prawnà. Przyj´te
rozwiàzanie zak∏ada∏o powszechny i obowiàzkowy udzia∏ wszystkich banków w systemie gwarantowania depozytów – skonstruowanym na zasadzie tzw. „funduszu
uÊpionego”. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w ostatecznej wersji
uchwalonej 14.12.1994 r. ograniczy∏a zakres kompetencji BFG do stosowania instrumentów pomocowych, nakierowujàc jego dzia∏anie na biernà ochron´, a nie aktywne zapobieganie zagro˝eniom bezpieczeƒstwa depozytów w systemie bankowym.
Wraz z rozwojem rynkowego systemu bankowego w Polsce zmienia∏y si´ faktyczne
i prawne warunki dzia∏alnoÊci banków. Z jednej strony poszerzanie si´ katalogu us∏ug
bankowych wymaga∏o nowych rozwiàzaƒ regulacyjnych, z drugiej zaÊ strony zmiana
systemu gospodarczego, otwarcie si´ banków na nowych klientów (przede wszystkim prywatne podmioty gospodarcze) powodowa∏y powstawanie wielu nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu banków. W wyniku prowadzonych prac legislacyjnych mo˝-
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liwa by∏a istotna zmiana ustawy Prawo bankowe i ustawy o NBP w celu lepszego
zrównowa˝enia stosunków mi´dzy bankiem a klientem przy podwy˝szeniu poziomu
bezpieczeƒstwa obrotu gospodarczego. W owym czasie uwolniono sektor bankowy
od unormowaƒ w∏aÊciwych dla systemu nakazowo-rozdzielczego. W szczególnoÊci
NBP przekaza∏ innym bankom swojà dzia∏alnoÊç komercyjnà, natomiast banki zosta∏y zwolnione z obowiàzku kierowania si´ w swojej dzia∏alnoÊci za∏o˝eniami polityki
pieni´˝nej. W zakresie dotyczàcym nadzoru bankowego wprowadzono upowa˝nienie dla Prezesa NBP do wydawania bezwzgl´dnie obowiàzujàcych zarzàdzeƒ (regulacji) nadzorczych, ustalono limity koncentracji kredytowej i kapita∏owej oraz przepisy dotyczàce kontroli przep∏ywu w∏asnoÊci akcji w bankach4.
Najwa˝niejszymi skutkami drugiego etapu tworzenia nadzoru bankowego i prowadzonej wówczas przez NBP polityki nadzorczej by∏y: odpowiednio wczesne zidentyfikowanie kryzysu bankowego i niedopuszczenie do jego pog∏´bienia si´, a nast´pnie doprowadzenie do stabilizacji i wzmocnienia systemu bankowego poprzez dokapitalizowanie oraz dzia∏ania dyscyplinujàce. Ponadto wyraênie wzmocniono funkcj´
regulacyjnà nadzoru.

Etap III (lata 1995-1997) – podstawowe dostosowania regulacyjne
i organizacyjne niezb´dne do przystàpienia Polski do Unii Europejskiej
W tym okresie rozwiàzywano kolejne problemy i likwidowano bariery w dzia∏alnoÊci
nadzoru bankowego poprzez nast´pujàce dzia∏ania:

4 Rezultatem nowelizacji Prawa bankowego by∏o mi´dzy innymi wydanie przez Prezesa NBP tzw. zarzàdzeƒ
nadzorczych bezwzgl´dnie obowiàzujàcych banki. WÊród tych regulacji nale˝y wymieniç:
- zarzàdzenie nr 19/92 w sprawie równowa˝enia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych,
- zarzàdzenie nr 4/93 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia∏alnoÊci banków,
- zarzàdzenie nr 5/93 w sprawie zasad og∏aszania zweryfikowanych bilansów banków oraz ich rachunków
zysków i strat,
- zarzàdzenie nr 7/93 w sprawie norm dotyczàcych pokrycia funduszami w∏asnymi aktywów banku (tzw.
wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci).
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– przeprowadzono weryfikacj´ i kompleksowà modyfikacj´ bankowego planu kont, ze
wzgl´du na podejmowanie przez banki nowych rodzajów dzia∏alnoÊci oraz koniecznoÊç stworzenia nowoczesnych rozwiàzaƒ w zakresie ewidencji ksi´gowej wynikajàcej
z zapotrzebowania banków i wprowadzania kolejnych regulacji ostro˝noÊciowych,
– rozwijano sprawozdawczoÊç oraz doskonalono metodyk´ bie˝àcej analizy oraz
monitoringu dzia∏alnoÊci bankowej5,
– wzmocniono pion analityczny, czego skutkiem by∏o opracowywanie kwartalnych,
pó∏rocznych i rocznych kompleksowych analiz sytuacji sektora bankowego, jak te˝
wybranych problemów z dzia∏alnoÊci banków, przygotowanych na podstawie nades∏anych sprawozdaƒ i przekazywanych bankom oraz najwy˝szym organom w∏adzy paƒstwowej,
– zapewniono warunki do skutecznego sprawowania bezpoÊredniego nadzoru nad
bankami – poprzez monitoring ich wyników i inspekcje na miejscu, majàce na celu sprawdzanie zgodnoÊci ich dzia∏alnoÊci z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
w szczególnoÊci wprowadzonymi normami ostro˝noÊciowymi oraz zaleceniami
nadzoru6.
Realizujàc obowiàzki wynikajàce z nowej ustawy o rachunkowoÊci, uchwalonej
w 1994 r. nadzór bankowy przygotowa∏ tak˝e szczegó∏owe regulacje dotyczàce: zasad rachunkowoÊci banków i sporzàdzania informacji dodatkowej, ustalenia wzorcowego planu kont banków oraz zasad sporzàdzania przez banki skonsolidowanych
sprawozdaƒ finansowych. Ponadto w latach 1996-1997 opracowano i przekazano
bankom rekomendacje dotyczàce:
– systemu monitorowania p∏ynnoÊci finansowej,
– zarzàdzania ryzykiem du˝ych koncentracji,

5 Wiàza∏o si´ to z potrzebà przyj´cia zakresu, form i organizacji sprawozdawczoÊci stosowanej w krajach
Unii Europejskiej, a tak˝e rozwojem dzia∏alnoÊci bankowej w warunkach gospodarki rynkowej. Wprowadzono jà w pe∏ni w 1997 r.
6 Opracowano tak˝e, przy aktywnym udziale ekspertów amerykaƒskich, szczegó∏owy podr´cznik inspekcji
prowadzonych przez GINB (ang. manual), który zosta∏ równie˝ udost´pniony badanym bankom.
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– zarzàdzania ryzykiem towarzyszàcym transakcjom pochodnym zawieranym przez
banki,
– ograniczania ryzyka wynikajàcego z inwestycji kapita∏owych banków,
– zarzàdzania ryzykiem zwiàzanym z u˝ywanymi przez banki systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi,
– przygotowania systemów informatycznych do pracy w 2000 r.
Uwieƒczeniem prac nad kszta∏towaniem nowoczesnego systemu nadzoru bankowego w Polsce w tamtym okresie sta∏o si´ jednak zakoƒczenie tworzenia projektów nowego Prawa bankowego i ustawy o banku centralnym. Przyj´to za∏o˝enie, ˝e przebudowa ustawodawstwa bankowego powinna prowadziç przede
wszystkim do:
1) poprawy bezpieczeƒstwa ekonomicznego banków, które w obliczu niedostatecznego wyposa˝enia kapita∏owego oraz na skutek zagro˝eƒ, jakim ulega∏y, nie tworzy∏y jeszcze systemu wystarczajàco trwa∏ego i stabilnego,
2) lepszego zrównowa˝enia stosunków mi´dzy bankiem a klientem w taki sposób,
aby zagwarantowana ustawowo zasada swobody kontraktowania nie by∏a wykorzystywana do preferowania interesów banków,
3) przej´cia wsz´dzie tam, gdzie istniejà do tego warunki, rozwiàzaƒ stosowanych
i zalecanych w krajach Unii Europejskiej. By∏o to zwiàzane z faktem, ˝e 1 lutego 1994 r.
zaczà∏ obowiàzywaç Uk∏ad Europejski, ustanawiajàcy stowarzyszenie Polski ze
Wspólnotà Europejskà. W myÊl postanowieƒ Uk∏adu, Polska zosta∏a zobligowana
m.in. do dostosowania szeroko rozumianego prawa bankowego, zasad rachunkowoÊci, dzia∏alnoÊci bieg∏ych rewidentów oraz regulacji nadzorczych do standardów UE.
W porównaniu z obowiàzujàcà wówczas ustawà projekt rozszerza∏ i dostosowywa∏
normy ostro˝noÊciowe do standardów Unii Europejskiej, poszerza∏ katalog sankcji,
które mog∏y byç zastosowane w razie naruszania przez banki przepisów ustawowych
dotyczàcych ich dzia∏alnoÊci lub zarzàdzeƒ nadzorczych. Dostrzegajàc potrzeby wynikajàce z dotychczasowych doÊwiadczeƒ, opracowano wiele rozwiàzaƒ majàcych
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usprawniç procesy naprawcze, restrukturyzacyjne i likwidacyjne banków. Uznajàc
rang´ i rol´ zewn´trznych audytorów w systemie bankowym, NBP w projekcie prawa bankowego przewidzia∏ mo˝liwoÊç przeprowadzania przez audytorów inspekcji
na miejscu, jak równie˝ dokonywania na zlecenie NBP audytów banków, nadajàc im
w tych sytuacjach uprawnienia pracowników nadzoru bankowego. Wiàza∏o si´ to
z obowiàzkiem powiadomienia NBP o ró˝nego rodzaju nieprawid∏owoÊciach w funkcjonowaniu banków, majàcych wp∏yw na bezpieczeƒstwo zgromadzonych Êrodków
finansowych. Oznacza∏o to zwi´kszenie odpowiedzialnoÊci oraz roli audytorów
w systemie bankowym. Stworzono tak˝e podstawy prawne funkcjonowania samorzàdu bankowców, który zajmowa∏by si´ mi´dzy innymi propagowaniem zasad tzw.
dobrej sztuki bankowej i reprezentowa∏ interesy banków, aktywnie przyczyniajàc si´
do prawid∏owego rozwoju systemu bankowego.
Na poczàtku 1997 r. NBP i Ministerstwo Finansów uzgodni∏y projekty ustawy Prawo
bankowe i o Narodowym Banku Polskim. W odniesieniu od usytuowania nadzoru
bankowego zwyci´˝y∏a koncepcja kompromisowa, wzorowana na rozwiàzaniach,
które funkcjonujà we Francji (Komisja Bankowa). Na mocy nowych ustaw bankowych
sprawowanie nadzoru bankowego powierzono organowi kolegialnemu – Komisji
Nadzoru Bankowego (KNB), która formalnie jest niezale˝na od rzàdu i NBP. W ten
sposób od 1 stycznia 1998 r. NBP formalnie przesta∏ odpowiadaç za nadzór bankowy. Kompromisowy charakter rozwiàzania polega∏ na tym, ˝e:
– przewodniczàcym Komisji zosta∏ Prezes NBP, a jednym z jej cz∏onków Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego (pracownik NBP),
– organem wykonawczym Komisji pozosta∏ Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, ale wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP.
W maju 1997 r. uzgodnione projekty przyjà∏ rzàd i skierowa∏ do Sejmu, który po rozpatrzeniu poprawek Senatu, w dniu 29 sierpnia 1997 r. uchwali∏ ostatecznie nowà
ustaw´ Prawo bankowe7 oraz ustaw´ o Narodowym Banku Polskim8.

7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939 z póên. zm.).
8 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. nr 140, poz. 939 z póên. zm.).
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Trzeci etap rozwoju nadzoru bankowego zdeterminowa∏y dzia∏ania dostosowawcze
wynikajàce z procesu integracji Polski z Unià Europejskà (Uk∏ad Stowarzyszeniowy)
oraz bie˝àce potrzeby b´dàce skutkiem jakoÊciowych zmian zachodzàcych na rynku
us∏ug bankowych. Zakoƒczono tak˝e najwa˝niejsze prace nad metodykami stosowanymi przez GINB w ramach sprawowania funkcji kontrolnej zarówno w wymiarze
analitycznym, jak te˝ inspekcyjnym. Stworzony zosta∏ nowoczesny i dojrza∏y uk∏ad instytucjonalny (w szczególnoÊci w nowym Prawie bankowym i ustawie o NBP) wymagajàcy jednak ukszta∏towania dobrej praktyki w zakresie funkcjonalnym, poprzez tzw.
organiczny rozwój oparty na zbieraniu doÊwiadczeƒ przez osoby zaanga˝owane
w proces nadzoru, podnoszeniu jakoÊci pracy oraz sta∏ej komunikacji ze Êrodowiskiem bankowym.

Etap IV (1998–2004) – szczegó∏owe dostosowania regulacyjne
i organizacyjne niezb´dne do przystàpienia Polski do Unii Europejskiej
oraz konsolidacja polskiego systemu bankowego
Pierwsze cztery lata funkcjonowania Komisji Nadzoru Bankowego to bardzo wa˝ny
okres dla polskiego systemu bankowego. Zbieg∏y si´ w nim dwa istotne procesy, które zdeterminowa∏y jego obecny kszta∏t. Pierwszym by∏ proces dostosowaƒ do uczestnictwa w Unii Europejskiej zarówno w sferze regulacyjnej, jak te˝ jakoÊci zarzàdzania
bankami. Drugim by∏ proces konsolidacji sektora w wyniku fuzji i po∏àczeƒ. W ramach procesów konsolidacyjnych po∏àczy∏o si´ lub zosta∏o przej´tych 29 banków komercyjnych (w 1998 r. 83 banki, a w 2002 r. ju˝ tylko 59), a liczba banków spó∏dzielczych zmniejszy∏a si´ z 1.189 w 1998 r. do 605 w 2002 r. Na koniec 2002 r. udzia∏
5 najwi´kszych banków w aktywach ca∏ego systemu wynosi∏ 53%.
W latach 1998-2002 oko∏o 20 banków komercyjnych i oko∏o 300 banków spó∏dzielczych realizowa∏o programy post´powania naprawczego. W zwiàzku z brakiem innych mo˝liwoÊci KNB w tym okresie podj´∏a dwie decyzje o zawieszeniu dzia∏alnoÊci
banków i skierowaniu wniosku do sàdu o og∏oszenie ich upad∏oÊci. Jedna z nich dotyczy∏a Banku Staropolskiego SA. Chocia˝ by∏a to najwi´ksza upad∏oÊç w historii nowoczesnego polskiego systemu bankowego, nale˝y pami´taç, ˝e bank ten dysponowa∏ depozytami stanowiàcymi tylko 0,4% depozytów zgromadzonych przez banki
komercyjne. Drugi przypadek dotyczy∏ banku spó∏dzielczego.
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Równolegle prowadzone by∏y prace dostosowujàce prawo bankowe i normy
ostro˝noÊciowe do wymogów zapisanych w regulacjach Unii Europejskiej. Istotnym krokiem w procesie harmonizacji polskiego prawa z tzw. acquis communautaire w dziedzinie bankowoÊci by∏a nowelizacja Prawa bankowego z lipca 2001 r.
Umo˝liwi∏a ona wprowadzenie do krajowego systemu regulacyjnego szczegó∏owych przepisów:
– o licencjonowaniu instytucji kredytowych i oddzia∏ów instytucji kredytowych w momencie uzyskania przez Polsk´ cz∏onkostwa w UE,
– o nadzorze skonsolidowanym,
– w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej,
– dotyczàcych norm ostro˝noÊciowych odnoszàcych si´ do koncentracji wierzytelnoÊci i rachunku funduszy w∏asnych banków.
Powy˝sze dzia∏ania integracyjne pozwoli∏y na osiàgni´cie pe∏nej zgodnoÊci zarówno
podstawowych, jak te˝ szczegó∏owych norm oraz standardów nadzorczych obowiàzujàcych w Polsce z ich unijnymi odpowiednikami.
Ponadto udoskonalano i systematycznie rozwijano metody bie˝àcego nadzoru nad
bankami. Wprowadzono m.in. analityczne i inspekcyjne systemy oceny punktowej
banków. Majàc na uwadze przejrzystoÊç dzia∏ania nadzoru, przekazano bankom metodyki nadawania tych ocen. Na podstawie tych systemów wprowadzono tzw. cykl
nadzorczy dla banków komercyjnych, który okreÊla cz´stotliwoÊç kompleksowych badaƒ inspekcyjnych na miejscu w bankach. Obecnie cykl ten wynosi 2 lata dla grupy
banków najwi´kszych pod wzgl´dem wielkoÊci aktywów oraz tych banków, które
otrzyma∏y najni˝szà ocen´ po ostatniej inspekcji, dla Êrednich banków 3 lata, a dla
ma∏ych banków – 4 lata. Zgodnie z zasadà przejrzystoÊci w dzia∏aniu nadzoru, sporzàdzane oceny analityczne (co kwarta∏) i inspekcyjne (po ka˝dej inspekcji kompleksowej) przekazywane sà wraz z uzasadnieniem bankom, których dotyczà. W bie˝àcym nadzorze analitycznym wykorzystuje si´ Raport Wskaêników Ekonomiczno-Finansowych, tzw. RWEF, obejmujàcych ponad 800 szczegó∏owych wskaêników, które
pozwalajà dog∏´bnie analizowaç sytuacj´ ekonomicznà poszczególnych instytucji,
porównujàc jà z tzw. grupami rówieÊniczymi.
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W 2003 r. i na poczàtku 2004 r. prowadzono ostatnie przygotowania regulacji
i struktur nadzoru bankowego do funkcjonowania w Unii Europejskiej na warunkach
pe∏nego cz∏onkostwa. Znowelizowano mi´dzy innymi ustaw´ Prawo bankowe
(w dniu 4 marca 2004 r.) w celu stworzenia porównywalnych warunków dzia∏ania
dla banków dzia∏ajàcych w Polsce do mo˝liwoÊci i funkcjonowania instytucji kredytowych w UE. Wprowadzono mi´dzy innymi: outsourcing9, sekurytyzacj´ wierzytelnoÊci bankowych10, cash pooling11, nowe podejÊcie do tajemnicy bankowej z punktu
widzenia przekazywania informacji w ramach grupy kapita∏owej. W dniu 1 maja
2004 r. rozpocz´∏o si´ cz∏onkostwo Polski w UE.
W IV etapie rozwoju nadzoru bankowego osiàgni´to pe∏nà gotowoÊç (zarówno
prawnà, jak te˝ faktycznà) do cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wypracowano tak˝e praktyk´ w zakresie stosowania rozwiàzaƒ instytucjonalnych przygotowanych na III etapie. Zasadniczo wykaza∏y one swojà skutecznoÊç i mogà zostaç uznane za prawid∏owe. Zakoƒczono te˝ proces budowy ca∏ej sieci bezpieczeƒstwa finansowego (ang. safety net) dla systemu bankowego; elementem tego systemu jest
nadzór bankowy w obecnym jego kszta∏cie. Sposób dzia∏ania nadzoru bankowego
oraz instrumentarium, którym dysponuje dla osiàgni´cia swojego celu i realizacji
funkcji, pozwalajà uznaç, ˝e jest to struktura dojrza∏a, o du˝ej sprawnoÊci. Dobrym
przyk∏adem jakoÊciowej zmiany sytuacji jest fakt, ˝e w ramach inicjatywy TIBS polski nadzór bankowy rozpoczà∏ Êwiadczenie profesjonalnej pomocy technicznej dla
innych krajów12.

9 Outsoursing – na podstawie zapisów art. 6a-d polskiego Prawa bankowego mo˝na przyjàç, ˝e w dzia∏alnoÊci bankowej outsoursing to powierzenie przez bank przedsi´biorcy lub przedsi´biorcy zagranicznemu
wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià bankowà.
10 Sekurytyzacja wierzytelnoÊci bankowych – emisja papierów wartoÊciowych przez podmiot emisyjny lub
fundusz sekurytyzacyjny na podstawie wierzytelnoÊci przeniesionych przez bank w drodze przelewu albo
przez fundusz sekurytyzacyjny na podstawie Êwiadczeƒ przekazywanych przez bank, które otrzymuje on
z okreÊlonych wierzytelnoÊci.
11 Cash pooling – art. 93a polskiego Prawa bankowego przewiduje mo˝liwoÊç zawarcia umowy mi´dzy
bankiem a spó∏kami tworzàcymi podatkowà grup´ kapita∏owà w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, reprezentowanymi przez spó∏k´ dominujàcà w tej grupie. W umowie tej bank
mo˝e okreÊliç wysokoÊç skonsolidowanego oprocentowania Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych tych spó∏ek oraz udzielonych im kredytów i po˝yczek pieni´˝nych. Skonsolidowane oprocentowanie obliczane jest od kwoty, która jest ró˝nicà pomi´dzy sumà stanów na rachunkach bankowych spó∏ek
tworzàcych podatkowà grup´ kapita∏owà a sumà wierzytelnoÊci z tytu∏u kredytów i po˝yczek pieni´˝nych
udzielonych tym spó∏kom.
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Etap V (2005-2007) – sprawowanie nadzoru bankowego zgodnie
z zasadami jednolitego rynku w Unii Europejskiej i przygotowania do
wejÊcia w ˝ycie Bazylejskiej Nowej Umowy Kapita∏owej
Wed∏ug stanu na 31 grudnia 2005 r. w Polsce prowadzi∏o dzia∏alnoÊç operacyjnà:
– 55 banków komercyjnych,
– 590 banki spó∏dzielcze,
– 7 oddzia∏ów instytucji kredytowych.
Ponadto funkcjonowa∏o 19 przedstawicielstw instytucji kredytowych i banków zagranicznych, a notyfikacje (zgodnie z przepisami UE) dotyczàce dzia∏alnoÊci instytucji
kredytowych na terytorium RP poprzez oddzia∏ z∏o˝y∏o 5 podmiotów, z czego 1 nie
zosta∏y jeszcze wpisane do Krajowego Rejestru Sàdowego. Uwag´ zwraca fakt, ˝e
notyfikacje dotyczàce dzia∏alnoÊci transgranicznej instytucji kredytowych na terenie
Polski z∏o˝y∏o ju˝ 99 instytucji13.
Cz∏onkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzy∏o nowà jakoÊciowo sytuacj´ w dzia∏alnoÊci nadzoru bankowego. Po pomyÊlnym zakoƒczeniu na IV etapie wymaganych
dostosowaƒ w zakresie prawa rozpoczà∏ si´ okres jego stosowania w warunkach
okreÊlonych przez zasady europejskiego jednolitego rynku finansowego14. OczywiÊcie polski nadzór bankowy ma w dalszym ciàgu, podobnie jak regulatorzy w innych
12 W odpowiedzi na tego typu zapotrzebowanie NBP, poczàtkowo przy udziale USAID (amerykaƒskiej organizacji udzielajàcej pomocy technicznej), stworzy∏ w 2001 r. Inicjatyw´ Szkoleniowà dla Nadzoru Bankowego (Training Initiative for Banking Supervision – TIBS). Polskie doÊwiadczenia w zakresie budowania
sprawnej instytucji nadzorczej sà przekazywane w ramach regularnych wizyt studialnych oraz mi´dzynarodowych seminariów z udzia∏em pracowników nadzoru bankowego z innych krajów. Szczególny nacisk k∏adzie si´ na praktyczne metody nadzorowania banków dla analityków i inspektorów. Dotychczas uczestniczyli przedstawiciele 26 krajów (Albania, Armenia, Azerbejd˝an, Bia∏oruÊ, BoÊnia i Hercegowina, Bu∏garia,
Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Gruzja, Indie, Kazachstan, Kirgizja, Litwa, ¸otwa, Macedonia, Mo∏dawia,
Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, S∏owacja, S∏owenia, Ukraina, W´gry, Wietnam).
13 èród∏o informacji – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.
14 P. Zapadka, S. Niemierka: Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej. „Bank i Kredyt”
nr 10/2003; P. Zapadka, S. Niemierka: Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej. „Bank i Kredyt” nr 11-12/2003.
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krajach cz∏onkowskich, znacznà swobod´ w stosowaniu standardów UE oraz kszta∏towaniu obrotu bankowego na obszarach nieobj´tych normami unijnymi. Musi jednak uwzgl´dniaç równie˝ interesy banków i ich klientów, którzy w warunkach narastajàcej presji konkurencyjnej, majàc wi´kszy dost´p do us∏ug finansowych, b´dà
w przypadku „przeregulowania” korzystali z mo˝liwoÊci zastosowania tzw. arbitra˝u
normatywnego, czyli wyboru oferty taƒszej, dost´pniejszej, szybszej lub bardziej elastycznej, gdy˝ nieobcià˝onej nadmiernymi wymogami prawnymi. Ostateczny sposób
rozwiàzywania poszczególnych problemów zale˝y od osiàgni´tego stopnia rozwoju
gospodarki i finansów oraz innych czynników: politycznych, administracyjnych i kulturowych. JednoczeÊnie powinniÊmy sobie zdaç spraw´, ˝e narz´dzia, którymi dysponuje nadzór bankowy, b´dà efektywne jedynie wówczas, gdy rynki finansowe b´dà charakteryzowa∏y si´ wystarczajàcà wiarygodnoÊcià i przejrzystoÊcià.
W tym kontekÊcie, na obecnym etapie rozwoju polskiego nadzoru bankowego,
szczególne znaczenie b´dzie mia∏o w∏aÊciwe ukszta∏towanie wspó∏pracy w UE oraz
odpowiednie przygotowanie do wejÊcia w ˝ycie Nowej Umowy Kapita∏owej (NUK)
opracowanej w ramach prac Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego15. Powy˝sze kwestie nie wyczerpujà jednak listy zadaƒ i problemów, które w tym okresie b´dà rozwiàzywane zarówno na arenie mi´dzynarodowej, jak te˝ w kraju16.
Koordynacja nadzoru bankowego w Unii Europejskiej to proces tworzenia, konsultowania oraz wprowadzania nowych rekomendacji i rozwiàzaƒ integrujàcych rynek bankowy. Wzorowany jest na koncepcji zespo∏u A. Lamfalussy’ego z 2000 r.
w zakresie integracji rynku kapita∏owego stworzonej na potrzeby realizacji Strategii Lizboƒskiej. Polega on na funkcjonowaniu czterech poziomów decyzyjnych:
Poziom I tworzà instytucje o charakterze politycznym, tj.: Parlament Europejski, Rada Europejska, Komisja Europejska i ECOFIN (Europejski Komitet Ekonomiczny i Finansowy). Celem dzia∏ania tych instytucji jest tworzenie ramowych regulacji praw-

15 Patrz Nowa umowa kapita∏owa – wdro˝enie wed∏ug Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.
Dodatek specjalny do miesi´cznika „Prawo Bankowe” nr 7-8/2005.
16 Przyk∏adowo wymieniç mo˝na problematyk´ nowego uregulowania zagadnieƒ zwiàzanych z szeroko rozumianym nadzorem w∏aÊcicielskim (ang. corporate governance), przejrzystoÊcià dzia∏ania rynków finansowych i jego uczestników, funkcjonowania audytu wewn´trznego, roli audytorów zewn´trznych, znaczenia
firm ratingowych czy te˝ funkcjonowania funduszy hedgingowych (ang. hedge funds).
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nych, okreÊlajàcych podstawowe zasady i standardy, którymi powinny si´ kierowaç
instytucje kredytowe i nadzorcze w poszczególnych krajach cz∏onkowskich.
Poziom II tworzà cia∏a o charakterze sta∏ych komitetów, sk∏adajàce si´ z przedstawicieli ministrów paƒstw cz∏onkowskich odpowiedzialnych za rynki finansowe. W przypadku instytucji kredytowych jest to Europejski Komitet Bankowy (EBC) utworzony na
mocy decyzji Komisji Europejskiej nr 2004/10/EC. Zadaniem tego komitetu jest doradzanie Komisji Europejskiej w celu zapewnienia spójnoÊci i adekwatnoÊci rozwiàzaƒ
przygotowywanych do wprowadzenia przez instytucje z poziomu I.
Poziom III tworzà organy, których podstawowym zadaniem sà: przygotowanie wprowadzenia regulacji europejskich w poszczególnych krajach, koordynacja techniczna
i wspó∏praca operacyjna w∏adz nadzoru nad rynkami finansowymi. W odniesieniu do
banków jest to Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (CESB), powo∏any na mocy decyzji Komisji Europejskiej 2004/5/EC. Rozpoczà∏ on dzia∏alnoÊç 1 stycznia 2004 r.
Poziom IV tworzà w∏adze nadzorcze poszczególnych krajów cz∏onkowskich. Jego celem sà harmonizacja i egzekwowanie prawa w paƒstwach cz∏onkowskich.
Oprócz wy˝ej wymienionych poziomów decyzyjnych w ramach UE dzia∏a wiele grup
bardziej lub mniej sformalizowanych, na przyk∏ad Grupa Kontaktowa – Groupe de
Contact, dzia∏ajàca od 1972 r., oraz zespo∏ów zadaniowych. Ich celem sà: bie˝àcy
monitoring sytuacji na rynku bankowym w UE, identyfikowanie zjawisk wywo∏ujàcych podwy˝szone ryzyko i przygotowywanie propozycji rozwiàzaƒ prawnych i standardów dobrych praktyk, które nast´pnie sà wprowadzane w ˝ycie w krajach cz∏onkowskich. W UE funkcjonuje te˝ Europejski Bank Centralny (ECB), w ramach którego
dzia∏a Komitet Nadzoru Bankowego (BSC), bioràcy aktywny udzia∏ w doradzaniu,
kreowaniu i realizowaniu polityki oraz praktyki nadzorczej wobec sektora bankowego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem jego stabilnoÊci finansowej.
Aktywny udzia∏ przedstawicieli rzàdu i nadzoru bankowego danego kraju cz∏onkowskiego daje szans´ uwzgl´dnienia uwarunkowaƒ i specyfiki danego rynku oraz umo˝liwia wp∏ywanie na przygotowywane rozwiàzania prawne i merytoryczne. Dodatkowo uczestnictwo w pracach tych gremiów u∏atwia nawiàzywanie przez pracowników
nadzoru bie˝àcej wspó∏pracy dwustronnej i wielostronnej na poziomie operacyjnym.
Wymiana informacji i doÊwiadczeƒ ma tu zasadnicze znaczenie ze wzgl´du na potrzeb´ wypracowania jednolitego podejÊcia nadzorczego i regulacyjnego wobec in-
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stytucji kredytowych dzia∏ajàcych na jednolitym (co do zasady) rynku us∏ug finansowych UE. Jest to szczególnie istotne ze wzgl´du na coraz wi´kszà liczb´ ponadnarodowych grup finansowych. Obecnie toczy si´ w odr´bnym trybie debata na temat
przysz∏ego kszta∏tu europejskiego rynku finansowego, uwzgl´dniajàca tak˝e problematyk´ nadzoru bankowego17.
Polski nadzór bankowy prowadzi jednoczeÊnie negocjacje w sprawie zawarcia dwustronnych porozumieƒ o wspó∏pracy przy sprawowaniu nadzoru ostro˝noÊciowego
z instytucjami nadzorczymi paƒstw nale˝àcych do UE i krajów spoza Wspólnoty. Do
tej pory KNB podpisa∏a stosowny dokument z w∏adzami nadzoru bankowego
z 6 paƒstw, tj. USA, Niemiec, Belgii, Holandii, Litwy oraz Chin. Nale˝y pami´taç, ˝e
w UE od marca 2003 r. obowiàzuje jedno ogólne porozumienie odpowiednich
w∏adz, tzw. memorandum, na temat wspó∏pracy w zarzàdzaniu kryzysowym18. Strona polska podpisa∏a je w czerwcu 2004 r., a wi´c niezw∏ocznie po przystàpieniu naszego kraju do UE. W maju 2005 r. porozumieniem tym obj´to równie˝ ministerstwa
finansów paƒstw cz∏onkowskich.
Drugim najwi´kszym wyzwaniem jest przygotowanie polskiego sektora bankowego do wejÊcia w ˝ycie Bazylejskiej Nowej Umowy Kapita∏owej (NUK). Jednym
z g∏ównych zadaƒ b´dzie przeniesienie do polskiego prawa dyrektywy w sprawie wymogów kapita∏owych wa˝onych ryzykiem, która b´dzie unijnà wersjà NUK, oraz jej
praktyczne wprowadzenie na polskim rynku bankowym. WejÊcie w ˝ycie tej regulacji, prawdopodobnie od 1 stycznia 2007 r. spowoduje zmian´ obecnej filozofii nadzorczej. Nastàpi m.in. rezygnacja z ujednoliconego podejÊcia do poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego na rzecz indywidualnego (jednak przy zachowaniu spójnoÊci systemowej), wymagajàcego oceny poszczególnych banków, ich ryzyka, adekwatnoÊci zastosowanych metod szacowania tego ryzyka, sposobów zarzàdzania
17 Odpowiednie zagadnienia i propozycje zawiera dokument Komisji Europejskiej poÊwi´cony przysz∏oÊci
us∏ug finansowych, tj. Zielona Ksi´ga opublikowana 3 maja 2005 r. – Green Paper on Financial Services Policy (2005-2010), COM (2005) 177. Po zebraniu uwag z paƒstw cz∏onkowskich powstanie dokument o charakterze strategicznym, tzw. Bia∏a Ksi´ga (White Paper), którego prezentacj´ przewiduje si´ w listopadzie
2005 r.
18 „Memorandum of Understanding on High-Level Principles of Co-operation between Banking Supervision and Central Banks of the European Union in Crisis Management Situations”. Memorandum nie jest dokumentem prawnie wià˝àcym, jednak strony zobowiàzujà si´ do jego przestrzegania. Porozumienie nie narusza odpowiedzialnoÊci poszczególnych instytucji ani nie ogranicza mo˝liwoÊci podejmowania przez nie
decyzji w zakresie ich kompetencji.
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nim oraz pokrywania funduszami w∏asnymi. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera identyfikowanie, mierzenie, zarzàdzanie oraz pokrywanie funduszami w∏asnymi ryzyka operacyjnego, którego rola w ostatnich latach szczególnie wzros∏a, a które nie jest jeszcze do koƒca rozpoznane przez banki i nadzór bankowy. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e NUK dopuszcza, pod pewnymi warunkami, stosowanie przez banki ró˝nych metod pomiaru ryzyka, od najprostszej (standardowej) do najbardziej zaawansowanej. Ta ostatnia wymagaç b´dzie zatwierdzenia przez nadzorc´ indywidualnego
modelu ryzyka stosowanego w danym banku.
Kolejnym problemem nadzoru bankowego, b´dàcym przedmiotem zainteresowania
w Bazylei i Unii Europejskiej, jest nadzór nad konglomeratami, dzia∏ajàcymi m.in. na
rynku bankowym, ubezpieczeniowym i kapita∏owym, ale tak˝e poza sektorem finansowym. Wydaje si´ niezb´dne wypracowanie docelowego podejÊcia przez nadzór do
tej kwestii. Bez wzgl´du na form´ konglomeratu efektywny nadzór nad grupami
obejmujàcymi zasadniczo odmienne podmioty oraz mogàcymi dzia∏aç w wi´cej ni˝
jednym kraju wymaga ogromnej wiedzy i zapewnienia bie˝àcej wspó∏pracy mi´dzy
nadzorami poszczególnych paƒstw. W Polsce stwarza si´ warunki do podejmowania
odpowiednich dzia∏aƒ przez w∏adze nadzorcze. Przyk∏adem mogà byç najnowsze
rozwiàzania zawarte w ustawie z 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupe∏niajàcym
nad instytucjami kredytowymi, zak∏adami ubezpieczeƒ i firmami inwestycyjnymi
wchodzàcymi w sk∏ad konglomeratu finansowego19.
Reasumujàc mo˝na stwierdziç, ˝e V etap b´dzie mia∏ decydujàce znaczenie dla tempa
rozwoju polskiego sektora bankowego i zwi´kszania jego konkurencyjnoÊci oraz stworzenia mu odpowiednich mo˝liwoÊci rozwoju. Chocia˝ sam nadzór bankowy osiàgnà∏
wysoki poziom dojrza∏oÊci i sprawnoÊci, dopiero w nowych warunkach zostanie przesàdzone, czy sprosta stojàcym przed nim wyzwaniom, czy te˝ nie wykorzysta szansy, ze
szkodà dla wszystkich zainteresowanych. Ze wzgl´du na przedstawione wczeÊniej informacje i problemy, z jakimi spotykajà si´ regulatorzy na poziomie ponadnarodowym
(w szczególnoÊci Komisja Europejska i Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego), w∏adze
nadzoru w innych krajach oraz uczestnicy rynków finansowych, najwa˝niejszymi wyzwaniami w dzia∏alnoÊci polskiego nadzoru bankowego wydajà si´:
19 Dz.U. nr 83, poz. 719. W dniu 7 lipca 2005 r. odby∏o si´ pierwsze posiedzenie powo∏anego na podstawie przepisów tej ustawy Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. Na jego Przewodniczàcego wybrano Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Bankowego, którym jest Prezes NBP.
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1. Pe∏ne i odpowiednio wczesne zakoƒczenie przygotowaƒ prawnych, organizacyjnych, techniczych i funkcjonalnych do wejÊcia w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Nowej Umowy Kapita∏owej, przy utrzymaniu na mo˝liwie niskim poziomie kosztów niezb´dnych zmian w sektorze bankowym.
2. Sukcesywne dostosowywanie polityki nadzorczej wobec podmiotów dzia∏ajàcych
na polskim rynku ze wzgl´du na zró˝nicowane warunki ich funkcjonowania, wynikajàce z mo˝liwoÊci pe∏nego korzystania z zasad: jednolitej licencji bankowej,
nadzoru kraju macierzystego, swobody Êwiadczenia us∏ug finansowych i swobody
przep∏ywu kapita∏u. Dodatkowo nale˝y uwzgl´dniç rosnàce znaczenie transgranicznego Êwiadczenia us∏ug, rozwój szeroko rozumianej bankowoÊci elektronicznej oraz „zacieranie si´” granic pomi´dzy instrumentami i rynkami finansowymi.
3. Optymalne ustalenie zakresu i metod sprawowania nadzoru skonsolidowanego
oraz wypracowanie praktycznych sposobów dzia∏ania, na podstawie krajowych
i mi´dzynarodowych porozumieƒ bilateralnych oraz wielostronnych, we wspó∏pracy z innymi organami nadzoru nad rynkami finansowymi.
4. Intensyfikacja dialogu z podmiotami regulowanymi i klientami banków w celu
w∏aÊciwego i bie˝àcego analizowania sygna∏ów z rynku, co pozwoli na optymalizacj´ zakresu regulacji, wyraêniejsze okreÊlenie obszarów tzw. samoregulacji i minimalizacja mo˝liwoÊci powstawania warunków do korzystania przez uczestników
obrotu gospodarczego z tzw. arbitra˝u normatywnego w kraju i za granicà.
5. Powy˝szym wyzwaniom towarzyszà szczególne warunki wynikajàce z cz∏onkostwa Polski w UE. Nale˝y zatem umo˝liwiç stronie polskiej prezentowanie istotnych problemów
sektora bankowego, jego specyfiki i uwarunkowaƒ, w trakcie tworzenia rozwiàzaƒ regulacyjnych i praktyk nadzorczych we wszystkich gremiach UE i Bazylejskiego Komitetu
Nadzoru Bankowego. Pozwoli to na w∏aÊciwy rozwój naszego systemu przy zachowaniu najwy˝szych standardów bezpieczeƒstwa Êrodków finansowych jego klientów20.
20 Warto nadmieniç, ˝e od 1 stycznia 2006 r. przedstawiciel GINB b´dzie prowadzi∏ sekretariat Grupy Nadzorców Bankowych z Krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej – Group of Banking Supervisors from Central
and Eastern Europe – BSCEE. Sekretariat jest punktem kontaktowym paƒstw cz∏onkowskich Grupy z Bazylejskim Komitetem Nadzoru Bankowego. Realizacja tego zadania powinna utrwaliç pozycj´ Polski jako lidera w dziedzinie nadzoru bankowego paƒstw naszego regionu oraz wzmocniç mo˝liwoÊci oddzia∏ywania
podczas kontaktów z Komitetem Bazylejskim i w∏adzami nadzorczymi paƒstw cz∏onkowskich UE.
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Obecna struktura organizacyjna i g∏ówne regulacje
nadzoru bankowego

W wyniku ewolucji ukszta∏towa∏ si´ obecnie funkcjonujàcy w Polsce model nadzoru
bankowego. Wype∏nia on swoje funkcje poprzez dzia∏ania Komisji Nadzoru Bankowego, Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego oraz wybranych departamentów
Narodowego Banku Polskiego. Nale˝y podkreÊliç, ˝e nadzór bankowy ÊciÊle wspó∏pracuje z KNUiFE i KPWiG, co doprowadzi∏o do obj´cia znacznej cz´Êci sektora finansowego w Polsce nadzorem zintegrowanym funkcjonalnie. Zasady i tryb wspó∏pracy pomi´dzy tymi instytucjami sà regulowane przez stosowne porozumienia.
Komisja Nadzoru Bankowego
Realizowanie zadaƒ nadzoru bankowego ustawa o NBP z 1997 r. powierzy∏a Komisji Nadzoru Bankowego. Uzupe∏nieniem rozwiàzaƒ dotyczàcych nadzoru bankowego, zawartych w tej ustawie, sà obszerne uregulowania zawarte w ustawie Prawo
bankowe oraz innych ustawach tworzàcych system polskiego prawa. Komisja sprawuje nadzór nad bankami, oddzia∏ami i przedstawicielstwami banków zagranicznych
w Polsce oraz oddzia∏ami i przedstawicielstwami oddzia∏ów instytucji kredytowych.
Przepisy stanowià, ˝e KNB nie jest organem NBP, ale kolegialnym i niezale˝nym organem administracji publicznej. Organizacj´ i usytuowanie Komisji okreÊlajà przepisy
rozdzia∏u IV ustawy o NBP. Jej przewodniczàcym jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. Ponadto w sk∏ad KNB wchodzà:
- zast´pca Przewodniczàcego Komisji – Minister Finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu,
- przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- Przewodniczàcy Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d lub jego zast´pca,
- przedstawiciel Ministra Finansów,
- Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

BANK I KREDYT 9/2005

25

W posiedzeniach Komisji uczestniczy przedstawiciel Zwiàzku Banków Polskich z g∏osem doradczym w sprawach dotyczàcych regulacji nadzoru bankowego oraz
okreÊlania zasad dzia∏ania banków.
Na podstawie delegacji zawartych w ustawach KNB mo˝e korzystaç z uprawnieƒ, na
które sk∏adajà si´ decyzje, zezwolenia, upowa˝nienia i zgody. Indywidualne decyzje
podejmowane przez KNB w formie uchwa∏ majà moc ostatecznych decyzji administracyjnych.
Ustawa o NBP stanowi, ˝e do zadaƒ KNB nale˝à w szczególnoÊci:
– okreÊlanie zasad dzia∏ania banków zapewniajàcych bezpieczeƒstwo Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych przez klientów w bankach,
– nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów
prawa oraz obowiàzujàcych je norm finansowych21,
– dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich
Radzie Polityki Pieni´˝nej oraz ocen wp∏ywu polityki pieni´˝nej, podatkowej i nadzorczej na rozwój banków,
– opiniowanie zasad nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania.
U˝yty zwrot „w szczególnoÊci” wskazuje, ˝e sà jeszcze inne zadania KNB. Wed∏ug
ustawy o NBP zadania te oraz sposób ich realizacji okreÊla ustawa Prawo bankowe.
Analiza Prawa bankowego pozwala jednak stwierdziç, ˝e ustawa nie zawiera przepisów, które bezpoÊrednio formu∏owa∏yby odr´bne zadania KNB, jest natomiast zapis
odnoszàcy si´ do celów nadzoru bankowego. Lektura przepisów regulujàcych dzia∏alnoÊç banków pozwala uznaç, ˝e Komisja Nadzoru Bankowego wykonuje zadania

21 Nale˝y pami´taç, ˝e jeÊli chodzi o przestrzeganie prawa przez banki, to nadzór bankowy koncentruje si´
na badaniu zgodnoÊci ich post´powania z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, oraz przepisów innych ustaw, o ile przewidujà one dla KNB szczególne zadania, a tak˝e statutu i zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci bankowej. Nie mo˝e zatem wchodziç w kompetencje np. UOKiK, KPWiG, sàdów powszechnych, prokuratury, organów skarbowych.
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licencyjne, regulacyjne, kontrolno-administracyjne i zadania z zakresu procedur naprawczo-likwidacyjnych.
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o NBP decyzje i okreÊlone przez KNB zadania wykonuje i koordynuje wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP Generalny Inspektorat
Nadzoru Bankowego. Na jego czele stoi Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego,
powo∏ywany i odwo∏ywany przez Prezesa NBP w uzgodnieniu z Ministrem Finansów.
GINB nie ma odr´bnej osobowoÊci prawnej – jest elementem struktury organizacyjnej NBP (regulamin organizacyjny NBP, wydany w formie uchwa∏y przez Zarzàd NBP,
wyraênie okreÊla miejsce GINB w strukturze organizacyjnej banku centralnego oraz
zakres dzia∏ania). Analiza kompetencji GINB i jego umiejscowienie wyraênie wskazujà na powiàzanie nadzoru bankowego z NBP. Sprawne funkcjonowanie KNB zale˝y
przede wszystkim od efektywnego dzia∏ania GINB, a w szczególnoÊci jego w∏aÊciwej
organizacji, jak równie˝ odpowiedniej interpretacji celów, jakie ustawodawca wyznaczy∏ nadzorowi bankowemu.
W uchwale nr 4/2002 KNB z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie trybu wykonywania
nadzoru bankowego (Dz.Urz. NBP Nr 6, poz. 10) Komisja okreÊli∏a ten tryb stwierdzajàc, ˝e nadzór obejmuje:
1) rozpatrywanie wniosków zwiàzanych z tworzeniem, organizacjà i dzia∏alnoÊcià
banków, oddzia∏ów i przedstawicielstw banków zagranicznych,
2) dzia∏alnoÊç o charakterze regulacyjnym,
3) dzia∏alnoÊç o charakterze analitycznym,
4) wykonywanie czynnoÊci kontrolnych.
GINB funkcjonuje w ramach struktury utworzonej w wyniku reorganizacji dokonanej
w sierpniu 1998 r. Kilkuletnie funkcjonowanie w nowej formule organizacyjnej pozwala na stwierdzenie, ˝e reorganizacja wprowadzi∏a nowà jakoÊç pracy nadzoru
bankowego. GINB dostosowa∏ si´ do roli jednostki podwójnie podporzàdkowanej:
w sprawach nadzoru nad dzia∏alnoÊcià banków – Komisji Nadzoru Bankowego, we
wszystkich pozosta∏ych sprawach wynikajàcych ze strukturalnych zwiàzków z Narodowym Bankiem Polskim – Zarzàdowi NBP. Koncepcja podzia∏u GINB na pi´ç wyspe-
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cjalizowanych pionów: licencyjny, polityki nadzorczej, analityczny, inspekcyjny i spó∏dzielczy (oraz odpowiadajàcych im Biur) pozwala na prawid∏owà realizacj´ zadaƒ.
Narodowy Bank Polski
Szczególna sytuacja organizacyjna GINB w strukturze NBP oraz specyfika dzia∏ania
banku centralnego powodujà, ˝e realizacj´ zadaƒ GINB aktywnie wspierajà w zakresie swoich kompetencji Departament Statystyki, Departament Systemu Finansowego,
Departament Systemu P∏atniczego i Departament Prawny. Pozwala to na lepsze wykorzystanie potencja∏u ca∏ej instytucji i skuteczniejsze wype∏nianie w szczególnoÊci
funkcji regulacyjnej i kontrolnej. Nale˝y przypomnieç, ˝e NBP realizuje wiele istotnych
zadaƒ zawiàzanych mi´dzy innymi z dzia∏alnoÊcià: badawczà (w tym dotyczàcà rozwoju i stabilnoÊci systemu finansowego), statystycznà, kontrolà dewizowà oraz nadzorem nad systemem p∏atniczym22.

G∏ówne regulacje nadzoru bankowego

Zaprezentowane wczeÊniej cztery funkcje nadzoru bankowego sprawowane sà
na podstawie stosownych przepisów prawa 23. Wynikajàce z nich obowiàzki
i uprawnienia nadzoru oraz banków mo˝na pogrupowaç w omówiony poni˝ej
sposób:
W zakresie realizacji funkcji licencyjnej
W ramach zadaƒ licencyjnych KNB reglamentuje dost´p osób i kapita∏u do dzia∏alnoÊci bankowej. Dokonuje si´ tego poprzez wydawanie zezwoleƒ na utworzenie banku w formie spó∏ki akcyjnej i banku spó∏dzielczego oraz opiniowanie wniosków Mi22 Szerzej na ten temat patrz Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci NBP w 2004 r. Warszawa 2005 NBP.
23 Szerzej na ten temat patrz: Bernard Smyka: Prawo bankowe. Komentarz BECKA. Warszawa 2005 r. oraz
A. Kawulski, B. Smyka: Nadzorcze normy ostro˝noÊciowe wed∏ug znowelizowanej ustawy Prawo bankowe
na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne). Narodowy Bank Polski. Materia∏y i Studia nr 156. Ponadto na stronach internetowych NBP (www.nbp.pl) w dzia∏ach zatytu∏owanych: akty prawne, publikacje i nadzór bankowy, znajdujà si´ mi´dzy innymi: teksty ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, uchwa∏ i zarzàdzeƒ
KNB, rekomendacje GINB, t∏umaczenia dyrektyw UE i dokumentów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego.
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nistra Skarbu w sprawie utworzenia banku paƒstwowego. Realizujàc te zadania, KNB
podejmuje Êrodki, które na etapie tworzenia banku i póêniej, w trakcie jego funkcjonowania majà zapewniç, ˝e za dzia∏alnoÊç bankowà sà odpowiedzialne osoby dajàce r´kojmi´ jej prowadzenia w sposób nale˝ycie chroniàcy interesy klientów banku
i przy u˝yciu kapita∏u niepochodzàcego z: po˝yczek lub kredytów, oraz z nielegalnych
i nieudokumentowanych êróde∏.
Do zadaƒ licencyjnych KNB nale˝y tak˝e zaliczyç kontrol´ przep∏ywu kapita∏ów
w dzia∏ajàcych bankach. Prawo bankowe utrzymuje obowiàzujàce wczeÊniej zasady
kontroli przep∏ywu w∏asnoÊci akcji (sk∏adu akcjonariatu). Dodatkowo wprowadzono
obowiàzek informowania KNB o zamiarze sprzeda˝y znacznych pakietów akcji
i zwi´kszono liczb´ progów procentowych, na których obj´cie nale˝y uzyskaç jej zgod´. Nowym uprawnieniem KNB jest wydawanie zgody na powo∏anie dwóch cz∏onków zarzàdu, w tym prezesa, w banku dzia∏ajàcym w formie spó∏ki akcyjnej oraz zgody na powo∏anie prezesa banku spó∏dzielczego.
W zakresie realizacji funkcji regulacyjnej
WÊród instrumentów oddzia∏ywania na banki przez KNB, zasadnicze znaczenie majà tzw. regulacje ostro˝noÊciowe, w nast´pujàcych zakresach:
• Fundusze w∏asne. Prawo bankowe stanowi, ˝e w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa ekonomicznego banki sà obowiàzane posiadaç fundusze w∏asne dostosowane do rozmiaru prowadzonej dzia∏alnoÊci. Fundusze w∏asne zosta∏y podzielone na
dwie kategorie: tj. podstawowe i uzupe∏niajàce. KNB zosta∏a tak˝e upowa˝niona
do kszta∏towania funduszy uzupe∏niajàcych banku.
• Koncentracja zaanga˝owaƒ (kredytowych i kapita∏owych). Podstawowe normy
koncentracji kredytowej zosta∏y okreÊlone w ustawie Prawo bankowe. Niemniej
jednak KNB mo˝e okreÊlaç szczególne zasady wyliczania norm ostro˝noÊciowych
dla grup bankowych oraz braç udzia∏ w ustalaniu innych limitów koncentracji zaanga˝owaƒ dla banków.
• Wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci. Podstawowà konstrukcj´ wspó∏czynnika wyp∏acalnoÊci okreÊla Prawo bankowe. Ka˝dy bank ma obowiàzek utrzymywaç sum´ funduszy w∏asnych na takim poziomie, aby wynosi∏a nie mniej ni˝ 8% aktywów i zobowiàzaƒ pozabilansowych banku wa˝onych ryzykiem. Bank, rozpoczynajàc dzia-
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∏alnoÊç operacyjnà, zobowiàzany jest utrzymywaç wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci na
poziomie nie ni˝szym ni˝ 15% przez pierwsze 12 miesi´cy dzia∏alnoÊci, a przez nast´pne 12 miesi´cy dzia∏alnoÊci na poziomie nie ni˝szym ni˝ 12%.
• Inne normy ostro˝noÊciowe. OkreÊlone w ustawie normy ostro˝noÊciowe mogà
byç uzupe∏nione ustalonymi przez KNB wià˝àcymi banki normami p∏ynnoÊci oraz
innymi normami dopuszczalnego ryzyka w dzia∏alnoÊci banków. Chodzi tu przede
wszystkim o regulacje dotyczàce ryzyka walutowego oraz adekwatnoÊci kapita∏owej banków, tj. tzw. CAD I, II i III (skrót od wydanej i sukcesywnie nowelizowanej
w UE dyrektywy) i Bazylejskà Nowà Umow´ Kapita∏owà.
W zakresie realizacji funkcji kontrolnej
CzynnoÊci podejmowane w ramach nadzoru bankowego polegajà w szczególnoÊci na:
• badaniu wyp∏acalnoÊci, p∏ynnoÊci p∏atniczej i wyników ekonomicznych banków,
• badaniu zgodnoÊci udzielanych kredytów, po˝yczek, gwarancji bankowych i por´czeƒ z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami,
• badaniu zabezpieczenia i terminowoÊci sp∏aty kredytów i po˝yczek,
• badaniu stosowanego oprocentowania kredytów i po˝yczek oraz rachunków bankowych, w ramach umów zawieranych z osobami powiàzanymi z bankiem,
• dokonywaniu oceny sytuacji finansowej banków.
Analizujàc stosowne przepisy ustawowe mo˝na przyjàç, ˝e nadzór bankowy ma pe∏ny dost´p do informacji niezb´dnych do realizacji tej funkcji.
W zakresie realizacji funkcji dyscyplinujàcej
Ârodki nadzoru mo˝na podzieliç na dwie kategorie: zalecenia i sankcje nadzoru.
W ramach nadzoru KNB mo˝e zaleciç bankowi w szczególnoÊci: podj´cie Êrodków
koniecznych do przywrócenia p∏ynnoÊci p∏atniczej lub osiàgni´cia i przestrzegania
okreÊlonych przez KNB norm p∏ynnoÊci i norm dopuszczalnego ryzyka w dzia∏alnoÊci
banku, zwi´kszenie funduszy w∏asnych, zaniechanie okreÊlonych form reklamy. KNB
mo˝e tak˝e nakazaç bankowi wstrzymanie wyp∏at z zysku lub wstrzymanie otwiera-
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nia nowych jednostek organizacyjnych do czasu przywrócenia p∏ynnoÊci p∏atniczej
lub osiàgni´cia przez bank okreÊlonych norm dopuszczalnego ryzyka w dzia∏alnoÊci.
Sankcje w ramach nadzoru mogà byç zastosowane w razie stwierdzenia, ˝e bank nie
realizuje wymienionych powy˝ej zaleceƒ lub prowadzi dzia∏alnoÊç z naruszeniem
prawa lub statutu, albo zagra˝ajàc interesom posiadaczy rachunków bankowych. Powstanie tych okolicznoÊci, po uprzednim upomnieniu na piÊmie, pozwala KNB:
• wystàpiç do w∏aÊciwego organu banku z wnioskiem o odwo∏anie prezesa, wiceprezesa lub innego cz∏onka zarzàdu banku bezpoÊrednio odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawid∏owoÊci;
• zawiesiç w czynnoÊciach cz∏onków zarzàdu do czasu podj´cia uchwa∏y w sprawie
wniosku o ich odwo∏anie przez rad´ nadzorczà; zawieszenie w czynnoÊciach polega na wy∏àczeniu z podejmowania decyzji za bank w zakresie jego praw i obowiàzków majàtkowych;
• na∏o˝yç na bank kar´ finansowà w wysokoÊci do 1.000.000 z∏;
• ograniczyç zakres dzia∏alnoÊci banku;
• uchyliç zezwolenie na utworzenie banku i podjàç decyzj´ o jego likwidacji24.
Szczególnà grupà sà przepisy dotyczàce post´powania nadzoru wobec banków
majàcych problemy finansowe. Bioràc pod uwag´ ich skutki, mo˝na je podzieliç na
dwie kategorie, tj. procedury naprawcze i procedury likwidacyjno-upad∏oÊciowe25.

Wnioski koƒcowe
Analizujàc poszczególne etapu rozwoju nadzoru bankowego w Polsce, jego obecne
funkcjonowanie i perspektywy zmian, mo˝na stwierdziç, ˝e po 16 latach dzia∏alno24 Powy˝sze wyliczenie nie wyczerpuje mo˝liwych sankcji. Szerzej na ten temat patrz: Rozdzia∏ 11„Nadzór
bankowy” ustawy Prawo bankowe.
25 Szerzej na ten temat patrz: Rozdzia∏ 12 „Post´powanie naprawcze, likwidacja i upad∏oÊç banku” ustawy
Prawo bankowe. Przepisy tam zawarte dotyczà równie˝ problematyki przej´cia banku.
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Êci wpisa∏ si´ on pozytywnie i na trwa∏e w proces tworzenia nowoczesnego systemu
bankowego w naszym kraju. Nale˝y zatem podkreÊliç:
1) stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych i prawnych umo˝liwiajàcych bie˝àce sprawowanie skutecznego nadzoru bankowego w warunkach integracji Polski z Unià Europejskà oraz post´pujàcej liberalizacji i umi´dzynarodowienia us∏ug
bankowych,
2) w∏aÊciwe realizowanie zadaƒ nadzoru bankowego w celu zapewnienia stabilnoÊci
systemu bankowego w ramach stworzonej w Polsce tzw. sieci bezpieczeƒstwa finansowego (ang. safety net),
3) skuteczne wype∏nianie czterech podstawowych funkcji nadzoru (licencyjnej, regulacyjnej, kontrolnej i dyscyplinujàcej) zgodnie z mi´dzynarodowymi standardami,
z uwzgl´dnieniem unikalnych doÊwiadczeƒ krajowych, na podstawie szczegó∏owych i przejrzystych procedur,
4) aktywne uczestniczenie, we wspó∏pracy z KPWiG i KNUiFE, w rozwijaniu adekwatnych do polskich warunków rozwiàzaƒ, majàcych na celu stworzenie optymalnego modelu nadzoru skonsolidowanego nad instytucjami sektora finansowego.
OczywiÊcie, powy˝sza ocena podlega∏a, podlega i podlegaç b´dzie regularnej weryfikacji przez banki, ich klientów, inwestorów oraz analityków zewn´trznych i naukowców zainteresowanych problematykà Êwiadczenia us∏ug finansowych. Jest to
wynikiem nie tylko znaczenia, zakresu i skutków dzia∏alnoÊci nadzoru bankowego,
ale przede wszystkim tempa i charakteru zmian wspó∏czesnej bankowoÊci, które nie
pozwalajà na „odcinanie kuponów” od historycznych dokonaƒ. Wydaje si´, ˝e powsta∏y odpowiednie warunki, nie tylko do utrzymania dotychczasowych wyników
pracy tego szczególnego „regulatora”, ale równie˝ sprostania wymienionym wczeÊniej wyzwaniom w najbli˝szych latach. Je˝eli tak si´ stanie, to zarówno deponenci,
jak i banki uzyskiwaç b´dà wymierne, nale˝ne korzyÊci w warunkach odpowiednio
wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa, co sprzyjaç b´dzie rozwojowi ca∏ej polskiej gospodarki i zwi´kszaniu jej konkurencyjnoÊci.
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