
 

 
 

 

Prezes 
 Najwyższej Izby Kontroli 

Jacek Jezierski 

Warszawa, dnia    29       grudnia 2011 r. 

 

 

 
 Pan 

Marek Belka 
Prezes 
Narodowego Banku Polskiego 

KBF-4101-05-03/2011 
P/11/025 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 17 sierpnia do 24 października 2011 r. 
kontrolę działań Narodowego Banku Polskiego podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
sektora finansowego w latach 2010–2011.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 3 listopada 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez NBP zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sektora finansowego w latach 2010–2011. 

1.  Narodowy Bank Polski rzetelnie realizował zadanie wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim podejmując działania  
na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. NBP na bieżąco analizował wpływ 
światowego kryzysu na rynkach finansowych na polski system finansowy, w tym 
dokonywał oceny ryzyk zagrażających polskim bankom oraz wskazywał działania 
niezbędne w celu ich ograniczenia. Wyniki analiz oraz wnioski i rekomendacje  
na przyszłość publikowane były w półrocznych raportach o stabilności systemu 
finansowego (raportach SSF). Publikacje te były dostępne dla szerokiego kręgu 
odbiorców i przekazywane instytucjom odpowiedzialnym za zachowanie stabilności 
polskiego sektora bankowego. Ponadto w marcu 2010 r. NBP zakończył prace nad 
raportem pt. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego – część II Wnioski  

do dyskusji, w którym przedstawił wnioski dla długookresowej stabilności polskiego 
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sytemu bankowego. W ocenie NIK raporty te w sposób rzetelny i kompleksowy 
analizowały możliwe ryzyka. 
Jednym z zagrożeń wskazanym w raportach SSF był negatywny wpływ obecnego kryzysu 
zadłużenia fiskalnego w niektórych państwach strefy euro na przyszłe ryzyko 
zewnętrznego finansowania polskich banków. Jako możliwy sposób ograniczenia ryzyka 
finansowania zewnętrznego NBP wskazał rozwój rynku instrumentów finansowych 
umożliwiających bankom pozyskanie środków na rynku krajowym. Według raportu NBP 
z marca 2010 r. powodem słabego rozwoju rynków tych instrumentów jest ograniczenie 
kręgu możliwych emitentów, jak również niedostateczna przejrzystość rynku obligacji 
nieskarbowych. Zwiększeniu krajowego finansowania z wykorzystaniem 
długoterminowych bankowych papierów wartościowych nie sprzyja także niepewność 
występująca na rynkach finansowych. W efekcie instrumenty te były wykorzystywane  
w niewielkim zakresie1. Zdaniem NIK czynnikiem, który powinien skłonić banki  
do poszukiwania finansowania długoterminowego są proponowane przez Komisję 
Europejską zmiany regulacyjne dotyczące norm płynności, szczególnie długookresowej, 
zawarte w projekcie dyrektywy CRD IV2. Obowiązek raportowania przez banki spełnienia 
tych wymogów rozpocznie się w 2013 r.  
NBP uczestnicząc w pracach grupy roboczej powołanej przez Ministra Finansów rzetelnie 
opiniował przygotowany przez Związek Banków Polskich projekt nowelizacji ustawy  
o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Projekt przewidywał rozszerzenie na banki 
uniwersalne o dominującym udziale w finansowaniu rynku mieszkaniowego prawa emisji 
listów zastawnych. Prace te nie zostały zakończone.  
Zdaniem NIK, NBP powinien rozważyć przeprowadzenie poszerzonej analizy ograniczeń 
rozwoju krajowego rynku długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
emitowanych przez banki, a wnioski z niej wynikające przedstawić Komitetowi 
Stabilności Finansowej. 

2.  NIK ocenia pozytywnie udział NBP w procesie opiniowania projektu dyrektywy CRD IV. 
NBP w kwietniu 2010 r. w stanowisku przekazanym Komisji Europejskiej kwestionował 
taki sam dla wszystkich krajów Unii Europejskiej sposób wyznaczania norm płynności.  
W stanowisku wskazywano, że poszczególne parametry dotyczące norm płynności 
krótko- i długookresowej, powinny być ustalane na poziomie krajowym, a termin ich 
wprowadzenia wydłużony do pięciu lat, aby dać bankom czas na dostosowanie się do 
nowych rozwiązań. NBP uzasadniał, że spełnienie normy płynności długookresowej 
(NSFR) oznaczałoby, w skali całego sektora bankowego, konieczność zwiększenia 
stabilnych źródeł finansowania i podjęcia działań stymulujących rozwój rynku 
instrumentów ułatwiających pozyskanie takiego finansowania, a przede wszystkim rynku 
obligacji nieskarbowych, co wymaga dłuższego czasu. W pierwotnej wersji regulacji 

                                                 
1  Według Raportu SSF z lipca 2011 r. udział finansowania pozyskanego przez banki poprzez emisję bankowych 

instrumentów dłużnych wynosił 2,3% aktywów sektora banków komercyjnych (w tym 60% stanowiły 
obligacje drogowe wyemitowane przez BGK).  

2  Projekt Dyrektywy CRD IV jest dokumentem, w którym Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmiany 
dotychczasowych zasad adekwatności kapitałowej oraz norm w zakresie ryzyka płynności w bankach. 
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NSFR zaproponowanej przez Komisję Europejską na początku 2010 r. tylko 31% banków 
komercyjnych spośród całego sektora spełniałoby tę normę. Po skorygowaniu tej normy 
przez Komisję Europejską, na koniec września 2010 r. udział banków spełniających 
normę wyniósł 80%. 

3.  Od IV kwartału 2008 r. do I półrocza 2010 r. NBP stabilizował sytuację na rynku 
bankowym, między innymi poprzez zasilanie banków w środki finansowe w operacjach 
repo na okres do sześciu miesięcy. W związku z poprawą płynności banków w II półroczu 
2010 r., NBP wycofywał się sukcesywnie z tych operacji, a banki powróciły  
do wzajemnego finansowania poprzez niezabezpieczone pożyczki międzybankowe. 
Rynek pożyczek międzybankowych jest jednak ograniczony z uwagi na występujące 
ryzyko kredytowe i limity kredytowe ustalane pomiędzy poszczególnymi bankami.  
W związku z tym dominują na nim pożyczki o najkrótszych terminach zapadalności. 
Banki także rzadko zawierają operacje warunkowe (repo i SBB) polegające na udzielaniu 
sobie pożyczek pod zastaw papierów wartościowych, co spowodowane jest głównie 
brakiem standardów umownych i rozwiązań instytucjonalnych organizujących  
i zabezpieczających te transakcje.  
NIK ocenia pozytywnie wspieranie przez NBP Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. w pracach nad utworzeniem spółki KDPW_CCP S.A. pełniącej rolę 
izby rozliczeniowej dla stron transakcji jako pośrednika. Działalność KDPW_CCP S.A. 
stworzy możliwość ograniczenia ryzyka kredytowego, prawnego i operacyjnego,  
w związku z eliminacją obaw o pogorszenie się sytuacji finansowej uczestników rynku. 
Powinno to sprzyjać szerszemu finansowaniu banków z wykorzystaniem operacji repo  
na rynku międzybankowym. 

4.  NIK ocenia pozytywnie prowadzenie przez NBP bieżącej analizy stabilności systemu 
finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. W ramach 
monitoringu polskiego rynku finansowego NBP przeprowadzał makroekonomiczne 
analizy szokowe oraz oceny zdolności banków do absorbowania strat kredytowych, które 
mogłyby wynikać z pogorszenia sytuacji gospodarczej. Wyniki analiz publikowane były 
w półrocznych raportach SSF oraz przekazywane instytucjom odpowiedzialnym  
za zachowanie stabilności systemu finansowego. Bieżący monitoring obejmował dzienne 
informacje o sytuacji na rynkach finansowych, informacje z Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego o spełnieniu norm płynności przez banki, a także okresowe kwartalne oceny 
nadzorcze banków komercyjnych. W sytuacji wykrycia niepokojących informacji  
na rynku była uruchamiana procedura monitoringu szczegółowego. Objęto nią dwa banki 
narażone na ryzyko płynności, ze względu na aprecjację złotego.  

5.  NIK ocenia pozytywnie przeprowadzenie przez NBP, przewidzianych w planie 
działalności na lata 2010–2012, analiz instytucjonalnej architektury stabilności 
finansowej. Na ich podstawie NBP stwierdził, że w sytuacjach kryzysowych przepisy 
ustawy Prawo bankowe oraz Kodeksu spółek handlowych nie zapewniają sprawnego  
i szybkiego rozwiązywania problemów zagrożonego banku. Wnioski wynikające z analiz  
i propozycje rozwiązań umożliwiających uporządkowaną likwidację zagrożonego banku 
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NBP przekazał Ministerstwu Finansów. NBP przedstawił Ministrowi Finansów także 
uwagi do propozycji Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym 
postępowania restrukturyzacyjnego i kontrolowanej likwidacji upadającego banku. NBP 
zwrócił uwagę, że unijne zasady dotyczące zarządzania kryzysowego powinny umożliwi ć 
zagwarantowanie wpływu nadzorcy goszczącego na wprowadzenie zmian do planu 
ratunkowego podmiotu nadzorowanego.  

6.  Po kontroli przeprowadzonej w 2009 r. NIK wnioskowała o przeprowadzenie,  
w porozumieniu z pozostałymi członkami Komitetu Stabilności Finansowej, ćwiczenia 
kryzysowego testującego procedury Krajowego Planu Awaryjnego. Ćwiczenie zostało 
przeprowadzone w dniu 16 czerwca 2011 r. w siedzibie NBP z udziałem zespołów 
kryzysowych, powołanych przez członków Komitetu Stabilności Finansowej. W trakcie 
ćwiczenia przewidującego hipotetyczną sytuację zagrożenia płynności i wypłacalności 
jednego banku, sprawdzono zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy jego 
uczestnikami, a także proces podejmowania decyzji wobec takiego banku. Wnioski  
z ćwiczenia w zakresie dotyczącym NBP zostały wdrożone poprzez zmiany w planie 
awaryjnym NBP.  

Przekazując powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o rozważenie 
przeprowadzenia poszerzonej analizy ograniczeń rozwoju i upowszechnienia instrumentów 
długoterminowego finansowania banków.  

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, proszę Pana Prezesa o przedstawienie,  
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji  
o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu 
realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia  
na piśmie do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie 
ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 
nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. 


