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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, której 
postanowienia stanowią realizację zaleceń Europejskiej Rady do spraw 
Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. 

 Ustawa ustanowiła nowe zasady działania Komitetu Stabilności 
Finansowej w zakresie zarządzania kryzysowego i rozszerzyła mandat 
Komitetu o nadzór makroostrożnościowy oraz zmieniła zasady 
działania Komitetu, jego kompetencje i obowiązki. 

 Zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym obejmuje działanie na 
rzecz utrzymania lub przywrócenia stabilności systemu finansowego  
w przypadku bezpośredniego zagrożenia tej stabilności. 

 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

 Nowym ważnym elementem w zarządzaniu kryzysowym są zadania  
i uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jako organu 
przymusowej restrukturyzacji, wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 
2016 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, której przepisy weszły  
w życie z dniem 9 października 2016 r. 

 Ustawą o BFG wprowadzono obowiązek przygotowania przez wszystkie 
banki planów naprawy, które zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego, 
oraz ustanowiono nowe zasady restrukturyzacji banków. 

 Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym obejmuje: 
identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego w systemie 
finansowym lub jego otoczeniu oraz działanie na rzecz wyeliminowania  
lub ograniczenia ryzyka z wykorzystaniem instrumentów 
makroostrożnościowych. 

 
 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 03 

 Wdrożenie postanowień wyżej wymienionych ustaw jest kluczowe  
dla bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowego. 

 Ponadto kontrolą objęto sprawowanie przez KNF nadzoru 
mikroostrożnościowego nad bankami, ponieważ z analiz Narodowego 
Banku Polskiego wynikało, że:  

– obniżyła się zyskowność banków, głównie banków spółdzielczych,  
z powodu niskich stóp procentowych, nowych obciążeń fiskalnych  
i wzrostu kosztów na BFG i FWK; 

– w efekcie obniżyła się odporność banków na skutki spowolnienia 
gospodarczego i zaburzenia rynkowe. 

 Stabilność sektora bankowego jest istotna z punktu widzenia 
bezpieczeństwa depozytów w nim zgromadzonych (ok. 1,2 bln zł),  
jak i oddziaływania na gospodarkę. 
 

 



Schemat organizacyjny KSF w formule zarzadzania 
kryzysowego 04 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Schemat organizacyjny KSF w formule nadzoru 
makroostrożnościowego 05 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Wybrane kompetencje w zakresie nadzoru 
makroostrożnościowego instytucji, których kierownicy 
wchodzą w skład KSF 

06 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Struktura nadzoru nad sektorem bankowym 



Aktywa polskiego systemu finansowego  
na koniec 2017 r. (w mln zł) 08 

 
 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  wyników kontroli oraz Sprawozdania z działalności KNF w 2017 r. 



Struktura aktywów sektora bankowego  
(wg stanu na koniec 2017 r.) 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  wyników kontroli oraz Sprawozdania z działalności KNF w 2017 r. 



Wynik finansowy netto sektora bankowego  
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli oraz Sprawozdania z działalności KNF w 2017 r.  



Kredyty i depozyty sektora niefinansowego,  
w tym kredyty i depozyty gospodarstw domowych,  
w latach 2015–2017 (w mld zł) 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli oraz Sprawozdania z działalności KNF w 2017 r.   



 Ministerstwo Finansów 
 Narodowy Bank Polski 
 Komisję Nadzoru Finansowego 

Kogo kontrolowaliśmy? 12 



Czy członkowie KSF rzetelnie wypełniali obowiązki ustawowe w zakresie 
nadzoru makroostrożnościowego i zarządzania kryzysowego wynikające  
z ustawy o nadzorze makroostrożnościowym i zarządzaniu kryzysowym oraz  
w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego nad poszczególnymi instytucjami 
sektora bankowego? 

W szczególności: 

 Czy wdrożone zostały postanowienia ustawy o nadzorze 
makroostrożnościowym i zarządzaniu kryzysowym w zakresie zasad 
funkcjonowania i realizacji zadań KSF, w tym: 

– czy prawidłowo realizowane były zadania w zakresie nadzoru 
makroostrożnościowego wynikające z art. 5 ustawy?  

– czy Minister Finansów prawidłowo realizował zadania w zakresie 
zarządzania kryzysowego wynikające z art. 6 ust. 1 ustawy?  

– czy KNF właściwie wypełniała postanowienia ustawy w ramach 
sprawowanego nadzoru nad bankami? 

Co kontrolowaliśmy? 13 



 Czy nadzór KNF nad bankami sprawowany w ramach przepisów 
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawy Prawo bankowe 
zapewniał stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego? 

 Czy KNF właściwie ustaliła priorytety nadzorcze dla sektora 
bankowego? 

 Jaki był stan zabezpieczenia depozytów zgromadzonych w sektorze 
bankowym przez system gwarantowania depozytów BFG? W jakim 
stopniu zabezpieczone były w Systemie Ochrony Instytucjonalnej 
depozyty zgromadzone w bankach spółdzielczych? 

Co kontrolowaliśmy? 14 



 Stan realizacji, zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przez 
członków KSF: 
– Ministra Finansów, 

– Prezesa NBP, 

– Przewodniczącego KNF, 

– Prezesa Zarządu BFG (na podstawie dokumentacji z działalności 
KSF-M w NBP). 

 Stan realizacji zadań w zakresie nadzoru makroostrożnościowego 
przez wyżej wymienionych członków KSF. 

Co kontrolowaliśmy? 15 



 Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad sektorem bankowym: 

– przygotowywanie okresowych (kwartalnych i rocznych) analiz 
sektora bankowego; 

– indywidualny nadzór analityczny nad bankami (BION roczny, analizy 
kwartalne); 

– programy postępowania naprawczego i plany naprawy; 

– czynności kontrolne/inspekcje w bankach; 

– nadzór nad systemami ochrony instytucjonalnej (Systemem 
Ochrony Zrzeszenia BPS, Systemem Ochrony SGB); 

– postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie 
Polskiego Banku Apeksowego Spółka Akcyjna. 

 

Co kontrolowaliśmy? 16 



 Działalność analityczną i informacyjną NBP na temat oceny stabilności 
sektora bankowego. 

 Stan wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej do prawa 
krajowego przez Ministra Finansów. 

 Nadzór Ministra Finansów nad Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 

Co kontrolowaliśmy? 17 



 W okresie objętym kontrolą, tj. od listopada 2015 r. do listopada  
2017 r., Ministerstwo Finansów i NBP zapewniły warunki 
organizacyjne do obsługi działalności KSF-M i KSF-K. 

 Prezes NBP jako Przewodniczący KSF-M oraz Minister Finansów jako 
Przewodniczący KSF-K, rzetelnie wypełniali obowiązki wynikające  
z ustawy o nadzorze makroostrożnościowym i zarządzaniu 
kryzysowym. 

 KNF sprawowała nadzór mikroostrożnościowy nad sektorem 
bankowym, ale NIK stwierdziła przypadki braku skutecznych działań 
nadzorczych w stosunku do niektórych banków spółdzielczych, w tym 
między innymi: 
– nieprzeprowadzanie corocznych testów warunków skrajnych  

w bankach spółdzielczych; 

Stwierdzony stan 18 



– niepodejmowanie działań nadzorczych w stosunku do banków 
nierzetelnie prezentujących dane w formularzach samooceny BION; 

– nierzetelne oszacowanie kwartalnej oceny BION niektórych banków 
spółdzielczych; 

– przekroczenie terminów na nadanie i zaakceptowanie kwartalnej 
oceny BION niektórym bankom spółdzielczym; 

– brak skutecznych działań nadzorczych w przypadku nieprawidłowo 
realizowanych przez banki programów postępowania naprawczego; 

– ograniczona częstotliwość inspekcji w bankach spółdzielczych, co 
zdaniem NIK wynikało z niewłaściwie ustalonych priorytetów 
nadzorczych dla sektora bankowego. W okresie od 2014 r. do I kw. 
2017 r. 84% banków spółdzielczych nie było objętych żadnymi 
czynnościami kontrolnymi przez KNF. 

Stwierdzony stan  19 



Stwierdzony stan – liczba banków komercyjnych  
i spółdzielczych objętych postępowaniem naprawczym  
w latach 2015–2017 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli oraz Sprawozdania KNF w 2017 r. 



 Minister Finansów przygotowywał projekty aktów prawnych w celu 
wdrożenia postanowień dyrektyw unijnych do prawa krajowego, ale 
NIK stwierdziła duże opóźnienia w implementacji dyrektyw. 
Implementacja wszystkich pięciu dyrektyw oraz dostosowanie 
przepisów krajowych do jednego rozporządzenia nastąpiło z 
opóźnieniem od 4 do 22 miesięcy, a biorąc pod uwagę daty publikacji 
rozporządzeń wykonawczych do ustaw wdrażających przepisy prawa 
unijnego, z opóźnieniem nawet do 30 miesięcy. 

 Minister Finansów wykonywał postanowienia ustawy o BFG  
w zakresie nadzoru nad Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 

 Narodowy Bank Polski dokonywał okresowych analiz stabilności 
systemu finansowego, w tym sektora bankowego i publikował wyniki 
tych analiz dwa razy w roku w raportach o stabilności systemu 
finansowego. 

Stwierdzony stan 21 



Stwierdzony stan – opóźnienia w przyjęciu ustaw 
implementujących przepisy prawa unijnego (w miesiącach) 22 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna 23 

 

NIK oceniła, że w okresie objętym kontrolą, tj. od listopada 2015 r.  
do listopada 2017 r., wszystkie skontrolowane podmioty, tworzące 
sieć bezpieczeństwa finansowego, w kluczowych aspektach  
z punktu widzenia stabilności całego sektora bankowego, rzetelnie 
wykonywały swoje zadania w zakresie nadzoru  
makro- i mikroostrożnościowego.  
Niemniej NIK stwierdziła nieprawidłowości w działalności 
legislacyjnej Ministra Finansów i sprawowaniu przez KNF nadzoru 
nad bankami spółdzielczymi. 

 



Ocena ogólna 24 

 Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniona 
została działalność Ministra Finansów w zakresie zarządzania 
kryzysowego oraz wdrażania prawa Unii Europejskiej do prawa 
krajowego dotyczącego funkcjonowania sektora bankowego. 

Nieprawidłowości dotyczyły głównie opóźnień  
w implementacji dyrektyw unijnych. 

 Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniony 
został nadzór KNF nad sektorem bankowym.  

Nieprawidłowości dotyczyły nadzoru nad bankami 
spółdzielczymi. 

 Pozytywnie oceniona została działalność Prezesa NBP jako 
Przewodniczącego KSF-M oraz działania NBP na rzecz zapewnienia 
stabilności sektora bankowego. 

 
 



 Zdaniem NIK należy rozważyć potrzebę ewentualnych działań 
legislacyjnych w celu: 

– zmiany art. 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad 
systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 
finansowym, poprzez sprecyzowanie zasad dokonywania przeglądu 
adekwatności nałożonych wskaźników bufora innych instytucji  
o znaczeniu systemowym; 

– wprowadzenia dodatkowych przepisów umożliwiających KNF 
oddziaływanie dyscyplinujące na kuratorów (np. w postaci 
konsekwencji finansowych), poprzedzające ich ewentualne 
odwołanie, celem zapewnienia skuteczności i efektywności 
wdrażania programów postępowania naprawczego i programów 
naprawy przez bank. 

25 Wnioski de lege ferenda 



 Zdaniem NIK, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sektora bankowego 
zasadne jest także: 

– kontynuowanie dotychczasowych działań skierowanych na 
wzmacnianie stabilności banków komercyjnych, w tym  
w szczególności realizujących programy postępowania 
naprawczego; 

– zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania stabilności banków 
spółdzielczych, w tym zapewnienie przez UKNF odpowiedniej 
częstotliwości inspekcji w tych podmiotach i odpowiedniej reakcji 
na nieprawidłowości zidentyfikowane w ich działaniu; 

– zapewnienie terminowej implementacji przepisów dyrektyw 
unijnych do prawa krajowego. 

26 Wnioski de lege lata 



 W wystąpieniu pokontrolnym do Ministra Finansów sformułowano  
2 wnioski pokontrolne. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Nowak poinformował o przyjęciu wniosków do realizacji. 

 W wystąpieniu pokontrolnym do Przewodniczącego KNF 
sformułowano 7 wniosków pokontrolnych. Przewodniczący Komisji 
Marek Chrzanowski poinformował o przyjęciu wniosków  
do realizacji. 

 W wystąpieniu pokontrolnym do Prezesa NBP nie sformułowano 
wniosków pokontrolnych. 

 
 

27 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło: stock.adobe.com 
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