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W IV kwartale 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła umowy systemów ochrony
instytucjonalnej obydwu działających zrzeszeń banków spółdzielczych oraz banków je
zrzeszających.

W dniu 23.11.2015 r. 192 banki należące do zrzeszenia SGB (bank zrzeszający oraz 191 spośród
202 banków spółdzielczych będących wówczas członkami zrzeszenia) zawarły Umowę Systemu
Ochrony SGB.

W dniu 31.12.2015 r., Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarły 242 banki należące do
Zrzeszenia BPS (bank zrzeszający oraz 241 spośród 357 banków spółdzielczych będących wówczas
członkami zrzeszenia).

Liczba uczestników systemów ochrony ciągle rośnie. Obecnie (maj 2016 r.) uczestnikami systemu
ochrony BPS jest 250 banków, a systemu ochrony SGB 196 banków. Łącznie, uczestnikami
systemów ochrony jest obecnie 446 banków, w tym 2 zrzeszające.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia CRR głównymi celami systemów ochrony instytucjonalnej
(ang. institutional protection system – IPS) są zapewnienie płynności i wypłacalności każdego z
jego członków. Przepisy te zostały wdrożone do prawodawstwa krajowego w znowelizowanej
ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
(przepisy rozdziału 3a System ochrony)

Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – banki spółdzielcze

Utworzenie IPS

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do 2014 r. o 29,2% (do
535,4 mln zł). Pięć banków poniosło stratę netto w łącznej kwocie 41,0 mln zł, w tym w czterech z
tych banków wystąpienie strat nie zależało od wypłaty z FOŚG.

Na dynamikę i kwotę wyniku poważny wpływ miały wypłaty z FOŚG (w kwocie 176,9 mln zł) z
tytułu gwarancji depozytów złożonych w SBRzR w Wołominie. Usunięcie tych wypłat z kosztów
operacyjnych spowodowałoby, że w stosunku do 2014 r. wynik netto zmniejszyłby się o 10,2% (a
nie o 29,2%, jak było w rzeczywistości), do 678,7 mln zł.

Wynik finansowy 
netto

Niniejsza informacja – podobnie, jak informacja za III kw. 2015 r., nie zawiera danych o Banku
Spółdzielczym w Lesznowoli, przejętym przez SGB-Bank SA w ostatnim dniu czerwca 2015 r. ani o
SBRzR w Wołominie, w stosunku do którego sąd, w dniu 30 grudnia 2015 r., orzekł upadłość.
Strata tego banku na koniec 2015 r. (1,628 mld zł) przewyższała ponad 3-krotnie łączny wynik
netto pozostałych banków spółdzielczych, co oznacza, że uwzględnienie danych o tym banku
spowodowałoby poważne wypaczenie obrazu całego sektora.

UWAGA!
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Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – banki spółdzielcze, cd.

DEPOZYTY
Depozyty w bankach spółdzielczych wzrosły w stosunku do grudnia 2014 r. o 8,1% (w sektorze
bankowym o 6,6%). W trakcie roku poziom depozytów ulegał istotnym wahaniom. Ich zmienność
jest w bardzo dużym stopniu zdeterminowana przez zmienność depozytów osób prywatnych.

BAZA KAPITAŁOWA

Banki spółdzielcze w ciągu roku wzmocniły swoją bazę kapitałową. Fundusze własne banków 
spółdzielczych wzrosły o 6,2% (do 10,5 mld zł) w stosunku do grudnia 2014 r. Wyrażone w euro 
również wzrosły o 6,2% (do 2,5 mld euro).
Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 15,9% (bez stosowania tzw. 
współczynnika wsparcia wyniósłby 14,3%), zaś współczynnik Tier I wyniósł 14,9%, i analogicznie, 
bez stosowania współczynnika wsparcia wyniósłby 13,3%.

NIEWIELKIE 
POGORSZENIE  
JAKOŚCI 
NALEŻNOŚCI

Jakość należności od sektora niefinansowego pogorszyła się nieznacznie. Udział należności
zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego ogółem wzrósł w ciągu roku z 6,4% do
6,6%.
Odpisy na należności zagrożone od sektora niefinansowego również nieznacznie wzrosły z 28,2%
do 28,6%.

WZROST 
NALEŻNOŚCI OD 
PRZEDSIĘBIORSTW

Należności od sektora niefinansowego wzrosły w ciągu roku o 6,6% (w całym sektorze bankowym
o 7,5%), do 59,5 mld zł.
W ciągu roku najsilniej rosły należności od osób prywatnych (o 11,1%). W należnościach od tej
grupy klientów dominują kredyty mieszkaniowe (53,4%). Kredyty mieszkaniowe walutowe
stanowią 0,2% należności od osób prywatnych. Brak kredytów denominowanych w CHF.
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Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – banki zrzeszające

Fundusze własne banków zrzeszających w grudniu 2015 r. były wyższe o 7,4% niż w grudniu 2014 r.
i wyniosły 1,5 mld zł. Wyrażone w euro wzrosły o 7,5%, do 359,0 mln euro. Kapitał Tier I stanowił
67,8% funduszy.

Łączny współczynnik wypłacalności wyniósł 10,8%, zaś współczynnik Tier I wyniósł 7,3%.

BAZA KAPITAŁOWA

JAKOŚĆ 
NALEŻNOŚCI

Jakość należności od sektora niefinansowego banków zrzeszających jest dużo gorsza niż banków 
spółdzielczych. Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego wzrósł 
nieznacznie z 23,4% w grudniu 2014 r. do 23,6 w grudniu 2015 r. 

WYNIK FINANSOWY 
NETTO

Banki zrzeszające osiągnęły na koniec 2015 r. zysk netto w kwocie 50,0 mln zł (SGB-Bank SA 42,4
mln zł, BPS SA 7,6 mln zł; BPS SA pokrył wszystkie straty z lat 2013 i 2014). Wypłaty ze środków
gwarantowanych nie miały tak silnego wpływu na ich wyniki, jak było to w przypadku banków
spółdzielczych, co związane jest z niewielką kwotą środków gwarantowanych zdeponowanych w
obydwu bankach, zwłaszcza depozytów sektora niefinansowego. Wypłaty z FOŚG w obydwu bankach
kształtowały się na poziomie wypłat dużego banku spółdzielczego.

W 2015 r. podstawowym czynnikiem wzrostu wyniku finansowego netto było rozwiązanie rezerw
celowych (głównie w BPS SA). Przyczyniła się do tego intensywna działalność windykacyjna oraz
restrukturyzacja kredytów
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Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski – konsekwencje upadłości SBRzR w Wołominie

ROA (%) ROE (%) C/I (%)

wynik 

finansowy 

netto (mln zł)

wynik 

finansowy 

netto / 

zatrudnienie 

(tys. zł)

dynamika 

wyniku netto 

2014 = 100

2015 – dane rzeczywiste 0,5 5,0 75,4 535,4 16,7 70,8

2015 – po odjęciu wypłat z FOŚG 0,6 6,4 71,3 678,7 21,2 89,8

2015 – dane rzeczywiste 0,9 7,7 56,7 12 138,9 91,1 81,4

2015 – po odjęciu wypłat z FOŚG 1,0 10,6 53,1 13 630,0 102,3 91,4

banki spółdzielcze

krajowe banki komercyjne

Struktura pasywów krajowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych (%) – grudzień 2015 r.
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Podstawowe informacje: udział banków spółdzielczych i zrzeszających w rynku bankowym (%)

wysoki udział czynników generujących koszty

duży spadek udziału w zysku do 2014 r.

Od początku 2012 r. PKO BP SA nie sprawozdaje danych o
liczbie agencji. Wcześniejsze dane uwzględniają ich liczbę.

względnie stabilny udział w aktywach

pokrycie strat przez BPS SA
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Podstawowe informacje: udział banków spółdzielczych i zrzeszających w rynku bankowym –
2015.12.31

sektor spółdzielczy pozostały sektor bankowy
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Podstawowe informacje: zatrudnienie w bankach spółdzielczych i zrzeszających 
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Podstawowe informacje: dynamika funduszu udziałowego bilansowego i zaliczonego do FW 
(2013.12 = 100)

na koniec grudnia 2013 r. fundusz udziałowy bilansowy = fundusz udziałowy zaliczony do FW 
(739,1 mln zł)
fundusz udziałowy bilansowy na dzień 31.12.2015 – 596,0 mln zł
w tym zaliczony do funduszy własnych – 352,6 mln zł (tj. 59,2% funduszu bilansowego)

liczba udziałowców ogółem w tym osoby fizyczne

2012-03-31 1 068 202 1 064 172

2015-12-31 994 263 990 933
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Rozkład liczby banków wg funduszy własnych Współczynniki kapitałowe banków spółdzielczych wg funduszy własnych (%)

Adekwatność kapitałowa 

Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły o 6,2% (do 10,5
mld zł) w stosunku do grudnia 2014 r. (w całym sektorze
bankowym fundusze własne wzrosły o 17,1%). Wyrażone w euro
również wzrosły o 6,2% (do 2,5 mld euro)

Fundusze własne banków zrzeszających w grudniu 2015 r. były
wyższe o 7,4% niż w grudniu 2014 r. i wyniosły 1,5 mld zł.
Wyrażone w euro wzrosły o 7,5%, do 359,0 mln euro.

Fundusz udziałowy bilansowy banków spółdzielczych wyniósł w
grudniu 2015 r. 596,0 mln zł, natomiast zaliczony do funduszy
podstawowych Tier 1 wyniósł 352,6 mln zł, tj. 59,2% funduszu
bilansowego. Gdyby był zaliczany w całości do funduszy
własnych, to łączny współczynnik kapitałowy wyniósłby w
grudniu 2015 r. 16,3%, a nie 15,9%.
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Współczynniki kapitałowe

Jeden bank spółdzielczy posiadał łączny 
współczynnik kapitałowy poniżej 8%



Zmiany bilansu banków zrzeszających
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Suma bilansowa banków zrzeszających wzrosła o 2,8% (o 0,9 mld zł, do 31,5 mld zł) w 
stosunku do grudnia 2014 r.

Podstawowe zmiany po stronie pasywów były następujące:
• wzrost zobowiązań wobec sektora finansowego o 0,6 mld zł;
• wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 0,3 mld zł;
Po stronie aktywów:
• wzrost należności od sektora finansowego o 0,4 mld zł;
• zmniejszenie należności od sektora niefinansowego o 0,5 mld zł;
• wzrost instrumentów dłużnych od NBP i SP o 0,9 mld zł;
• spadek pozostałych instrumentów dłużnych o 0,3 mld zł
• zwiększenie pozostałych aktywów (głównie kasa oraz operacje z NBP) o 0,5 mld zł.
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Zmiany bilansu banków spółdzielczych
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Suma bilansowa banków spółdzielczych wzrosła w ciągu roku o 7,4% (o 7,5 mld zł), do 108,2  mld 
zł (suma bilansowa całego sektora bankowego wzrosła o 4,6%).

Podstawowymi zmianami po stronie pasywów były:
• wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 6,7 mld zł;
• wzrost zobowiązań wobec sektora rządowego i samorządowego o 0,4 mld zł; 
• wzrost kapitałów o 0,4 mld zł;
Zmiany w pasywach związane były z następującymi zmianami po stronie aktywów:
• przyrost należności od sektora niefinansowego o 3,6 mld zł;
• przyrost instrumentów dłużnych i kapitałowych o 2,9 mld zł, w tym bonów pieniężnych 

NBP o 1,1 mld zł, obligacji SP o 0,8 mld zł, pozostałych instrumentów o 1,0 mld zł;
• przyrost należności od sektora finansowego o 0,5 mld zł
• przyrost należności od sektora rządowego i samorządowego o 0,2 mld zł;
• oraz wzrost pozostałych aktywów o 0,3 mld zł.
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Należności banków spółdzielczych i zrzeszających
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Banki zrzeszające – struktura i dynamika kredytów i innych należności brutto ogółem oraz 
udział należności zagrożonych brutto

Kredyty i inne 
należności (mld zł)

Struktura i dynamika należności 
brutto (%)

Należności zagrożone brutto (%)

udział należności 
zagrożonych

struktura należności 
zagrożonych dynamika 

2014=100
2014 2015 2014 2015

dynamika 
2014=100

2014 2015 2014 2015

monetarne instytucje fin. 1,1 1,6 7,3 10,8 148,7 0,0 0,2 0,0 0,1 1180,3

pozostałe instytucje fin. 0,5 0,4 3,1 2,7 90,2 3,8 4,3 0,6 0,6 103,1

sektor niefinansowy 12,2 11,7 82,5 78,4 95,9 23,4 23,6 98,7 98,6 96,9

sektor samorządowy 1,0 1,2 7,1 8,1 115,1 2,0 1,4 0,7 0,6 85,2

sektor rządowy i FUS 0,0 0,0 0,1 0,1 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

Razem 14,8 15,0 100,0 100,0 100,9 19,6 18,8 100,0 100,0 97,0

Kredyty i inne 
należności (mld zł)

Struktura i dynamika należności 
brutto (%)

Należności zagrożone brutto (%)

udział należności 
zagrożonych

struktura należności 
zagrożonych dynamika 

2014=100
2014 2015 2014 2015

dynamika 
2014=100

2014 2015 2014 2015

monetarne instytucje fin. 25,4 25,8 29,0 28,1 101,8 0,0 0,0 x x x

pozostałe instytucje fin. 0,3 0,3 0,3 0,4 121,2 0,9 2,0 0,1 0,2 277,9

sektor niefinansowy 55,8 59,5 63,8 64,7 106,6 6,4 6,6 99,7 99,7 109,5

sektor samorządowy 6,0 6,2 6,8 6,7 103,5 0,1 0,1 0,2 0,2 72,3

sektor rządowy i FUS 0,0 0,0 0,1 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8

Razem 87,5 91,8 100,0 100,0 105,0 4,1 4,3 100,0 100,0 109,5

Banki spółdzielcze – struktura i dynamika kredytów i innych należności brutto ogółem oraz 
udział należności zagrożonych brutto



Dynamika (2014.12 = 100) oraz struktura należności od podmiotów sektora 
niefinansowego (%)
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Banki zrzeszające

Banki spółdzielcze



Należności z utratą wartości banków spółdzielczych i zrzeszających od sektora 
niefinansowego
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Banki zrzeszające Banki spółdzielcze



Instrumenty dłużne banków spółdzielczych i zrzeszających

16

Banki zrzeszające – dynamika (2014.12 = 100) oraz udział w aktywach instrumentów dłużnych i kapitałowych (%)

Banki spółdzielcze – dynamika (2014.12 = 100) oraz udział w aktywach instrumentów dłużnych i kapitałowych (%)



Instrumenty dłużne banków spółdzielczych według zrzeszeń
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Banki spółdzielcze – instrumenty dłużne i kapitałowe według zrzeszeń w relacji do aktywów (%)

gru 12 gru 13 gru 14 mar 15 cze 15 wrz 15 gru 15

zrzeszenie BPS 4,6 7,0 12,7 15,0 14,0 16,3 15,6

zrzeszenie SGB 1,1 1,7 2,0 2,0 2,1 2,3 2,8

banki spółdzielcze 3,5 5,5 9,1 10,5 9,9 11,3 11,1



Poziom rezerw celowych  banków spółdzielczych
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Banki spółdzielcze – relacje podstawy tworzenia rezerw celowych oraz rezerw celowych do 
należności wg kategorii ryzyka (%)



Depozyty banków spółdzielczych i zrzeszających
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Banki zrzeszające – depozyty (mld zł) oraz ich dynamika 2014.12 = 100

Banki spółdzielcze – depozyty (mld zł) oraz ich dynamika 2014.12 = 100



Wyniki finansowe banków spółdzielczych
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Banki spółdzielcze – rozliczenie zmian głównych składników rachunku wyników oraz wyniku odsetkowego w 
ciągu 2015 r.



Efektywność banków spółdzielczych
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ROA, ROE oraz C/I krajowych banków komercyjnych i banków spółdzielczych

ROA, ROE oraz C/I banków spółdzielczych wg grup aktywów



Wyniki finansowe banków zrzeszających
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Banki zrzeszające – rozliczenie zmian głównych składników rachunku wyników oraz wyniku odsetkowego w 
ciągu 2015 r.



ROA i ROE netto oraz wskaźnik C/I banków zrzeszających
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Podsumowanie inspekcji banków spółdzielczych w roku 2015
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Banki objęte inspekcją w roku 2015

Udział brakujących odpisów w bankach 
objętych inspekcją w roku 2015 (%)

Wartość brakujących odpisów w 
bankach objętych inspekcją w roku 

2015 (mln zł)

Wynik finansowy banków objętych 
inspekcją (mln zł)

Główne zastrzeżenia inspekcji:

Naruszenia Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 16.12.2008 r. w sprawie 
zasad tworzenia rezerw na ryzyko 
związane z działalnością banków.

Nieuwzględnianie zapisów Rekomendacji 
T - minimalne koszty utrzymania były 
przyjmowane na poziomie niższym od 
minimum egzystencji ogłaszanym przez 
IPiSS.

Udzielanie kredytów podmiotom 
nieposiadającym zdolności kredytowej 
bez jednoczesnego spełnienia wymogów 
art. 70 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe.

Dokonywanie oceny zdolności kredytowej 
przy udzielaniu ulg w spłacie i 
restrukturyzacji zadłużenia z 
naruszeniem art. 70 ustawy Prawo 
bankowe.



Utworzenie IPS – podstawowe dane o sektorze
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Liczba banków w sektorze:
BS łącznie: 560
BS w BPS: 357
BS w SGB: 202
Niezrzeszony: 1



Utworzenie IPS – podstawowe dane o sektorze – cd.
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Utworzenie IPS – podstawowe dane o sektorze – cd.
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Na koniec grudnia 2015 r. uczestnikami systemu ochrony BPS były 242 banki (bank zrzeszający oraz 241
banków zrzeszonych). Obecnie liczba uczestników wzrosła do 250.

W przypadku systemu ochrony SGB liczba uczestników wyniosła 192 (bank zrzeszający oraz 191 banków
zrzeszonych). Obecnie liczba uczestników systemu ochrony SGB wynosi 196.

Sytuacja pod względem liczebności banków we wszystkich grupach banków zmienia się dynamicznie. Część
banków nie podjęła jeszcze decyzji o przystąpieniu do systemów ochrony (35 banków rozważa taką
możliwość), część (7 banków) zdecydowała się na samodzielną działalność. Ponadto zmniejszyła się z 94 (w
końcu marca) do 64 (w końcu maja) liczba banków, które zdecydowały się utworzyć zrzeszenie zintegrowane.

Wykresy ze slajdów od 28 do 31 zostały zestawione na podstawie danych na koniec 2015 r. pogrupowanych wg
stanu liczebnego poszczególnych grup na koniec marca 2016 r.

Liczebność grup banków wg 
stanu na koniec maja 2016 r.



Utworzenie IPS – podstawowe dane o sektorze – cd.

28

Udział w podstawowych wielkościach sektora banków spółdzielczych wg przynależności do IPS
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Pozostałe kwestie - cd
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IPS BPS IPS SGB wg stanu na

CET 1 13,8 16,4 12.2015

Tier 1 13,8 16,5 12.2015

TCR 15,7 17,5 12.2015

LCR 147,0 243,0 02.2016

Współczynniki kapitałowe oraz LCR dla banków w IPS łącznie z bankami zrzeszającymi

SYSTEM 

OCHRONY

MINIMUM 

DEPOZYTOWE 

(w mln zł)

FUNDUSZ 

POMOCOWY 

(w mln zł)

IPS BPS 3 490 283

IPS SGB 1 439 219

Stan zgromadzonych środków w mechanizmach pomocowych systemów ochrony na dzień 31.12.2015r.


