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INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2013 R. 

KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH1 

 
 
Polityka dywidendowa banków 

 W wyniku konsekwentnie prowadzonej przez KNF polityki dywidendowej baza 

kapitałowa banków komercyjnych uległa istotnemu wzmocnieniu. Sytuacja ta 

korzystnie wpływa na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz 

pozytywnie na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego – zarówno jako 

całości, jak i poszczególnych instytucji. Przy obecnych warunkach rynkowych jest to 

istotny aspekt obniżający ryzyko systemowe i utrzymujący zaufanie do sektora 

finansowego (w szczególności bankowego), a co za tym idzie pozwalający na 

pozyskiwanie finansowania z rynku po racjonalnym koszcie i na dalszy rozwój tego 

sektora, w tym jego akcji kredytowej, co z kolei przyczynia się do utrzymania 

stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej kraju. Dodatkowo silna baza kapitałowa 

oznacza zdolność do absorbowania potencjalnych strat.  

 Dodatkowym aspektem przemawiającym za budowaniem silnej bazy kapitałowej jest 

wprowadzanie nowej architektury nadzorczej w Unii Europejskiej (w tym w 

szczególności wejście w życie pakietu CRR/CRDIV), a także wspólne dla banków 

europejskich, w tym dla działających w Polsce, badania stress testowe pokazujące 

zdolność banków do przetrwania w warunkach kryzysowych. Zakres tegorocznych 

stress testów europejskich pozwala również na porównanie krajowego sektora 

bankowego z innymi uczestniczącymi w badaniu.  

 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował pismo do banków pod koniec 

2013 r., w którym wskazywał, iż odpowiednie działania banków służące budowaniu 

silnej bazy kapitałowej w okresie relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej 

pozwolą na dalszy stabilny rozwój sektora bankowego. 

 UKNF zalecił także, aby ewentualnie dywidendę wypłaciły wyłącznie banki, które 

spełniają łącznie poniższe kryteria: 

- bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego; 

- współczynnik wypłacalności powyżej 12%; 

- współczynnik Tier 1 powyżej 9%; 

                                                 
1 W Informacji nie uwzględniono dwóch banków, które  nie dokonały do czasu opracowywania danych podziału 
zysku za 2013 r. 
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- prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów 

warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 12%; 

- prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków 

skrajnych (referencyjnym) powyżej 9%; 

- ocena BION ogólna nie gorsza niż (równa i lepsza od) 2,5; 

- ocena BION w zakresie poziomu kapitału nie gorsza niż (równa i lepsza od) 2,5. 

 Realizacja tych zaleceń UKNF miała sprzyjać utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa 

jak i dalszego zrównoważonego rozwoju działalności kredytowej sektora oraz 

ułatwiać bankom pozyskiwanie finansowania w korzystnej cenie. 

 Banki komercyjne zastosowały się do rekomendacji KNF i dywidendę wypłaciła tylko 

część banków spośród tych, które spełniały ww. kryteria. 

 W rezultacie, banki komercyjne zasiliły kapitały lub pokryły straty z lat ubiegłych 

poprzez zatrzymanie łącznie kwoty 6,2 mld (45,3%) z zysku banków komercyjnych 

wypracowanego w 2013 r. 

 Dzięki temu, że banki corocznie zatrzymują część wypracowanego zysku, bieżąca 

sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca. Mając jednak na 

uwadze nowe wymogi w zakresie adekwatności oraz możliwość wprowadzenia 

dodatkowych buforów kapitałowych przez mająca powstać Radę Ryzyka 

Systemowego, zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku 

niektórych banków – dalsze wzmacnianie i powiększanie bufora kapitałowego. 

 

Struktura podziału zysku krajowych banków komercyjnych 

 Wypracowany w 2013 r. zysk banków został w ponad połowie (54,7%) przeznaczony 

na wypłatę dywidendy (7,5 mld zł) a pozostała część zasiliła kapitały banków. 

Pozostawiony zysk (6,2 mld zł)2 został w 50,7% zaklasyfikowany do funduszy 

zapasowych, w 25,9% do funduszy rezerwowych a w 3,8% do funduszu ogólnego 

ryzyka. Ponadto na pokrycie strat z lat ubiegłych zostało przeznaczonych 19,6% 

pozostawionych zysków.  

                                                 
2 Zysk w kwocie 0,1 mld zł pozostawiono ale  nie został  rozdysponowany. 
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 Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie banki komercyjne (za wyjątkiem BGK) obowiązują 

nowe regulacje dotyczące adekwatności i płynności, tzw. pakiet CRR/CRDIV. Z 

danych przekazanych przez banki wynika, że poziom adekwatności kapitałowej 

banków komercyjnych pod nowym reżimem jest nadal zadowalający. Banki 

komercyjne na koniec czerwca posiadały łączny współczynnik kapitałowy na 

poziomie 14,7% a poziom współczynnika kapitału podstawowego Tier I (tzw. 

współczynnik CET1) na poziomie 13,5%. 


