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Część I

BION domów maklerskich w 2017 r. – omówienie 

wyników
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W 2017 r. badaniem objęto 43 domy maklerskie, w wyniku którego nadano oceny mieszczące się 

w przedziale od 1,7 do 3,8. 

W 2017 r. w wyniku decyzji KNF dwóm domom maklerskim cofnięto zezwolenie na

prowadzenie działalności maklerskiej.

Spośród 43 podmiotów, w stosunku do których przeprowadzono proces BION, 10 domów

maklerskich otrzymało ocenę nadzorczą w oparciu o formę pełną BION (co najmniej jedno

spotkanie w siedzibie UKNF), 33 podmiotów uzyskało ocenę w ramach uproszczonego procesu

BION.

BION 2017 – forma badania 
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Mediana ocen BION domów maklerskich za rok 2017 wyniosła 2,54 w porównaniu do mediany

wynoszącej 2,73 w 2016 r.

Najlepsza ocena wydana w toku ostatniego procesu BION wyniosła 1,70 (w poprzednim procesie

BION wynosiła również 1,70), co świadczy o wysokim stopniu zabezpieczenia przed

poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Najgorsza ocena wydana w toku procesu BION w 2017 r. wyniosła 3,80, co zgodnie z Metodyką

wskazuje na wysoki poziom zagrożenia stabilności domu maklerskiego (najgorsza ocena wydana

w toku poprzedniego procesu BION wyniosła 3,70, co wskazywało na średni poziom zagrożenia

stabilności analizowanego domu maklerskiego).

Proces BION - 2017 r. Proces BION – 2016 r.

Mediana ocen BION 2,54 2,73

Średnia arytmetyczna ocen 

BION
2,63 2,76

BION 2017 – podsumowanie wyników 
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BION 2017 – podsumowanie wyników 

L.P. Proces BION 2017 r.

1 1 1,70

2 1 1,74

3 2 1,78

4 2 1,85

5 2 1,91

6 2 2,03

7 2 2,07

8 2 2,19

9 2 2,19

10 2 2,22

11 2 2,25

12 2 2,32

13 2 2,41

14 2 2,44

15 2 2,45
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BION 2017 – podsumowanie wyników 

L.P. Proces BION 2017 r.

16 2 2,47

17 2 2,48

18 2 2,49

19 2 2,50

20 2 2,50

21 2 2,53

22 2 2,54

23 2 2,55

24 2 2,58

25 2 2,65

26 2 2,66

27 2 2,74

28 3 2,76

29 3 2,84

30 3 2,86
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BION 2017 – podsumowanie wyników 

L.P. Proces BION 2017 r.

31 3 2,89

32 3 2,94

33 3 2,97

34 3 3,00

35 3 3,04

36 3 3,14

37 3 3,24

38 3 3,25

39 3 3,33

40 3 3,33

41 3 3,57

42 4 3,78

43 4 3,80
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BION 2017 – wyniki wybranej grupy podmiotów

Ze względu na szczególną strukturę domów maklerskich będących częścią bankowych grup

kapitałowych, poniżej przedstawiono zestawienie ocen podmiotów, które są podmiotami zależnymi

banków:
L.P.

Proces BION

2017 r.

1 1 1,70

2 1 1,74

3 2 1,91

4 2 2,19

5 2 2,19

6 2 2,22

7 2 2,25

8 2 2,45

9 3 2,94

10 3 3,33
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BION 2017 – obszary podlegające ocenie

W procesie BION w 2017 r. ocena nadzorcza, którą nadano domom maklerskim, nadawana była w

oparciu o oceny cząstkowe uzyskane przez domy maklerskie w czterech zdefiniowanych obszarach:

W każdym obszarze ocenie podlegają poszczególne aspekty funkcjonowania domu maklerskiego,

którym przypisane są wagi w zależności od stopnia istotności danego elementu z perspektywy

prawidłowego funkcjonowania domu maklerskiego oraz generowanym ryzykiem. Oceny końcowe

otrzymane w wyniku agregacji ocen poszczególnych obszarów mogą podlegać korekcie, ze

względu na uzasadnione przesłanki.

ZarządzanieAnaliza modelu biznesowego

Adekwatność zasobów 

płynności i finansowania
Adekwatność kapitałowa
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BION 2017 – oceny cząstkowe

Ocena końcowa
Analiza modelu 

biznesowego
Zarządzanie

Adekwatność płynności i 

finansowania

Adekwatność 

kapitałowa

∑=100% Waga 10% Waga 40% Waga 50%

1 1,70 1,99 1,97 1,15 1,49

2 1,74 1,56 1,79 1,50 1,79

3 1,78 1,93 1,92 1,20 1,74

4 1,85 1,74 2,27 1,08 1,65

5 1,91 1,86 1,93 1,53 2,01

6 2,03 2,74 2,14 1,98 1,76

7 2,07 2,20 2,53 2,23 1,57

8 2,19 2,88 2,36 1,58 2,00

9 2,19 2,02 2,73 1,30 1,90

10 2,22 2,88 2,24 1,35 2,27

11 2,25 2,10 2,01 2,30 2,50

12 2,32 2,39 2,44 1,93 2,28

13 2,41 2,60 2,40 2,70 2,30

14 2,44 3,11 2,83 1,38 2,14

15 2,45 1,78 3,18 1,75 2,08
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BION 2017 – oceny cząstkowe

Ocena końcowa
Analiza modelu 

biznesowego
Zarządzanie

Adekwatność płynności i 

finansowania

Adekwatność 

kapitałowa

∑=100% Waga 10% Waga 40% Waga 50%

16 2,47 3,40 2,56 3,70 1,85

17 2,48 3,06 2,47 2,70 2,28

18 2,49 2,42 2,83 2,00 2,30

19 2,50 2,60 3,22 2,33 1,80

20 2,50 3,30 2,43 2,55 2,37

21 2,53 3,38 2,29 2,93 2,46

22 2,54 2,52 2,69 2,33 2,45

23 2,55 3,58 2,89 1,43 2,25

24 2,58 2,35 2,68 2,70 2,50

25 2,65 2,38 2,79 3,70 2,37

26 2,66 3,30 2,95 2,65 2,22

27 2,74 2,66 2,83 3,68 2,42

28 2,76 2,86 3,02 2,70 2,51

29 2,84 2,80 2,49 3,03 3,15

30 2,86 3,17 2,43 2,80 3,21

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       12

BION 2017 – oceny cząstkowe

Ocena końcowa
Analiza modelu 

biznesowego
Zarządzanie

Adekwatność płynności i 

finansowania

Adekwatność 

kapitałowa

∑=100% Waga 10% Waga 40% Waga 50%

31 2,89 2,08 3,38 2,55 2,68

32 2,94 2,92 2,88 3,48 2,86

33 2,97 2,76 2,57 1,65 2,50

34 3,00 2,57 2,89 3,45 2,36

35 3,04 3,43 3,16 3,60 2,69

36 3,14 3,48 3,19 2,50 3,14

37 3,24 3,56 3,33 2,73 3,20

38 3,25 3,16 3,69 3,80 2,70

39 3,33 3,62 3,39 2,90 3,30

40 3,33 3,30 3,78 3,78 2,79

41 3,57 3,81 4,00 1,65 2,32

42 3,78 3,49 3,73 3,70 3,93

43 3,80 3,83 4,00 3,63 3,62

mediana 2,54 2,80 2,73 2,55 2,36

średnia 2,63 2,78 2,77 2,46 2,41
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Część II

Wybrane nieprawidłowości zidentyfikowane w domach 

maklerskich podczas procesu BION w roku 2017
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - model biznesowy

(1/3)

 Podmioty uzyskały proporcjonalnie najniższe oceny z obszaru analizy modelu biznesowego,

który dostarcza informacji o przyjętej strategii działalności i planowanym rozwoju w

średniookresowej perspektywie.

 Wiarygodność przyjętych założeń oceniana jest na podstawie realizacji przyjętych w przeszłości

celów.

 Generalny pogląd na kondycję podmiotu, jego założenia w zakresie dalszej działalności i

rozwoju, jak również rozpoznanej sytuacji rynkowej bezpośrednio wpływającej na

funkcjonowanie podmiotu w istotny sposób wpływa na ogólną ocenę domu maklerskiego i

ryzyka identyfikowanego w jego działalności.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - model biznesowy

(2/3)

Czynniki wpływające na ocenę BION w tym zakresie to m.in.:

niestabilne, ujemne i znajdujące się w niekorzystnym trendzie wyniki finansowe,

duże negatywne odchylenia osiąganych wyników w stosunku do założeń wynikających z

przyjętego planu finansowego,

brak powiązania założeń planów finansowych z faktycznymi wynikami domu maklerskiego,

brak mechanizmów aktualizacji planów finansowych w przypadku istotnych negatywnych

odchyleń od założeń,

niski stopień szczegółowości planów kapitałowych i finansowych,

niejasne i niespójne zapisy dot. apetytu na ryzyko i istotności ryzyk.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - model biznesowy

(3/3)

Czynniki wpływające na ocenę BION w tym zakresie to m.in.:

wysoka koncentracja przychodów od wybranych kontrahentów i w ramach poszczególnych linii

biznesowych,

brak kompleksowych planów modyfikacji strategii działalności celem poprawy rentowności w

przypadku niekorzystnej sytuacji domu maklerskiego,

współpraca z podmiotami w niestabilnej sytuacji finansowej w zakresie świadczenia usług

maklerskich, w szczególności oferowania instrumentów finansowych.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - zarządzanie

(1/4)

Istotne czynniki wpływające na ocenę BION w tym zakresie:

 nieefektywne wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności działalności z

prawem, w tym m.in.:

 łączenie funkcji zarządzania ryzykiem z funkcjami operacyjnymi,

 nieefektywne mechanizmy zgłaszania wykrytych naruszeń do zarządu i rady nadzorczej,

 nieefektywny system nadzoru wykonania zaleceń z kontroli,

 brak pełnej realizacji planu kontroli wewnętrznych,

 niska jakość protokołów kontroli wewnętrznej.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - zarządzanie

(2/4)

Istotne czynniki wpływające na ocenę BION :

 nieefektywne wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego, w tym m.in.:

 niewykonanie zaleceń po-audytowych wraz z nieefektywnym systemem nadzoru wykonania zaleceń z

audytu,

 brak pełnej realizacji planu audytu,

 brak kompleksowego audytu systemu zarządzania ryzykiem,

 niska jakość protokołów z audytu.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - zarządzanie

(3/4)

Istotne czynniki wpływające na ocenę BION:

 niska efektywność przyjętych limitów wewnętrznych i apetytu na ryzyko, w tym m.in.:

 brak ustanowienia limitów wewnętrznych i apetytu na ryzyko dla kluczowych obszarów działalności

domu maklerskiego,

 limity wewnętrzne niezabezpieczające dom maklerski przed niedotrzymaniem regulacyjnych poziomów

kapitałów,

 brak spójności limitów wewnętrznych z apetytem na ryzyko,

 nieefektywne procedury w zakresie informowania zarządu i rady nadzorczej o potencjalnym

przekroczeniu ustanowionych limitów,

 niepowiązanie limitów wewnętrznych i apetytu na ryzyko z testami warunków skrajnych.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - zarządzanie

(4/4)

Istotne czynniki wpływające na ocenę BION w tym zakresie:

 nieodpowiednie testy warunków skrajnych, w tym m.in.:

 oparcie TWS na nierzeczywistych lub nieaktualnych danych,

 nieobjęcie TWS wszystkich ryzyk, identyfikowanych przez dom maklerski jako istotne,

 niepowiązanie TWS z procesem ICAAP,

 niezgodności przyjętych regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa,

 zastrzeżenia do przyjętych BCP,

 zastrzeżenia do sposobu uregulowania procedury „whistleblowing”,

 niewykonanie zaleceń z poprzedniego procesu BION.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - adekwatność zasobów płynności 

i finansowania

Istotne czynniki wpływające na ocenę BION w tym zakresie:

 niski poziom aktywów płynnych w relacji do średniomiesięcznych kosztów działalności i

zobowiązań krótkoterminowych,

 wysoki stopień uzależnienia płynności domu maklerskiego od dostępnych linii kredytowych,

 znaczny udział należności przeterminowanych,

 brak efektywnych awaryjnych planów płynności, w tym m.in.:

 brak uwierzytelnienia dostępnych źródeł płynności,

 nieefektywne mechanizmy przekazywania informacji do zarządu i rady nadzorczej.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - adekwatność kapitałowa

(1/2)

Istotne czynniki wpływające na ocenę BION w tym zakresie:

 ujemny wynik finansowy,

 niski poziom współczynników kapitałowych oraz niekorzystny trend w kształtowaniu się

poziomu tych czynników,

 błędy w kalkulacji ekspozycji na ryzyko kredytowe (błędnie przyporządkowane wagi,

wskazanie błędnej podstawy prawnej, brak uwzględnienia wszystkich ekspozycji),

 relatywnie wysoki poziom należności przeterminowanych.
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Istotne czynniki wpływające na ocenę obszaru - adekwatność kapitałowa

(2/2)

Istotne czynniki wpływające na ocenę BION w tym zakresie:

 brak efektywnych awaryjnych planów kapitałowych,

 niska szczegółowość – niedostateczne kryteria uruchamiające plan, brak lub niedostateczne katalogi

dostępnych źródeł kapitału,

 ustalanie wskaźników uruchamiających wdrożenie postanowień planu na poziomach poniżej

regulacyjnych progów kapitałowych,

 nieefektywne mechanizmy przekazywania informacji do zarządu i rady nadzorczej,

 wysoka zmienność wartości współczynników adekwatności kapitałowej,

 przekroczenie limitów wewnętrznych.
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Aspekty praktyczne w procesie BION 

 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zastosowania poszczególnych norm

CRR, ustaw i rozporządzeń należy przekazać pytanie w tej sprawie wraz ze stanowiskiem domu

maklerskiego w zakresie zastosowania danej normy.

 W przypadku stwierdzenia nieadekwatności pytania kwestionariuszowego do przedmiotu

działalności domu maklerskiego, w udzielonej odpowiedzi należy wyraźnie zaznaczyć

stanowisko domu maklerskiego wraz z krótkim uzasadnieniem.

 Zwracanie większej uwagi na zapewnienie odpowiedniej jakości przekazywanych informacji

oraz udzielanie odpowiedzi zgodnie z instrukcjami przekazanymi pismem rozpoczynającym

proces BION.
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Aspekty praktyczne w procesie BION 

 Precyzyjne wskazywanie miejsca umieszczenia informacji w przypadku przekazywania

obszerniejszych dokumentów, co usprawni proces nadawania oceny.

 Przekazywanie kompletnych i zweryfikowanych danych.

 Przekazywanie w miarę możliwości danych edytowalnych - w szczególności w przypadku

danych liczbowych przekazywanych w formie pliku excel należy pozostawić formuły za

pomocą których opracowano dane.
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Aspekty praktyczne w procesie BION 

 Przekazywanie precyzyjnych odpowiedzi na wszystkie pytania przekazywane w

kwestionariuszu BION. W szczególności należy zwrócić uwagę na odniesienie się do

wszystkich kwestii w danym pytaniu.

 Uporządkowane przekazywanie dokumentów BION.

 Procedury i dokumenty przekazywane do Komisji nie powinny być tworzone jedynie z myślą o

procesie BION, lecz znajdować realne zastosowanie w bieżącym zarządzaniu działalnością

domu maklerskiego.
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Część III

Zmiany w procesie BION w 2018 r. 
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Zmiany w procesie BION  

Dla procesów BION wprowadzono zmiany dotyczące:

 wag dla poszczególnych obszarów podlegających ocenie,

 istotności z perspektywy całego procesu BION poszczególnych aspektów działalności domu

maklerskiego,

 ograniczenia zakresu ankiety BION.
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Zmiany w procesie BION – wagi obszarów BION  

Obszary oceniane w procesie BION pozostaną niezmienione tj. oceny są agregowane w ramach

czterech głównych obszarów: analiza modelu biznesowego, zarządzanie adekwatność zasobów

płynności i finansowania oraz adekwatność kapitałowa.

Oceny poszczególnych obszarów oraz ocena końcowa podlegają konwersji na czterostopniową

skalę punktową zgodnie z tabelą:

Ocena (n) szczegółowa 
przed konwersją

n < 1,75 1,75 ≤ n < 2,75 2,75 ≤ n < 3,75 3,75 ≤ n

Ocena wg 4-stopniowej 
skali

1 2 3 4
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Zmiany w procesie BION – wagi obszarów BION  

Dla procesów BION prowadzonych w 2018 r. wprowadzono zmiany wag ustalonych dla

poszczególnych obszarów, na podstawie których odbywa się agregacja ocen podobszarów i

elementów podlegających ocenie.

10 % 40 % ~41% ~9%

Analiza 

Modelu 

Biznesowego 
Zarządzanie

Adekwatność Zasobów 

Płynności i Finansowania Adekwatność Kapitałowa 

10 % 50 % ~32% ~8%

+ 10% - 10%
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Zmiany w procesie BION – przykład kalkulacji oceny

Analiza Modelu Biznesowego 10% x 2,20 = 0,22 +

Zarządzanie 50% x 3,50 = 1,75 +

Adekwatność Kapitałowa 32% x 2,55 = 0,81 +

Adekwatność Zasobów Płynności i Finansowania 8% x 1,27 = 0,10 +

Ocena Końcowa = 2,88

Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4

Wyniki BION wskazują 

na brak dostrzegalnego 

zagrożenia stabilności 

domu maklerskiego.

Wyniki BION wskazują 

na niski poziom 

zagrożenia stabilności 

domu maklerskiego.

Wyniki BION wskazują 

na średni poziom 

zagrożenia stabilności 

domu maklerskiego.

Wyniki BION wskazują 

na wysoki poziom 

zagrożenia stabilności 

domu maklerskiego.
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Obszary priorytetowe procesu BION w 2018 r.

Obszary priorytetowe podlegające analizie w procesie BION w 2018 r.:

 limity wewnętrzne i apetyt na ryzyko,

 organizacja systemu zarządzania ryzykiem i funkcjonowanie jednostki realizującej funkcję

zarządzania ryzykiem,

 kontrola wewnętrzna,

 audyt wewnętrzny,

 wykonanie zaleceń BION,

 kalkulacja ekspozycji na ryzyko,

 działalność Agentów Firmy Inwestycyjnej.
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Pytania i dyskusja
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Departament Firm Inwestycyjnych

tel. +48 22 262 50 91 fax +48 22 262 50 77 dif@knf.gov.pl
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
www.knf.gov.pl
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