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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 19 grudnia 2011 r. (sygnatura 

DBS/W03/7111/248/MW/11) poinformowała o konieczności podjęcia działań dostosowawczych  
do propozycji dyrektywy CRD IV i wyraziła pogląd, iż „z punktu widzenia stabilności banków spółdziel-
czych ważnym wydaje się także odpowiednie przygotowanie udziałowców banków do zmiany przepisów 
regulujących charakter oraz ewentualne warunki zwrotu wniesionych przez nich udziałów”. 

Ten pogląd wywołał w środowisku banków spółdzielczych poważny niepokój, został bowiem odczytany 
jako zamierzenie istotnej zmiany charakteru funduszu udziałowego banków spółdzielczych. W środowisku 
tym, zgodnie z treścią ustawy – Prawo bankowe, fundusz udziałowy tworzony z wpłat (udziałów) członków 
banków spółdzielczych traktowany jest jako prywatny majątek udziałowców będący podstawą tworzenia  
i funkcjonowania banków. Fundusz ten przez sto pięćdziesiąt lat istnienia bankowości spółdzielczej stanowił 
– jako kapitał własny – pełne zabezpieczenie funkcjonowania banków. Udziały wnoszone przez członków 
spółdzielczych banków nie uczestniczą w obrocie kapitałowym, nie są zbywalne, stanowią stały element 
członkostwa w spółdzielni, istnieje bowiem nierozerwalna więź między członkostwem a wniesionym (lub 
zadeklarowanym) udziałem. W przypadku banku spółdzielczego istnieje odpowiedzialność członka za długi 
banku, do wysokości zadeklarowanych udziałów. Tym samym nie jest możliwa wypłata równowartości 
udziału w sytuacji, gdy zachodzi konieczność pokrycia strat banku. 

Ze względu na ścisłe powiązanie stosunku członkostwa z tworzonym przez członków funduszem udzia-
łowym w bankach spółdzielczych istnieje osobiste zaangażowanie członków w bezpieczne działanie banku. 
Dowodem tego było podnoszenie w latach 2001–2010 poziomu funduszy własnych w bankach spółdziel-
czych zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo bankowe do wysokości 1 miliona euro (docelowo), które  
w znacznej mierze dokonane zostało poprzez zwiększenie funduszy udziałowych pokrytych wpłatami człon-
ków. 

Również aktualnie obowiązujące międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR 32), na podstawie któ-
rych wydano KIMSF-2 „Udziały członkowskie w spółdzielniach oraz zbliżone instrumenty”, naszym zda-
niem pozwalają w dalszym ciągu na traktowanie funduszu udziałowego w bankach spółdzielczych jako czę-
ści składowej funduszy własnych banku. 

Projektowana zmiana dotycząca minimalnego poziomu funduszy własnych w bankach (CRD IV) przygo-
towywana jest docelowo na rok 2019, a więc obecne podejmowanie czynności dostosowawczych do jeszcze 
nieuchwalonej dyrektywy jest co najmniej przedwczesne. 

Wydaje się celowe, by zamiast proponowanych niedookreślonych czynności dostosowawczych podjąć ra-
czej działania dostosowania wymogów dyrektywy do specyfiki działania spółdzielczości bankowej w Polsce. 
Ta część bankowości w Polsce obecnie stanowi 6–8% działalności rynku bankowego i dotąd jej funkcjono-
wanie nie stanowiło żadnego zagrożenia dla tego rynku. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 
1. Jakie są zamierzenia Komisji Nadzoru Finansowego co do tworzenia funduszy własnych w bankach 

spółdzielczych? 
2. Jakich czynności legislacyjnych banki spółdzielcze mają w tym zakresie oczekiwać? 
W obecnie istniejącym stanie prawnym założenie zmiany lub likwidacji funduszu udziałowego  

w spółdzielniach, w tym w bankach spółdzielczych, jest niemożliwe. 
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