
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 lipca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z dostarczoną do mojego biura prośbą o interwencję i złożenie zapytania dotyczącego zagad-

nień związanych z pracami nad zmianą ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i banków zrzesza-

jących w związku z wprowadzeniem pakietu CRDIV/CRR w wersji, w skład którego wchodzi: 

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. w spra-

wie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporzą-

dzenie (UE) nr 648/2012, 

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warun-

ków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 

2006/48/WE oraz 2006/49/WE, 

oraz w związku z obawami finansowymi grupy BPS zrzeszającej ponad trzysta sześćdziesiąt banków 

spółdzielczych na terenie kraju, w tym ponad pięćdziesiąt na terenie województwa śląskiego, przedkładam 

poniższe uwagi i zapytania, zwracając się jednocześnie z prośbą o rozważenie przedstawionych zagadnień i 

problemów nurtujących środowisko banków spółdzielczych. 

Należy wspomnieć, iż w świetle zwiększenia udziału sektora bankowości spółdzielczej w rynku banko-

wym, a także systematycznego rozwoju banków spółdzielczych oraz wzrastającej liczby placówek tych ban-

ków nowe regulacje mają znaczenie nie tylko dla środowiska bankowego, ale także dla znacznej grupy oby-

wateli. Co więcej, bankowość spółdzielcza cieszy się w naszym kraju długotrwałą, stupięćdziesięcioletnią 

tradycją, a jej szeroko pojęta działalność, nie tylko w zakresie bankowości i finansów, ale także różnorodna 

działalność społeczna na rzecz lokalnych środowisk, jest dobrze znana i powszechnie ceniona. 

Obecna sytuacja związana z implementacją unijnych regulacji wymusza zmianę sposobu funkcjonowania 

banków spółdzielczych w Polsce. 

W ramach swojej działalności środowisko banków spółdzielczych, śledząc propozycje ustawodawcze do-

tyczące zmiany ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i banków zrzeszających, optowało za 

wprowadzeniem do ustawy rozdziału dotyczącego instytucji zrzeszenia zintegrowanego. Banki z grupy BPS 

powzięły jednak informację o planowanym wykreśleniu z projektu przedmiotowej ustawy rozdziału dotyczą-

cego zrzeszenia zintegrowanego. W rozumieniu wyżej wskazanych banków spółdzielczych z grupy BPS in-

stytucja zrzeszenia zintegrowanego stanowić będzie ochronę i zabezpieczenie ich prawnych interesów oraz 

zmniejszy ryzyko finansowe. 

Skreślenie z projektu zmiany wyżej wymienionej ustawy rozdziału dotyczącego zrzeszenia zintegrowane-

go z jednoczesnym zobowiązaniem banków spółdzielczych oraz ich zrzeszenia BPS do ponoszenia dodatko-

wych kosztów z tytułu opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, to jest opłaty rocznej oraz opła-

ty ostrożnościowej, a także na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, wywołuje uzasadnione obawy i niepoko-

je. 

Poziom obciążeń finansowych z uwzględnieniem obciążeń dla zrzeszonych banków i banku BPS SA w 

2014 r. będzie kształtował się następująco: 

— 98 milionów zł – opłata roczna i ostrożnościowa na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w 

tym wnoszona przez banki spółdzielcze – 56 milionów zł, 

— 400 milionów zł – wpłata na rzecz Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych, w tym zgromadzo-

ny przez banki spółdzielcze – 273 miliony zł, 

— około 2 miliardów zł – rezerwa obowiązkowa, w tym 1,3 miliarda zł – utrzymywana przez banki spół-

dzielcze, 

— 30 milionów zł – opłata na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym wnoszona przez banki spół-

dzielcze – 15 milionów zł. 

 

 



Zwiększający się udział w gromadzeniu wskazanych środków, wywołany implementacją przepisów pakie-

tu CRR/CRDIV, spowoduje ogromne wyzwanie i obciążenie dla banków spółdzielczych, w szczególności 

tych małych i średnich. 

Co więcej, wynikające z tego pakietu normy i obowiązki sprawozdawcze oraz raportowe zwiększą wydat-

ki o kosztowne modyfikacje systemów informatycznych oraz spowodują wzrost wydatków na administrację 

bankową. 

W związku z tym banki spółdzielcze zwracają uwagę na konieczność należytego uwzględnienia w pracach 

nad wyżej wymienioną ustawą interesów i stanowiska reprezentowanego przez nie środowiska. 

Ponadto zwracają uwagę na zagrożenie wprowadzenia na mocy przedmiotowej ustawy zbyt restrykcyj-

nych przepisów, godzących w istotę bankowości spółdzielczej, jednocześnie ograniczających samodzielność 

banków spółdzielczych oraz kompetencje ich statutowych organów. 

W ocenie banków spółdzielczych, zwracających się do mojego biura z prośbą o interwencję, uregulowania 

projektu zmiany ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i banków zrzeszających wykraczają poza 

konieczne do realizacji założenia pakietu CRR/CRDIV, naruszając tym samym zasadę proporcjonalności, 

pomocniczości i bezpośredniego stosowania przepisów stanowionych przez organy Unii Europejskiej. 

Co więcej, środowisko banków spółdzielczych obawia się także nakładania na banki spółdzielcze kolej-

nych, w ich ocenie nieuzasadnionych, obciążeń finansowych oraz sprawozdawczych, co negatywnie wpłynie 

na wyniki finansowe tychże banków, równocześnie hamując ich rozwój kapitałowy, a w konsekwencji do-

prowadzi do wyeliminowania tych banków z rynku finansowego, co bez wątpienia przyniosłoby szkodę go-

spodarce kraju. 

W związku z tym nasuwa się pytanie dotyczące rozwiązań systemowych, wspierających banki spółdziel-

cze w realizacji postanowień pakietu CRR/CRDIV, które winny być przygotowane przez Ministerstwo Fi-

nansów. Środowisko banków spółdzielczych wnosi o przedstawienie takich propozycji. 

Reasumując, należy z całą stanowczością stwierdzić, iż polskie banki spółdzielcze nie powinny ponosić 

negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego, do którego się nie przyczyniły, a który stanowi podstawę 

opracowania unijnych regulacji, zawartych w pakiecie CRR/CRDIV. 

W związku z tym wnoszę o wzięcie pod rozwagę przedstawionych problemów oraz podjęcie stosownych 

działań w celu ochrony interesów polskiej bankowości spółdzielczej, a w konsekwencji obywateli korzystają-

cych z usług tychże banków. 

Z poważaniem 

Tadeusz Kopeć 

 




