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Dyskusja wokół integracji gospodarczej w Unii Europejskiej bardzo często ogra-
nicza się w Polsce do zagadnień związanych ze wspólną walutą. Przyjmować  
czy nie przyjmować euro – oto w zasadzie jedyne pytanie, które pojawia się stale w 
polskiej debacie publicznej. Problematyka strefy euro, czy szerzej – Unii Gospodar-
czo-Walutowej – jest jednak znacznie bardziej złożona, zwłaszcza po kryzysie 2008 
roku. Od tego bowiem czasu kilka państw członkowskich, reprezentujących zwłasz-
cza południe Europy, wpadło w poważne tarapaty, z których nie potrafi wyjść do dziś. 
Nie tylko jednak gospodarki znajdują się od dekady w stanie wstrząsu. Podobny szok 
dotyka środowisko ekonomistów, którzy wciąż spierają się, na ile integracja walutowa 
była przyczyną problemów, a na ile jest szansą na wyjście z nich. Niezależnie od wspo-
mnianych sporów, których strony zdążyły się już dobrze okopać na swoich pozycjach, 
proces integracji postępuje. W latach 2011–2012 wprowadzone zostały tzw. sześcio-
pak i Pakt fiskalny, regulujące zasady tworzenia budżetów krajowych, tempo wzrostu 
wydatków i wymagane tempo redukcji długu publicznego. W tym czasie rozpoczęto 
również budowę europejskiej unii bankowej, a Europejski Bank Centralny za sprawą 
swego ówczesnego prezesa Mario Draghiego zaczął prowadzić niestandardową 
politykę monetarną, sprzeczną z dotychczasową polityką tej instytucji. W ciągu na-
stępnych lat pojawiały się kolejne pomysły – tu szczególną aktywność wykazywał pre-
zydent Francji Emmanuel Macron, który od swego zaprzysiężenia w maju 2017 roku 
zaczął „bombardować” Berlin inicjatywami mającymi na celu reformę strefy euro.

Polska jako kraj spoza strefy euro uczestniczyła w tych procesach w ograniczonym 
stopniu, stąd też trudno było się doszukać choćby ich echa w debatach prowadzo-
nych nad Wisłą. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby przygotować raport o europej-
skiej unii bankowej (EUB), mając świadomość, że w obliczu prawdopodobnego 
brexitu istotnej zmianie może ulec kontekst naszego członkostwa w UE. Warto 
podkreślić, że tematyka unii bankowej była i nadal pozostaje z polskiej perspekty-
wy potrójnie istotna. Po pierwsze, mimo że nie należymy do strefy euro, możemy 
przystąpić do EUB (na zasadach tzw. „bliskiej współpracy”). Po drugie, regulacje 
unii bankowej już nas dotyczą w sposób pośredni poprzez działalność na naszym 
rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Po trzecie wreszcie, i to wy-
daje się kwestią kluczową, na forum europejskim nasze rządy aktywnie wspierały 
niemiecką wizję dokończenia unii bankowej, sprzeciwiając się pomysłom Połu-
dnia. Co ciekawe jednak, ani rząd koalicji PO-PSL, ani rząd Zjednoczonej Prawicy  
nie zajął oficjalnie stanowiska w kwestii ewentualnego dołączenia Polski do nowo 
powstającej struktury, co samo w sobie stanowi wyzwanie dla krajowych ośrodków 
analitycznych.

 Wstęp
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Oddajemy w Państwa ręce kompleksowe opracowanie, które opisuje cały proces 
tworzenia unii bankowej, wraz z jej silnymi i słabymi stronami, a także prezentu-
je analizę kosztów i korzyści związanych z ewentualnym przystąpieniem Polski  
do EUB. Prace nad raportem trwały ponad dwa lata, zaś przedstawiona analiza,  
co niezwykle istotne, ma de facto charakter dynamiczny. Prezentuje ona bowiem 
w warstwie rekomendacyjnej nie tylko aktualną ocenę ewentualnego członkostwa 
w EUB, ale i zestaw kryteriów, których spełnienie uzasadniałoby decyzję o wstą-
pieniu do unii bankowej. Podejście takie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w przy-
padku poważnej zmiany otoczenia i sytuacji w samej strefie euro.

Warto przy tym podkreślić, że moment publikacji raportu jest nieprzypadkowy, 
ponieważ wspomniane wyżej poważne zmiany wydają się obecnie o wiele bar-
dziej prawdopodobne niż jeszcze kilka miesięcy temu. Rozstrzygnięcia dotyczące 
obsady kluczowych stanowisk w UE, które zapadły na początku lipca, pozwalają 
bowiem na postawienie hipotezy, że w UE na dobre rozpoczęła się gra o przy-
szłość strefy euro, której wyniku nie sposób przewidzieć. Wydaje się jednak,  
że za sprawą nominacji Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Cen-
tralnego najmocniejsze karty w grze ma prezydent Macron. Wybór Lagarde two-
rzy bowiem przestrzeń do poważnych zmian w strefie euro, i to zmian pozatrak-
tatowych, a więc niewymagających zgody Niemiec, które jak dotąd skutecznie 
blokowały inicjatywy francuskiego prezydenta. Zresztą za sprawą m.in. kłopotów 
kanclerz Merkel (zarówno politycznych, jak i zdrowotnych) oraz fatalnych danych 
płynących z niemieckiej gospodarki pozycja Berlina wyraźnie się osłabia.

Te okoliczności nakazują nam spojrzeć w nowym świetle nie tylko na decyzję  
co do ewentualnego członkostwa w strefie euro, ale także, a może przede wszyst-
kim, w unii bankowej. Niniejszy raport stanowi w naszym odczuciu cenny wkład  
w tę refleksję, i to nie tylko ze względu na przedstawione tezy, ale i szansę uruchomie-
nia publicznej debaty w Polsce wokół tych kwestii, na co przede wszystkim liczymy.

dr Marcin Kędzierski
Główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
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• Kryzys lat 2008–2012 nie byłby dla krajów Europy tak dotkliwy, gdyby nie ujaw-
nione przezeń tzw. „błędne koło” druzgocących zależności między sektorami  
finansów publicznych a sektorami bankowymi. „Zbyt wielkie, by upaść” (too big 
to fail) banki, posiadające w swych portfelach za dużą liczbę niespłacalnych kre-
dytów (non-performing loans, NPLs), ratowane były przez krajowe rządy z pienię-
dzy podatników, przez co dramatycznie powiększał się dług publiczny państw 
strefy euro. Jak udowodnił kryzys, pogarszanie się sytuacji finansów publicznych, 
zwiększające ryzyko niewypłacalności państw, będących przecież głównymi roz-
grywającymi w każdej gospodarce, prowadziło do dalszego pogarszania się sy-
tuacji finansowej banków, które potrzebowały dalszego wsparcia – błędne koło  
się zamykało. 

• Poszczególne państwa członkowskie nie tylko nie dawały sobie rady z łagodze-
niem bankowego kryzysu, ale przede wszystkim nie zidentyfikowały na czas za-
grożeń, które finalnie do niego doprowadziły. Trudno zresztą, żeby było inaczej, 
skoro zagrożenia te poukrywane były w różnych zakamarkach sieci, jakimi cały 
kontynent oplotły potężne grupy bankowe działające transgranicznie na obszarze 
całej Unii Europejskiej. 

• Europejska unia bankowa (European banking union, EUB) jest projektem, który  
w opinii jego twórców ma przeciwdziałać ryzyku, jakie stwarza funkcjonowanie 
odrębnych krajowych sektorów bankowych w obszarze wspólnej waluty. Koncep-
cję EUB po raz pierwszy przedstawiono na szczycie unijnym w czerwcu 2012 r. 

• Koncepcja EUB opiera się na diagnozie, że system nadzoru bankowego strefy 
euro nie zdał egzaminu w obliczu kryzysu. Decentralizacja nadzoru nad banka-
mi w obszarze wspólnej polityki pieniężnej generowała szereg nieefektywności,  
a organy nadzoru w poszczególnych państwach członkowskich nie radziły sobie 
z identyfikowaniem zagrożeń występujących w obrębie ogromnych transgranicz-
nych grup bankowych.

• Powołanie EUB było naturalną konsekwencją istnienia wspólnej waluty – wspól-
ną politykę pieniężną uzupełniać powinien wspólnotowy organ nadzoru, który  

 Streszczenie
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będzie skuteczniej identyfikować zagrożenia powstałe w obrębie transgranicz-
nych grup bankowych. Odpowiedzialność za kłopoty banków nie powinna bo-
wiem pozostawać na poziomie krajowym – konieczne było stworzenie wspólnych 
mechanizmów finansowych.

• Konstrukcja EUB jest efektem długotrwałych negocjacji dwóch grup państw. 
Jedną z nich była stworzona pod przewodnictwem Niemiec koalicja krajów o sil-
nych sektorach bankowych, które w EUB widzą szansę na wzmocnienie regulacja-
mi europejskich banków. Po przeciwnej stronie były kraje peryferyjne strefy euro, 
postrzegające EUB przede wszystkim jako solidarnościowe narzędzie wspierania 
banków zagrożonych upadłością.

• Europejską Unię Bankową tworzyć miały trzy filary: (1) jednolity mechanizm 
nadzorczy, w ramach którego Europejski Bank Centralny (EBC) przejął część 
uprawnień nadzorczych nad bankami; (2) jednolity mechanizm restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, w ramach którego unijne organy przeprowadzają 
likwidację upadających banków oraz (3) jednolity system gwarantowania depo-
zytów, w ramach którego powstać miał wspólny system gwarantowania pienię-
dzy deponentów.

• W 2014 r. wdrożony został pierwszy filar, tzw. jednolity mechanizm nadzorczy 
(Single Supervisory Mechanism, SSM). W jego ramach Europejski Bank Centralny 
(EBC) bezpośrednio nadzoruje obecnie najistotniejsze systemowo europejskie  
instytucje kredytowe, które odpowiadają za ok. 80% aktywów całego sektora.  
Pozostałe banki są nadzorowane przez EBC za pośrednictwem krajowych orga-
nów nadzoru. 

• Pierwsze lata funkcjonowania SSM oceniane są pozytywnie. Ujednolicenie 
nadzoru bankowego nad obszarem wspólnej waluty wydaje się brakującym  
od początku elementem konstrukcyjnym strefy euro, a nadzór nad transgranicz-
nymi grupami bankowymi daje nadzieje na odpowiednio wczesne identyfiko-
wanie potencjalnych zagrożeń.

• W 2014 r. przyjęto także tzw. dyrektywę BRRD (Bank Recovery and Resolution 
Directive), wprowadzającą do porządku prawnego całej UE mechanizm tzw. 
przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution). Umożliwia  
on błyskawiczne przeprowadzenie procesu sprzedaży lub transformacji kapita-
łowej upadającego banku, bez potrzeby ogłaszania jego upadłości lub angażo-
wania środków publicznych (ryzyko przeniesione jest na wierzycieli i akcjonariu-
szy banku).
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• Drugi filar EUB stanowią z jednej strony ujednolicone w odniesieniu do banków 
objętych wspólnym nadzorem zasady resolution (Single Resolution Mechanism, 
SRM), a z drugiej – organy ustanowione do jej przeprowadzenia: Jednolita Rada 
(Single Resolution Board, SRB) oraz Jednolity Fundusz (Single Resolution Fund, 
SRF), zasilany ze składek licencjonowanych banków działających w obrębie EUB, 
który może służyć do finansowania procesu restrukturyzacji. 

• Drugi filar EUB jest naturalnym uzupełnieniem pierwszego, a jego budowę na-
leży uznać za krok w dobrą stronę – skoro scentralizowany został nadzór, który 
ma zapobiegać kryzysom bankowym, nieracjonalnym byłoby pozostawienie za-
rządzania takimi kryzysami na poziomie krajowym. Konstrukcja i dotychczasowe 
funkcjonowanie jednolitego mechanizmu resolution ze względu na sprzyjające 
warunki rynkowe nie pozwala jednak na dokonanie jednoznacznej oceny przyję-
tych rozwiązań. 

• Wątpliwości budzić może brak pełnej izolacji od czynnika politycznego w pro-
cesie decyzyjnym resolution. Jednym z warunków uruchomienia procesu jest bo-
wiem spełnienie wymogu ujętego w klauzulę generalną interesu publicznego, 
przez co w resolution zaangażowana jest Komisja Europejska. Drugim źródłem 
wątpliwości jest zdolność Jednolitego Funduszu do skutecznego finansowania – 
po zakończeniu okresu przejściowego, w 2024 r., będzie on dysponował kwotą 
zaledwie ok. 55 mld euro (dla porównania – suma aktywów największego polskie-
go banku, PKO BP, jest o 1/3 większa). 

• Trzecim filarem EUB miał być jednolity system gwarantowania depozytów (Europe-
an Deposit Guarantee Scheme, EDGS). Zgodnie z pierwotnymi założeniami, skład-
ki pobierane od banków licencjonowanych na terenie EUB tworzyć miały wspól-
ny fundusz gwarantujący deponentom na jednolitych zasadach wypłatę środków  
w przypadku upadłości banku objętego nadzorem EBC. W dalszym ciągu system 
ten znajduje się jednak w fazie negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi. 

• Prace nad trzecim filarem hamowane są przez państwa członkowskie o silnych 
sektorach bankowych (m.in. Niemcy), które oczekują wcześniejszej poprawy kon-
dycji banków w pozostałych państwach EUB i oczyszczenia ich bilansów z zagro-
żonych kredytów. Zastępczą formą trzeciego filaru jest ujednolicenie reguł gwa-
rantowania depozytów w obrębie UE oraz dopuszczenie udzielania sobie przez 
systemy gwarancyjne państw członkowskich pożyczek w sytuacji braku środków 
wystarczających na wypłatę depozytów.

• Mając na uwadze fakt, że każdy z trzech filarów stanowi naturalne uzupełnienie 
pozostałych, brak pełnego wdrożenia EUB stanowi największe ryzyko niepowo-
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dzenia całego projektu. Trudno się zatem dziwić, że zadanie to traktowane jest 
jako jeden z priorytetów rozpoczynającej się kadencji nowych europejskich władz. 
Jeśli jednak nie dojdzie do tego przed czekającą UE recesją, zdolność EUB do ogra-
niczania konsekwencji kryzysu sektora bankowego może się okazać iluzoryczna.

• Dotychczasowe rozbieżności interesów państw strefy euro doprowadziły  
do powstania EUB o charakterze niepełnym i asymetrycznym – wdrożone zostały  
te elementy, które kładą nacisk na zapobieganie nadużyciom i zarządzanie kryzysa-
mi (SSM, SRB), natomiast te elementy, których celem jest zabezpieczanie finanso-
we niewypłacalności banków (SRF, EDGS) pozostają nieukończone bądź znajdują  
się w przejściowym okresie implementacji. 

• EUB w aktualnym stanie jest smutnym symbolem europejskiej integracji – to nie-
dokończony projekt unii bankowej w niedokończonym projekcie unii gospodar-
czo-walutowej w niedokończonym projekcie unii politycznej. Jednocześnie jest  
to projekt już zbyt zaawansowany i zbyt silnie sprzężony z pozostałymi ramami insty-
tucjonalnymi unii gospodarczej i walutowej, żeby ostatecznie nie zostać domkniętym 
– pytanie tylko, w jakim terminie, i czy uda się to zrobić przed następnym kryzysem.

• Decydujący wpływ na stworzenie EUB w takim niepełnym kształcie miały Niem-
cy, największa i najsilniejsza gospodarka strefy euro. Berlin doszedł bowiem  
do wniosku, że dalsze hamowanie prac nad unią bankową może doprowadzić  
do załamania unii walutowej, co w żaden sposób nie byłoby dla Niemiec korzystne.

• Należy jednak mieć na uwadze, że wszystkie elementy EUB, które udało się do-
tąd wdrożyć, znajdują się wciąż w pierwszym etapie funkcjonowania. Nie ma więc 
pewności, jak sprawdzą się w trudniejszych warunkach rynkowych (które nadejdą 
wraz z pogorszeniem sytuacji gospodarczej w UE) i czy w przypadku negatywnej 
weryfikacji nie ulegną dalszym zmianom.

• Choć konstrukcja EUB stara się zmniejszać ryzyko wystąpienia kryzysu, w eu-
ropejskiej bankowości istnieje szereg czynników strukturalnych, do których EUB  
w żaden sposób się nie odnosi. Są nimi: (1) brak ograniczenia możliwości inwe-
stowania przez banki w dług publiczny, (2) brak rozdzielenia działalności inwesty-
cyjnej i depozytowej, (3) rozwój tzw. bankowości cienia (shadow banking) oraz 
(4) rosnący stopień złożoności globalnej gospodarki i liczby powiązań instytucji 
kredytowych z innymi podmiotami ekosystemu gospodarczego.

• Brak podjęcia decyzji prowadzących realnie m.in. do przerwania zamkniętego 
kręgu między sektorem finansowym a publicznym wobec narastających niepo-
kojących sygnałów o nadchodzącym kryzysie sprawia, że rozpoczęta w 2008 r. 
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dekada została w dużej mierze stracona, gdyż mapa zagrożeń dla europejskich 
finansów nie różni się znacząco od tej sprzed dziesięciu lat. Niekompletna i nie-
sprawdzona w sytuacjach kryzysowych EUB może nie zdać egzaminu w czasie 
spowolnienia gospodarczego.

• Co więcej, EUB może generować szereg czynników o charakterze kryzysogen-
nym – chodzi przede wszystkim o: (1) objęcie rozwiązaniami tworzącymi EUB tylko 
części podmiotów konstytuujących system finansowy, (2) problemy z koordynacją 
procesu resolution na szczeblu europejskim oraz (3) potencjalny wzrost pokusy 
nadużycia (moral hazard) z uwagi na wprowadzenie mechanizmów finansowania 
restrukturyzacji banków.

• Choć z założenia EUB jest skierowana do państw ją tworzących, pozostałe kra-
je UE mogą do niej przystąpić na zasadzie tzw. „bliskiej współpracy”. Nie będą  
one jednak uprawnione do korzystania ze wszystkich rozwiązań (ograniczo-
na reprezentacja w SSM i brak dostępu do dodatkowego finansowania z ESM  
w ramach II filaru).

• Państwa spoza strefy euro nie podejmowały do niedawna wiążących dekla-
racji o chęci przystąpienia do EUB na zasadzie bliskiej współpracy, chcąc oce-
nić działanie nowej struktury. Pierwszy taki wniosek złożyła w 2018 r. Bułgaria.  
Był to jeden z wymogów procesu ubiegania się o dołączenie do strefy euro. Z po-
dobnych względów w 2019 r. analogiczną decyzję podjęła Chorwacja, a w nieda-
lekiej przyszłości może to uczynić Rumunia. 

• Z pozostałych państw UE najdalej idący sceptycyzm względem uczestnictwa  
w EUB wykazują Węgry. Co ciekawe, brak członkostwa w EUB kosztował Szwecję 
utratę największego skandynawskiego banku – Nordea przeniosła swoją siedzi-
bę do Helsinek, tłumacząc, że chce podlegać temu samemu reżimowi prawnemu  
i gwarancjom, co jej najwięksi europejscy konkurenci. 

• Analizując zasadność przystępowania Polski do EUB, należy zwrócić uwagę  
na trzy kwestie: (1) funkcjonowanie unii bankowej w praktyce, w tym stopień za-
awansowania prac nad jej finalnym kształtem i status państw uczestniczących  
w niej na zasadzie „bliskiej współpracy”, (2) otoczenie zewnętrzne, rozumia-
ne jako liczba państw, które nie przyjęły euro, a podjęły decyzję o przystąpieniu  
do EUB oraz (3) uwarunkowania wewnętrzne, czyli charakter polskiego sektora 
bankowego.

• Polski sektor bankowy na tle innych państw UE jest wciąż wyraźnie mniejszy  
i gorzej rozwinięty (wartość jego aktywów nie przekracza poziomu PKB). Ponad-
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to ma bardziej zbilansowaną strukturę właścicielską (inwestorzy krajowi i zagra-
niczni posiadają po ok. 50% aktywów, znaczny jest udział państwa). Cechuje się 
również brakiem instytucji o istotnej działalności transgranicznej.

• Trzeba też podkreślić, że polskie banki prowadzą znacznie bardziej konserwa-
tywną politykę. Nie są aż tak aktywne inwestycyjnie, posiadają znacznie niższy 
lewar finansowy, są słabiej zaangażowane w transakcje na rynku instrumentów po-
chodnych i skupiają się na dość standardowych produktach bankowych. W dużej 
mierze nie dotyczą go zatem te zagrożenia, które zmaterializowały się podczas 
ostatniego kryzysu w strefie euro, uderzając w kondycję tamtejszych banków. 

• Z uwagi na niepełną implementację EUB, niewielkie doświadczenie nadzorcze 
EBC i ograniczone uprawnienia przewidziane dla państw uczestniczących na za-
sadzie „bliskiej współpracy”, aktualnie z perspektywy polskiego sektora banko-
wego bardziej efektywne byłoby pozostawanie poza strukturami unii bankowej.

• EUB jest strukturalnie dopasowana do konstrukcji strefy euro i specyfiki sekto-
rów bankowych państw ją tworzących, w większości będących na wysokim po-
ziomie rozwoju. Dlatego też, o ile nie dojdzie do znaczących zmian wskazanych 
wyżej okoliczności, Polska powinna przystąpić do EUB dopiero wraz z przyjęciem 
wspólnej waluty bądź też w momencie, gdy zostanie formalnie określony termin 
jej przyjęcia.

• Trzeba jednak pamiętać, że im więcej państw przystępować będzie do EUB, tym 
większa będzie presja wywierana na kraje, które jeszcze tego nie uczyniły. Może  
to skutkować rosnącą nieufnością rynków finansowych, tym bardziej, że dotych-
czas państwa spoza EUB korzystały ze swoistej premii, którą dawało im dzielenie 
tego statusu z Wielką Brytanią, ojczyzną największego sektora bankowego UE. 
Sytuacja ta ulegnie zmianie w momencie brexitu.

• Co więcej, Polska znajduje się w grupie krajów o najgorszych wynikach wskaź-
ników jakości kredytów. W konsekwencji spowolnienie gospodarcze może prze-
łożyć się na skokowy wzrost ryzyka braku spłaty należności. Oznacza to, że znaj-
dujemy się w „drugim kręgu” państw UE potencjalnie najbardziej zagrożonych 
problemami z wypłacalnością kredytobiorców, a tym samym, że w średnim okre-
sie jednolity system gwarantowania depozytów (III filar) mógłby być dla nas bez-
cenną deską ratunku.

• Co więcej, w obliczu silnie dokapitalizowanego krajowego systemu gwaran-
cji, interes Polski jako państwa potencjalnie dołączającego do EUB w zakresie 
finalizacji III filaru jest zbieżny z interesem Niemiec, które poszukują sojusznika 
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w negocjacjach z krajami europejskiego Południa. Polska mogłaby zatem wyko-
rzystać kwestię swojego przystąpienia do EUB jako swoistą kartę przetargową  
w negocjacjach z Berlinem i Brukselą w innych obszarach. 

• Między stanem polskiego i niemieckiego sektora bankowego istnieje jednak 
znacznie więcej różnic niż podobieństw, stąd też znacząco inaczej dla każdego 
z nich wygląda rachunek zysków i strat z uczestnictwa w EUB. Z tego powodu  
na dłuższą metę korzyści, które Polska potencjalnie uzyskać może w innych sferach 
politycznych w związku z przystąpieniem do EUB, nie równoważą strat, jakie po-
niesie, przystępując do projektu strukturalnie do niej niedopasowanego.

• Przystąpienie Polski do EUB oznaczałoby przeniesienie na poziom unijny upraw-
nienia do decydowania o inicjowaniu uporządkowanej likwidacji banku (resolu-
tion), która w wielu przypadkach sprowadza się do przeprowadzenia błyskawicz-
nego procesu zmiany właścicielskiej w takim banku (bądź nad istotną częścią jego 
aktywów). Im większy udział państwa w sektorze bankowym, tym mniejsza poli-
tyczna chęć do przystępowania do EUB, gdyż wiązałoby się to z utratą domniema-
nej kontroli nad procesem resolution w odniesieniu do krajowych banków. Biorąc 
pod uwagę ostatnie przekształcenia właścicielskie w obrębie polskiego sektora 
bankowego, prowadzące do wzrostu zaangażowania Skarbu Państwa (tzw. repo-
lonizacja), z tą właśnie zależnością mamy do czynienia w przypadku Polski.

• Na wcześniejszą decyzję o przystąpieniu do EUB wpływ mogą mieć następują-
ce czynniki: pełne wdrożenie wszystkich filarów EUB (w szczególności powołanie 
EDGS); zmiana traktatów zwiększająca kompetencje EBC/ESM (zwłaszcza zrówna-
nie uprawnień państw ze strefy euro i spoza niej); podjęcie decyzji o przystąpieniu 
do EUB większości krajów pozostających poza jej strukturami; pozytywna weryfika-
cja funkcjonowania EUB w trakcie nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, 
zwłaszcza w porównaniu z potencjalnie negatywnym wpływem, jaki spowolnienie 
to będzie miało na polski sektor bankowy; pozytywna weryfikacja doświadczeń  
z integracją z EUB na zasadzie „bliskiej współpracy” państw, które planują przystą-
pienie do unii bankowej w najbliższym czasie (Bułgaria, Chorwacja). 

• Kamieniem milowym, jaki powinna wyznaczyć sobie Polska na dokonanie ewen-
tualnej rewizji swojego stanowiska w odniesieniu do uczestnictwa w EUB, jest rok 
2024. Powinno być wówczas możliwe przeprowadzenie oceny czynników, o któ-
rych mowa w punkcie powyżej, a zarazem jest to rok, w którym dobiegnie końca 
kadencja nowej Komisji Europejskiej, dla której dokończenie EUB powinno być 
bezwzględnie jednym z priorytetów. W 2024 r., zgodnie z zaplanowanym har-
monogramem, powinny zostać również osiągnięte docelowe poziomy środków 
w SRF i krajowych systemach gwarantowania depozytów. Jeśli w 2024 r. nie uda 
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się zgromadzić przewidzianych funduszy, Komisja Europejska nie doprowadzi 
do zaimplementowania III filaru EUB w formie jednolitego (wspólnego) systemu 
gwarantowania depozytów, zaś żaden z czynników wskazanych w punkcie po-
wyżej nie zmaterializuje się w takim stopniu, by uzasadnić przystępowanie Polski  
do EUB, uznać będzie trzeba, że unia bankowa nie jest konstrukcją zdolną do sku-
tecznej realizacji założonych przez siebie celów i z punktu widzenia Polski nie bę-
dzie efektywne przystąpienie do niej.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie konstrukcji rozwiązań 
prawnych i instytucjonalnych składających się na unię bankową, omówienie 
pierwszych lat jej funkcjonowania, jak również przewidywanych konsekwencji 
przystąpienia do niej Polski na zasadzie tzw. „bliskiej współpracy”. Prezentowa-
ny w raporcie temat był przedmiotem intensywnej debaty w polskim środowi-
sku branżowym, która toczyła się jednak w głównej mierze w latach 2012-2013, 
a więc w czasie, gdy koncepcja EUB dopiero się tworzyła, a jej ostateczny kształt 
pozostawał niepewny. Niewiele jest opracowań, które sięgałyby do tematu 
obecnie, gdy EUB przybrała już znacznie bardziej rzeczywistą postać i można 
podjąć się pierwszych ocen jej funkcjonowania w praktyce.

Raport składa się z trzech części. W pierwszej z nich zaprezentowano ogólne 
ramy EUB. Wskazano powody, które towarzyszyły jej powołaniu, opisano kon-
strukcję trzech tworzących ją filarów i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, 
czy tak zbudowana EUB jest w dzisiejszym kształcie w stanie zapobiec kolejne-
mu kryzysowi finansowemu w strefie euro. W drugiej części omówiono z kolei 
wpływ, jaki EUB już teraz wywiera na funkcjonowanie polskiego sektora banko-
wego, jak również oceniono szanse i zagrożenia dla jego stabilności w przypad-
ku podjęcia decyzji o przystąpieniu Polski do EUB. Porównano w nim aktualną 
sytuację Polski jako kraju niebędącego członkiem strefy euro z sytuacją, w której 
Polska, pozostając poza obszarem wspólnej waluty, decyduje się uczestniczyć 
w EUB. Przedstawiono również stanowisko innych krajów, które obecnie znaj-
dują się poza strukturami EUB, w sprawie potencjalnego w niej uczestnictwa. 
Zbiorcze podsumowanie wątków rozwijanych w raporcie znajduje się w części 
trzeciej, zawierającej wnioski i rekomendacje.

Raport opracowano na podstawie analizy prawnej aktów legislacyjnych tworzą-
cych ramy EUB, gromadzonych przez organy nadzorcze danych statystycznych 
dotyczących europejskich sektorów bankowych, literatury polskiej i zagranicz-
nej poświęconej budowie unii bankowej, jak również diagnozy działań nadzor-
czo-restrukturyzacyjnych podjętych przez organy EUB w pierwszych latach jej 
funkcjonowania.

 Uwagi 
 metodyczne  
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Fundamentalnym założeniem raportu jest odniesienie konstrukcji EUB oraz 
szans i zagrożeń, jakie z niej wynikają, do kształtu i charakteru polskiego sek-
tora bankowego. Analiza ta nie byłaby jednak pełna, gdyby nie uwzględniała 
wydarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy, które dla polskiego rynku finansowe-
go mają charakter wręcz bezprecedensowy, a ich wpływu na dalsze jego funk-
cjonowanie nie można przecenić – mowa tu m.in. o ujawnieniu w listopadzie 
2018 r. kryzysu w obrębie organu nadzorczego nad polskim rynkiem finanso-
wym, które doprowadziło do zmiany na stanowisku przewodniczącego Komi-
sji Nadzoru Finansowego, czy zapadły w październiku 2019 r. wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie tzw. „kredytów frankowych”. Dlatego też, 
choć zasadnicza część raportu została przygotowana pod koniec 2018 r., pra-
ce nad nim kontynuowane były również w roku następnym. Raport uwzględnia 
stan na październik 2019 r.

EUB jest niezwykle skomplikowaną prawnie strukturą, której poszczególne ele-
menty oparte są na zróżnicowanych rodzajach aktów prawnych: rozporządze-
niach, dyrektywach, umowach międzyrządowych, decyzjach unijnych organów, 
zestawach jednolitych praktyk – a wszystko w obszarze ograniczonym ramami 
unijnych traktatów (które wprowadzają asymetrię między korzyściami dostępny-
mi w ramach EUB państwom ze strefy euro i spoza niej). EUB ustanawia zupełnie 
niespotykany dotąd w Europie porządek regulacyjny, jednocześnie niezwykle 
zagęszczając europejską sieć bezpieczeństwa finansowego szeregiem nowych 
instytucji o zróżnicowanych, często wzajemnie krzyżujących się kompetencjach. 

Z powyższych względów i z racji ograniczonych ram wydawniczych niniejszy  
raport ma charakter ogólny, wskazując raczej na pewne zagadnienia i zależności 
niż drobiazgowo je analizując. Jednocześnie raport może stać się dla czytelnika 
podręcznym przewodnikiem po trwającym już siedem lat procesie budowy EUB 
i pozwolić wypracować własne zdanie, czy i w jakim stopniu Polska powinna  
się w tę budowę zaangażować.
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1    Report on Financial Structures, European Central Bank, 2017, s. 74.

2 Jak obrazowo przedstawili to eksperci Instytutu Bruegla, „banki w spokojnych czasach paneuropejskie,  
w czasach kryzysu stały się lokalne” (J. Pisani-Ferry, A. Sapir, N. Veron, G.B. Wolff, What kind of european banking 
union, Bruegel Policy Contribution 2012/12, s. 3)

3  State aid control in the Banking Union. The role of EU State aid control during the crisis and going forward, Eu-
ropean Commission, DG Competition, 2013, s. 9.

4 Według danych Eurostatu, dług publiczny krajów Unii wzrósł w latach 2007-2010 z poziomu 57 do 79% PKB.

5 The impact of sovereign credit risk on bank functioning conditions, Committee on the Global Financial System, 2011.

Geneza i cele europejskiej unii bankowej

W 2008 r. łączne aktywa sektora bankowego krajów strefy euro były trzy i pół 
razy większe od wielkości ich wspólnego PKB1. Kryzys, który wybuchł po upad-
ku amerykańskiego banku Lehman Brothers, rozlał się po globalnych rynkach 
finansowych, dokonując spustoszenia w bilansach europejskich banków. Ujaw-
nił on istnienie tzw. błędnego koła, czyli negatywnego sprzężenia zwrotnego 
pomiędzy stabilnością prywatnego sektora finansowego a stabilnością sekto-
ra finansów publicznych. Rozrośnięte ponad miarę transgraniczne grupy ban-
kowe były na tyle mocno splecione z gospodarkami poszczególnych krajów,  
że ich potencjalny upadek pociągnąłby za sobą ekonomiczny kataklizm  
o daleko idących skutkach (instytucje too big to fail, „zbyt wielkie, by upaść”).  
W konsekwencji, chcąc uniknąć takiego scenariusza, krajowe rządy decydowały 
się dokapitalizować systemowo istotne instytucje kredytowe2. Pomoc publiczna 
udzielona w latach 2008–2012 zagrożonym upadłością bankom wyniosła blisko  
5 bln euro3, czyli niemal 40% PKB Unii Europejskiej z roku 2011. Wsparcie udzie-
lane z pieniędzy podatników drastycznie zwiększało dług publiczny poszcze-
gólnych krajów4, co z kolei przekładało się na pogorszenie ich reputacji kre-
dytowej i wzrost ryzyka ich niewypłacalności. Jak wynika z raportu Komitetu 
Globalnego Systemu Finansowego, wzrost ryzyka niewypłacalności państwa  
nie pozostaje bez wpływu na sytuację krajowego sektora bankowego5. Kryzys w ob-
rębie strefy euro udowodnił, że istnieje co najmniej kilka kanałów, którymi odbywa 
się tzw. „zarażanie” sektora bankowego (przykładowo, jak podano w opracowaniu,  
na koniec 2010 r. spośród banków funkcjonujących w obrębie państw strefy 

 Europejska unia bankowa – 
 idea i konstrukcja 
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6  Ibidem, s. 20.

7  Pierwotna propozycja przedstawiona została przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana von Rom-
puya 26 czerwca 2012 r. (https://www.consilium.europa.eu/media/21570/131201.pdf), a 29 czerwca bruksel-
ski szczyt krajów strefy euro postanowił o zintegrowaniu ram finansowych w kształcie nazwanym później Europej-
ską Unią Bankową.

8  Sprawozdanie van Rompuya, o którym mowa w przypisie powyżej, zatytułowane było właśnie „W kierunku 
faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej”. 

euro nie posiadających najwyższego ratingu tylko 2% przyznano rating wyższy  
niż państwom, na terenie których miały swoją siedzibę6). W konsekwencji ryzyko 
niewypłacalności krajów przekładało się na dalsze pogorszenie sytuacji banków,  
co rodziło konieczność udzielania im dodatkowego wsparcia przez rządy –  
i w ten sposób błędne koło się zamykało. Kryzys bankowy stał się kryzysem finansów  
publicznych.

Odpowiedzią na spowodowaną kryzysem destabilizację europejskiej sieci bez-
pieczeństwa finansowego miała być europejska unia bankowa, której koncepcja 
po raz pierwszy przedstawiona została na forum europejskim w połowie 2012 r7.  
Jako że EUB stanowi element tzw. faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej8, nale-
ży uznać, że poza przerwaniem omawianego powyżej błędnego koła oraz zapew-
nieniem stabilności w sektorze bankowym, jej celem jest również przyspieszenie 
procesu tworzenia jednolitego rynku usług finansowych, przynajmniej w zakresie 
działalności instytucji kredytowych.

Koncepcja EUB opiera się na diagnozie, że funkcjonujący do tej pory system nadzo-
ru nad sektorem bankowym strefy euro nie zdał egzaminu w obliczu kryzysu. Tłu-
maczy się to dwojako: po pierwsze, w myśl idei EUB, błędem było przyznanie EBC 
typowych funkcji banku centralnego (banku banków, pożyczkodawcy ostatniej in-
stancji, podmiotu prowadzącego politykę pieniężną) w stosunku do banków strefy 
euro przy jednoczesnym braku wyposażenia go w uprawnienia nadzorcze wobec 
nich. Po drugie, nieefektywne było zachowanie zdecentralizowanego systemu kra-
jowych nadzorów sprawowanych nad bankami funkcjonującymi na obszarze da-
nego państwa strefy euro w kontekście istnienia potężnych, paneuropejskich grup 
bankowych, których aktywa często kilkunastokrotnie przewyższają poziom PKB  
pojedynczych krajów.

Istniejący między poszczególnymi państwami członkowskimi UE arbitraż regula-
cyjny (zróżnicowane wymogi nadzorcze wobec funkcjonujących w poszczegól-
nych krajach oddziałów i spółek zależnych transgranicznych bankowych grup 
kapitałowych), w połączeniu z nieefektywnością strefy euro jako optymalnego 
obszaru walutowego (mimo wspólnej polityki pieniężnej prowadzonej przez 
EBC, poziom oprocentowania kredytów i depozytów w bankach poszcze-
gólnych państw strefy euro różnił się, odzwierciedlając zasadniczo stabilność  

https://www.consilium.europa.eu/media/21570/131201.pdf
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9 „Istnieje tyle rodzajów euro, co krajów unii pieniężnej” [za: P. Sitek, Przeobrażenia systemu bankowego w kontek-
ście utworzenia unii bankowej, Warszawa 2017, s. 92].

10  E. Wymeersch, The European Banking Union, a first analysis, Financial Law Institute, working paper 2012/7, s. 2-3.

11  Tworzą go: rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), dyrektywa w sprawie wymogów kapita-
łowych IV (CRD IV), dyrektywa 2014/59/UE w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (BRRD) oraz 
dyrektywa 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGS). 

makroekonomiczną tych państw9), był źródłem głębokich nierównowag w sek-
torze banków strefy euro10.

Europejska unia bankowa miała na celu wyjście naprzeciw tym problemom. Jej fun-
damentalnym założeniem była centralizacja na poziomie strefy euro nadzoru nad 
bankami, spośród których najważniejsze systemowo instytucje kredytowe powinny 
być nadzorowane bezpośrednio przez EBC, a pozostałe w dalszym ciągu przez nad-
zorców krajowych, którzy będą jednak musieli przestrzegać zaleceń EBC. W ślad  
za przeniesieniem na poziom unijny nadzoru powinna również iść odpowiedzialność 
za podejmowanie decyzji o przymusowej restrukturyzacji bądź likwidacji zagrożo-
nego upadłością banku, o której na bazie jednolitych przepisów w błyskawicznym, 
nie dłuższym niż kilka dni procesie, przesądzać mają instytucje unijne najwyższego 
szczebla. Restrukturyzacja bądź likwidacja banku przebiegać ma w taki sposób,  
by jej koszt obciążył w pierwszej mierze akcjonariuszy i wierzycieli banku, nie zaś, 
jak dotychczas, budżety państw członkowskich, a co za tym idzie – kieszenie podat-
ników. Minimalizowaniu kosztów takiej decyzji służyć ma fundusz, którego środki 
profilaktycznie gromadzone są wśród samych banków na zasadzie swoistego pre-
wencyjnego samoopodatkowania. Za gwarantowanie depozytów likwidowanych 
banków ma zaś odpowiadać wspólny, europejski system.

Europejską unię bankową tworzyć mają trzy wzajemnie się uzupełniające filary.  
Są to:

• jednolity mechanizm nadzorczy (Single Supervisory Mechanism, SSM);

•  jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (Single 
Resolution Mechanism, SRM);

• europejski system gwarantowania depozytów (European Deposit Guarantee 
Scheme, EDGS).

Ponadto filary unii bankowej oparte są o tzw. single rulebook, czyli jednolity zbiór 
przepisów z zakresu prawa bankowego obowiązujący na terenie całej Unii Europej-
skiej11. Pierwsze dwa filary EUB już funkcjonują, trzeci zaś został uzgodniony jedy-
nie w ograniczonej wersji i wciąż czeka na pełne wdrożenie. Konstrukcja każdego  
z filarów jest efektem wielomiesięcznych negocjacji wewnątrz Eurogrupy (w pracach 
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12  M. Zaleska, Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania, [w:] Europejska Unia Bankowa,  
red. M. Zaleska, Warszawa 2015, s. 25.

13  Bulgaria Officially Asks to Establish Close Cooperation with ECB on Road to Euro Zone, dostęp:  
http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1839777

brali również udział przedstawiciele państw spoza strefy euro), podczas których 
wielokrotnie zmieniał się kształt proponowanych rozwiązań. Z uwagi na brak pełnej 
implementacji EUB, a także fakt, że w dalszym ciągu znajduje się ona w pierwszej 
fazie funkcjonowania i wiele z zaimplementowanych koncepcji jest dopiero kon-
frontowanych z codzienną praktyką, EUB uznać należy za projekt niedokończony, 
którego obecny kształt prawdopodobnie ulegnie jeszcze modyfikacjom.

EUB jest projektem skierowanym w pierwszej kolejności do państw strefy euro,  
dla których uczestnictwo w EUB jest obowiązkowe. Pozostałe kraje członkowskie 
UE mogą dobrowolnie przystąpić do unii bankowej i uczestniczyć w niej na zasa-
dzie tzw. „bliskiej współpracy”. Oznacza to niezwykłe skomplikowanie architektury 
nadzorczo-regulacyjnej nad sektorami bankowymi państw członkowskich UE. Poza 
wewnętrznymi, krajowymi rozwiązaniami organizacyjno-regulacyjnymi i wspólnymi 
dla wszystkich państw członkowskich ramami nadzorczymi, takimi jak m.in. wzmian-
kowany wyżej single rulebook, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European 
Banking Authority, EBA) sprawujący nadzór mikroostrożnościowy czy Europejska 
Rada Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) odpowiadająca  
za nadzór makroostrożnościowy, w obrębie UE istnieć będą trzy grupy krajów pod-
dane różnym reżimom nadzorczym: państwa obligatoryjnie uczestniczące w unii 
bankowej, państwa uczestniczące w niej na zasadzie „bliskiej współpracy” (którym 
nie przysługują jednak wszystkie uprawnienia państw z pierwszej grupy, o czym da-
lej) oraz państwa nieuczestniczące w EUB. Skomplikowanie systemu nadzoru uznaje 
się za jedną z największych wad unii bankowej, wskazując na zagrożenia, jakie mogą 
wiązać się z podziałem kompetencji nadzorczych na kilkanaście różnych organów  
i gremiów, co może prowadzić do uniemożliwienia podejmowania radykalnych de-
cyzji nadzorczych w sposób szybki i efektywny12 – co stanowić miało przecież istotę 
mechanizmu wdrożonego przez EUB.

W chwili obecnej członkami unii bankowej jest 19 państw. Z pozostałych dziewię-
ciu członków UE jedynie Wielka Brytania odmówiła przystąpienia do unii bankowej  
(co pozostaje bez większego znaczenia w kontekście nadchodzącego brexitu). 
Reszta krajów przyjęła podejście wyczekujące, uzależniając ewentualne przystą-
pienie do EUB od pełnego jej wdrożenia oraz od wyników oceny pierwszych lat jej 
funkcjonowania. Uczestnictwo w EUB jest w krajach spoza strefy euro przedmiotem 
licznych debat i analiz. W lipcu 2018 r. został złożony do Europejskiego Banku Cen-
tralnego, kluczowego organu EUB, pierwszy wniosek o nawiązanie „bliskiej współ-
pracy”13. Pochodził on z Bułgarii i był krokiem towarzyszącym decyzji tego państwa 
o przyjęciu waluty euro.
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14    Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r., powierzające Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucja-
mi kredytowymi.

15  Doprecyzowane w Rozporządzeniu ramowym EBC nr 468/2014 z 16 kwietnia 2014 r. określającym zasady 
współpracy w ramach jednolitego mechanizmu nadzoru między Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi 
organami krajowymi.

Jednolity mechanizm nadzorczy (SSM)

Single Supervisory Mechanism (SSM), czyli pierwszy filar EUB, jest tym elemen-
tem unii bankowej, który wdrożony został najszybciej, bo już 4 listopada 2014 r.,  
i w najpełniejszy sposób. Kluczowym aktem legislacyjnym ustanawiającym ramy 
SSM jest Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z 15 października 2013 r14.

Jednolity mechanizm nadzorczy oznacza system nadzoru bankowego złożony z EBC 
oraz krajowych organów nadzorczych. Za skuteczne i spójne funkcjonowanie SSM 
odpowiada EBC, który pełni w nim rolę centralnego organu nadzoru ostrożnościo-
wego. Nadzór prowadzony jest przez EBC na dwóch poziomach: bezpośrednim  
i pośrednim. Nadzorem bezpośrednim EBC objęte są instytucje kredytowe uzna-
ne za istotne, pozostałe podmioty są zaś przez niego nadzorowane pośrednio 
poprzez krajowe organy nadzoru. O uznaniu instytucji kredytowej za istotną  
decyduje spełnienie przez nią trzech kryteriów: (i) wielkości, (ii) znaczenia dla go-
spodarki całej UE bądź dowolnego państwa uczestniczącego w unii bankowej oraz 
(iii) zakresu działalności transgranicznej.

Pod nadzór bezpośredni EBC przeszły instytucje kredytowe, które spełniają jedno  
z następujących kryteriów:

• posiadają aktywa o wartości wyższej niż 30 mld euro;

• posiadają aktywa o wartości wyższej niż 5 mld euro – w przypadku, gdy przekra-
cza ona 20% PKB kraju macierzystego;

• otrzymały lub wnioskowały o pomoc bezpośrednio ze środków Europejskie-
go Instrumentu Stabilności Finansowej (European Financial Stability Facility, EFSF)  
lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European Stability Mechanism, ESM).

EBC może również uznać instytucję kredytową za istotną – z inicjatywy własnej  
lub na wniosek krajowego organu nadzoru – jeżeli spełnia ona wskazane powyżej 
kryteria istotności15. Niezależnie od tego EBC sprawuje nadzór nad trzema naj-
istotniejszymi instytucjami kredytowymi w każdym z państw EUB, bez względu  
na wielkość tych instytucji.
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16   Lista jednostek nadzorowanych bezpośrednio przez EBC, dostęp: https://www.bankingsupervision.europa.
eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities201910.en.pdf

7   Raport EBC o działalności nadzorczej w 2018 r., dostęp: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/
publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf

18   Co interesujące, bezpośrednim nadzorem objętych jest zaledwie 20 niemieckich instytucji kredytowych.  
Ponad 50% wszystkich mniej istotnych instytucji kredytowych strefy euro, objętych nadzorem organu krajowego, 
znajduje się na terenie Niemiec. Wynika to ze struktury niemieckiego systemu bankowego – i ogromnego udziału 
w nim niewielkich, regionalnych banków i kas pożyczkowych.

Obecnie nadzorem bezpośrednim EBC objętych jest 116 instytucji kredytowych16, 
które odpowiadają za ok. 80% aktywów sektora bankowego państw uczestniczą-
cych w unii bankowej17. Pozostałe instytucje kredytowe (nieco ponad 6 tys.) pozosta-
ły pod nadzorem organów krajowych18. Powierzenie EBC nadzoru bezpośredniego 
nad bankami poprzedzone było przeprowadzeniem tzw. stress testów (komplekso-
wą analizą stabilności finansowej w warunkach skrajnych), które pozwoliły zdiagno-
zować kondycję uczestników sektora.

Powstanie SSM oznaczało przekazanie uprawnień nadzorczych wobec najważniej-
szych banków strefy euro z poziomu krajowego na centralny. EBC przysługują szero-
kie kompetencje, które podzielić można na kilka grup:

• licencyjne (udzielanie i cofanie zezwoleń na działalność, ocena transakcji nabycia 
znacznych pakietów akcji instytucji kredytowej z możliwością wyrażenia sprzeciwu);

• kontrolno-wyjaśniające (wzywanie określonych osób prawnych i fizycznych  
do udzielania informacji niezbędnych EBC do wykonywania zadań nadzorczych, 
przeprowadzanie kontroli na miejscu oraz przeprowadzanie dochodzeń z możliwo-
ścią badania ksiąg, przesłuchań i uzyskiwania wyjaśnień na piśmie);

• sankcyjne (nakładanie administracyjnych kar finansowych w przypadku zidentyfi-
kowania przypadków naruszeń przez instytucje kredytowe wymogów nałożonych 
przez obowiązujące przepisy prawa unijnego – maksymalnie do dwukrotności osią-
gniętych zysków bądź unikniętych strat, lub 10% całkowitego rocznego obrotu);

• nadzorcze sensu stricto.

W ramach uprawnień nadzorczych sensu stricto EBC: bada przestrzeganie przez 
nadzorowane instytucje kredytowe wymogów ostrożnościowych (kapitałowych, 
płynnościowych, adekwatności kapitałowej funduszy własnych, limitów znacznych 
ekspozycji, dźwigni finansowej) oraz zgodność z obowiązującymi je regulacjami  
(w zakresie m.in. ładu korporacyjnego, procedur zarządzania ryzykiem, modeli 
wewnętrznych ratingów, polityki wynagrodzeń, kompetencji osób zarządzają-
cych), przeprowadza przeglądy nadzorcze (łącznie z testami warunków skrajnych), 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities201910.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities201910.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.
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19  P. Sitek, Przeobrażenia…, s. 112-113.

20  Experience of the EU Member States with the Functioning of the Banking Union, Office of the Government of the 
Czech Republic, section for European Affairs, 2017.

wdraża procedury wczesnej interwencji i nadzoruje plany naprawcze w przypadku  
zidentyfikowania ryzyka niespełniania przez instytucje kredytowe wymogów 
ostrożnościowych. EBC sprawuje również nadzór skonsolidowany nad transgra-
nicznymi grupami bankowymi i zastępuje organy z krajów goszczących w roli nad-
zorcy nad położonymi w obrębie EUB oddziałami instytucji, które mają swoją sie-
dzibę na terenie krajów nieuczestniczących w SSM.

Zadania nadzorcze EBC w stosunku do instytucji nieobjętych nadzorem bezpo-
średnim realizują organy nadzoru krajowego, przestrzegając wszelkich instrukcji, 
wytycznych i standardów wydanych przez EBC i przekazując mu informacje o za-
stosowanych środkach nadzorczych. EBC w dowolnym momencie może skorzy-
stać ze swoich uprawnień bezpośrednio w stosunku do każdej z instytucji objętej 
SSM. Organy krajowe mają za zadanie wspierać EBC w realizowaniu przezeń nad-
zoru. Pozostały one również wyłącznie odpowiedzialne za kwestie ochrony konsu-
mentów, usług płatniczych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i ustala-
nie w obrębie kraju poziomu buforów kapitałowych (przy czym EBC ma możliwość 
ich podwyższenia w odniesieniu do pojedynczych podmiotów).

SSM zobowiązuje oba szczeble nadzorcze do współpracy w dobrej wierze i wza-
jemnej wymiany informacji, co ma na celu likwidować immanentnie wpisaną  
w konstrukcję SSM asymetrię informacyjną między oboma poziomami. Wskazuje 
się, że beneficjentami tej asymetrii są, paradoksalnie, organy krajowe – z jednej 
strony dzięki informacjom udostępnianym przez EBC mogą one pozyskać zagre-
gowaną wiedzę o całościowej sytuacji skonsolidowanych grup działających w ob-
rębie tych krajów poprzez oddziały/podmioty zależne, z drugiej mogą starać się, 
zwłaszcza w okresie zawirowań, chronić interesy lokalnych banków poprzez opóź-
nianie przekazywania informacji do EBC19. Praktyka wskazuje zresztą, że to właśnie 
dostęp do szerszych informacji uznawany jest przez państwa EUB za największą 
korzyść ich uczestnictwa w systemie20. 

Decydując o umiejscowieniu nadzoru bankowego, twórcy EUB stanęli tak napraw-
dę przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, czy banki strefy euro są powiąza-
ne bardziej z gospodarkami swoich krajów, w obrębie których funkcjonują, czy też  
z bankiem centralnym, który dostarcza im płynność. Mając świadomość transgra-
nicznej działalności banków i planu docelowego pogłębienia w ramach UE we-
wnętrznego rynku usług finansowych, opowiedzieli się za drugą opcją, wskazując 
de facto, że w ramach obszaru o wspólnej walucie i polityce monetarnej wspólny 
nadzór nad sektorem bankowym powinien działać w sposób bardziej efektywny 
niż nadzór rozdrobniony.
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21   J. Koleśnik, Europejska unia bankowa – nowy wymiar ryzyka systemowego, Problemy Zarządzania, 2013/2

22  G. Ferrarini, F. Chiodini, Regulating Multinational Banks in Europe: an Assessment of the New Supervisory Fra-
mework, ECGI Law, working paper 2010/158, s. 6-10.

Nie potwierdziły się przy tym wątpliwości zgłaszane na etapie konstrukcyjnym EUB, 
że przejęcie nadzoru nad krajowymi instytucjami kredytowymi przez zewnętrzne-
go nadzorcę prowadzić będzie, z uwagi na jego niezrozumienie lokalnej specyfiki, 
do nieuchronnej liberalizacji nadzoru21. W praktyce bowiem ramy regulacyjne SSM 
zakładają ścisłą współpracę obu szczebli w realizacji uprawnień nadzorczych i dale-
ko idącą decentralizację. Różnice między państwami uczestniczącymi w EUB (róż-
ne języki, rozwiązania podatkowe, kultura biznesowa, tradycje nadzorcze) są tak 
znaczne, że naiwnością byłoby sądzić, iż funkcjonujące w ich obrębie sektory ban-
kowe można byłoby efektywniej nadzorować wyłącznie z poziomu centralnego. 

Dlatego też nadzorem bezpośrednim objęto na zasadzie subsydiarności przede 
wszystkim te instytucje, które spełniają kryterium transgraniczności (nadzór skon-
solidowany nad nimi działa skuteczniej niż suma jednostkowych nadzorów krajo-
wych w obrębie wszystkich państw goszczących). Z kolei dla zdecydowanej więk-
szości instytucji kredytowych w obrębie EUB bezpośrednim nadzorcą pozostają 
organy krajowe. Nawet zaś w przypadku nadzoru bezpośredniego EBC za bieżącą, 
codzienną realizację zadań w odniesieniu do objętych nim instytucji kredytowych 
odpowiadają tzw. wspólne zespoły nadzorcze, czyli zorganizowane osobno dla 
każdej instytucji jednostki złożone z pracowników EBC i krajowych organów nad-
zoru, koordynowane w celu zachowania bezstronności przez pracownika nadzoru 
niepochodzącego z kraju macierzystego tej instytucji. Co więcej, wyrazem zasady 
koordynacji nadzoru jest przyjmowanie przez EBC ze wszystkimi organami, z który-
mi współpracuje, tzw. protokołów ustaleń, które mają regulować ramy współpracy 
i być poddawane okresowym przeglądom.

Jednocześnie zastrzec trzeba, że mimo zaawansowanej koordynacji i decentrali-
zacji, architektura nadzoru w ramach SSM na charakter wertykalny, a centralnym 
organem w jej strukturze jest EBC. Wskazanie w obrębie SSM wyraźnego ośrod-
ka decyzyjnego jest odpowiedzią na płynącą z kryzysu naukę, że w sytuacji zabu-
rzeń mechanizmy dobrowolnej koordynacji ulegają rozbiciu z powodu naturalnej  
tendencji do uprzywilejowania interesów krajowych22, więc budowanie euro-
pejskich ram nadzorczych w oparciu o centralnie skoordynowaną sieć organów  
(EBA, ESRB, organy krajowe) nie jest rozwiązaniem zapewniającym optymalną sku-
teczność nadzoru.

Choć powołanie SSM skomplikowało europejską sieć bezpieczeństwa finansowe-
go, nie można zgodzić się z opinią, że uczyniło to w sposób zagrażający stabilności 
nadzoru (ryzyko krzyżowania się kompetencji, ryzyko rozmycia odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje). Istotnie, uprawnienia nadzorcze w stosunku do trans-
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granicznych instytucji kredytowych z siedzibą w strefie euro przysługują w pewnym 
zakresie aż pięciu podmiotom: 

• ESRB (nadzór makroostrożnościowy, wydawanie zaleceń w przypadku identyfika-
cji ryzyka systemowego w obrębie europejskiego systemu finansowego);

• EBA (nadzór mikroostrożnościowy, ustalanie wiążących standardów technicznych 
i wytycznych);

• EBC (nadzór mikroostrożnościowy, szerokie kompetencje przedstawione powyżej);

• właściwym krajowym organom nadzoru w kraju macierzystym;

• właściwym krajowym organom nadzoru w kraju goszczącym.

Ramy regulacyjne wyraźnie rozgraniczają jednak zadania i kompetencje wszystkich 
tych instytucji, co na poziomie mikro dodatkowo łagodzone jest przyjmowaniem 
przez EBC szczegółowych protokołów współpracy z pozostałymi instytucjami nad-
zorczymi (również z państw nieuczestniczących w EUB). Taki kształt krajobrazu nad-
zoru bankowego w UE jest wynikiem współistnienia w niej obok strefy euro również 
państw o własnej walucie (ESRB oraz EBA obejmują wszystkie państwa UE) i trudno 
wyobrazić sobie, by uległ on zmianie, dopóki stan ten będzie się utrzymywał.

Powierzenie nadzoru nad instytucjami kredytowymi Europejskiemu Bankowi Cen-
tralnemu, a więc organowi odpowiedzialnemu za prowadzenie polityki pieniężnej 
strefy euro, spotkało się na etapie budowy SSM z zarzutami ryzyka wystąpienia kon-
fliktu interesów w postaci sprzeczności pomiędzy celami obu realizowanych przez 
niego funkcji. Polityka pieniężna, prowadzona zawsze przez niezależny od władz fi-
skalnych bank centralny, służy utrzymywaniu stabilnego poziomu cen w gospodar-
ce (przeciwdziałaniu inflacji), zaś naturalnym kanałem, przez który do gospodarki 
realnej transmitowane są decyzje z zakresu tej polityki, podejmowane za pomo-
cą narzędzi przysługujących bankowi centralnemu (stopa procentowa, operacje 
otwartego rynku), jest właśnie sektor bankowy czy też szerzej, rynek finansowy23.  
Z kolei głównym zadaniem organu nadzorującego sektor bankowy jest zapewnie-
nie jego stabilności, w którym to celu może wyznaczać nadzorowanym podmiotom 
limity zaangażowania kapitałowego czy płynnościowego – jednocześnie będąc 
jako organ prowadzący politykę pieniężną odpowiedzialnym za ilość i koszt dostęp-
nego w obiegu pieniądza.
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24  Analiza taka jest przedmiotem licznych i daleko bardziej wyczerpujących opracowań, por. np. M. Szyszko, 
Polityka nadzorcza i pieniężna pod wspólnym dachem EBC, [w:] Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska,  
Warszawa 2015, s. 79-98.

25  Np. Wielka Brytania i Węgry. Również w Polsce do 2006 r., kiedy powstała Komisja Nadzoru Finansowego, 
nadzór nad sektorem bankowym spoczywał w rękach NBP. Decyzję o połączeniu nadzoru z bankiem centralnym 
w wielu krajach podjęto w odpowiedzi na ostatni kryzys.

Nie podejmując się analizy tego złożonego zagadnienia24, wskazać należy,  
że po pierwsze umiejscowienie polityki pieniężnej i nadzoru bankowego w gestii 
tego samego organu nie jest żadnym novum, a rozwiązanie to funkcjonuje w wielu kra-
jach, również europejskich25. Po drugie, przy zachowaniu odpowiedniej autonomii  
obu funkcji, dzięki zwiększeniu zakresu informacji dostępnych bankowi central-
nemu o szczegółowe informacje o stanie sektora bankowego i jego uczestników, 
takie rozwiązanie może prowadzić do efektu synergii, usprawniając realizację jego 
zadań. Po trzecie zaś, twórcy projektu EUB, świadomi potencjalnego ryzyka kon-
fliktu interesów, zorganizowali ramy instytucjonalne nadzoru w EBC w taki sposób,  
by maksymalnie to ryzyko ograniczyć.

Organem odpowiedzialnym za prowadzenie nadzoru w ramach EBC jest Rada  
ds. Nadzoru. Tworzą ją: przewodniczący (wybrany przez instytucje unijne), zastęp-
ca przewodniczącego (wybrany przez instytucje unijne spośród członków zarządu 
EBC), czterech przedstawicieli EBC oraz przedstawiciele krajowych organów nad-
zoru – co znaczy, że dominują w niej ci ostatni, a tylko jedna osoba, wiceprzewodni-
czący, uczestniczy jednocześnie w podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pienięż-
nej. Choć rolą Rady jest tylko przygotowywanie projektów decyzji i przedkładanie 
ich Radzie Prezesów, czyli najwyższemu organowi EBC (złożonemu z sześcioosobo-
wego zarządu EBC i prezesów wszystkich banków centralnych krajów strefy euro,  
a więc wyłącznie osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki pieniężnej), któ-
ry podejmuje ostateczne decyzje nadzorcze, w praktyce zaimplementowany został 
szereg rozwiązań utrudniających odrzucenie przez Radę Prezesów projektu decyzji 
przygotowanego przez Radę ds. Nadzoru (tzw. procedura braku sprzeciwu: Rada 
Prezesów zasadniczo ma przyjmować projekty decyzji, chyba że wyrazi sprzeciw 
– wtedy projekt wraca do Rady do ponownego rozpatrzenia; powołano ponadto 
zespół mediacyjny, który ma rozstrzygać różnice zdań oraz Administracyjną Radę 
Odwoławczą, która ma na wniosek osób prawnych i fizycznych dotkniętych bezpo-
średnio decyzjami Rady Prezesów dokonywać przeglądu tych decyzji). Rozdziele-
niu obu funkcji EBC ma również sprzyjać ich wyodrębnienie organizacyjne, kadro-
we, finansowe (osobne budżety), a nawet lokalowe (dwa osobne budynki).

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM)

Single Resolution Mechanism (SRM) to drugi filar unii bankowej. Tworzą go dwa 
elementy: techniczny i instytucjonalny. W skład pierwszego wchodzą różne 
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26  M. Zaleska, Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania, [w:] Europejska Unia Bankowa, M. Zaleska 
(red.), Warszawa 2015, s. 27.

27  Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Financial Stability Board, 2011.

28  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrze-
by prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do insty-
tucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 
648/2012.

instrumenty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (zbiorczo: resolution) za-
grożonego upadłością banku, a w skład drugiego organy odpowiedzialne za wcie-
lanie tych instrumentów w życie w odniesieniu do konkretnej instytucji kredytowej,  
jak również ich finansowanie, czyli Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządko-
wanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB) oraz Jednolity Fundusz Restrukturyza-
cji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Fund, SRF). 

Uporządkowana restrukturyzacja instytucji finansowych polega zasadniczo na kon-
trolowanej sprzedaży lub transformacji kapitałowej upadającego banku bez ogła-
szania jego niewypłacalności, która skutkowałaby koniecznością wypłaty gwaran-
towanych depozytów bądź angażowałaby do ratowania banku środki publiczne. 
Choć uporządkowana restrukturyzacja już od wielu lat funkcjonuje w USA, w Euro-
pie jest ona stosunkowo nowym mechanizmem, powstałym dopiero w odpowie-
dzi na poprzedni kryzys, w którym państwa angażowały się we wsparcie finansowe 
zagrożonych upadłością banków. Choć resolution ingeruje w prawo własności26, 
globalna Rada Stabilności Finansowej wydała w 2011 r. globalne rekomendacje  
w zakresie konstrukcji tego narzędzia27 ze względu na jego efektywność.

Dyrektywa 2014/59/UE z 15 maja 2014 r.28 (tzw. dyrektywa BRRD) ustanowiła  
w obrębie UE wspólny reżim prawny resolution, oparty o zestaw wspólnych instru-
mentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz uprawnień krajowych 
organów odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Dyrektywy unijne nie są jednak ak-
tem stosowanym bezpośrednio w porządkach prawnych poszczególnych państw 
członkowskich UE – określają one minimalne standardy, które państwa te muszą 
dopiero implementować do swojego prawa, zachowując przy tym swobodę uregu-
lowania pewnych kwestii w sposób bardziej rygorystyczny niż przewiduje to dyrek-
tywa. W konsekwencji, po utworzeniu SSM i ogłoszeniu dyrektywy BRRD, na terenie 
UE powstał obszar, w którym banki objęte były scentralizowanym nadzorem, a jed-
nocześnie, w sytuacji zagrożenia upadłością, podlegały zróżnicowanym decyzjom 
krajowych organów resolution. 

W celu wyeliminowania tej niespójności twórcy unii bankowej zdecydowali  
się skorzystać z instytucji rozporządzenia, które to, zgodnie z zasadami unijnego 
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29   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jed-
nolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych 
firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednoli-
tego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.

prawa, staje się automatycznie i bezpośrednio częścią porządku prawnego państw,  
do których jest kierowane. Tak przyjęto rozporządzenie nr 806/201429, którego ce-
lem było ustanowienie jednolitych zasad i jednolitej procedury restrukturyzacji oraz 
uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych w obrębie SSM, a także stworze-
nie organów, które wobec państw uczestniczących w unii bankowej miałyby od-
powiadać za taki jednolity mechanizm resolution. W ten sposób opracowano ramy 
drugiego filaru unii bankowej.

Wdrożony w ramach dyrektywy BRRD reżim resolution sprowadza się do trzech  
podstawowych sfer:

• zapobiegawczej – aby proces resolution był efektywny, musi zostać przeprowa-
dzony szybko i w przemyślany sposób. Jako że atrybuty te zasadniczo wzajemnie 
się wykluczają, planowanie sposobu, w jaki ma zostać zrestrukturyzowany dany 
bank, wyznaczono na czas przed pojawieniem się ryzyka niewypłacalności. Ban-
ki zobowiązane są przedstawiać krajowemu organowi resolution aktualizowany  
co roku program naprawy, który zawiera wskazanie działań, jakie bank podjąłby, 
gdyby jego kondycja się pogorszyła. Ponadto krajowe organy opracowują wobec 
każdego z banków plan resolution określający scenariusz, zgodnie z którym miałaby 
zostać przeprowadzona restrukturyzacja/uporządkowana likwidacja;

• wczesnej interwencji – zanim bank znajdzie się na krawędzi upadku, organ reso-
lution może z własnej inicjatywy podjąć w stosunku do niego szereg działań inter-
wencyjnych: zażądać wdrożenia opracowanego planu naprawy, dokonać zmiany 
zarządu albo ustanowić zarządców; 

• restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – jeżeli sytuacja banku pogorszy  
się do tego stopnia, że podjęcie działań naprawczych byłoby spóźnione, krajowy  
organ może wdrożyć w życie opracowany dla danego banku plan resolution. Za-
sadniczo w jego ramach dostępne są cztery instrumenty: zbycia działalności, utwo-
rzenia instytucji pomostowej (do której przeniesiona zostanie nieobciążona część 
majątku umożliwiająca dalsze prowadzenie działalności), wydzielenia aktywów 
(wyodrębnienie zagrożonych aktywów i przeniesienie ich na rzecz podmiotu zarzą-
dzającego aktywami) oraz umorzenia lub konwersji długu na kapitał (w ten sposób 
koszty restrukturyzacji ponieśliby wyłącznie wierzyciele i akcjonariusze banku).

Centralnym organem w ramach SRM jest Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Upo-
rządkowanej Likwidacji (SRB). Tworzą ją: przewodniczący, czterech członków, 
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30  Umowa o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządko-
wanej Likwidacji z dnia 21 maja 2014 r. Umowa została podpisana przez 26 państw członkowskich UE (z wyjąt-
kiem Wielkiej Brytanii i Szwecji), w tym przez Polskę, pozostaje jednak bezskuteczna wobec państw, które nie 
uczestniczą w EUB

31  http://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/infographics-srf/

przedstawiciele krajowych organów resolution z państw EUB oraz pozbawieni pra-
wa głosu obserwatorzy z EBC i Komisji Europejskiej (KE). Do SRB należy podejmowa-
nie decyzji związanych z resolution banków poddanych nadzorowi SSM. Może ona 
również podjąć takie decyzje w odniesieniu do pozostałych banków z obszaru EUB, 
z pominięciem organów krajowych. Rada obraduje na ogólnych sesjach plenarnych 
(decyzje ogólnoadministracyjne) i sesjach wykonawczych (dotyczących resolution 
poszczególnych instytucji kredytowych; poza przewodniczącym i czterema człon-
kami w sesjach tych biorą udział przedstawiciele organów krajowych wyłącznie  
z tych krajów, w których siedzibę ma zagrożona instytucja, jej oddziały lub jednostki 
zależne, w określonych przypadkach sprawę kieruje się na forum sesji plenarnej).

Pomocnicze finansowanie resolution odbywa się z pominięciem pieniędzy podat-
ników, ze środków Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwi-
dacji (SRF). Źródła dochodów Funduszu reguluje umowa międzyrządowa zawarta 
pomiędzy przedstawicielami państw członkowskich UE30, na mocy której krajowe 
organy resolution w EUB pobierają od instytucji kredytowych działających na ich 
terenie składki, przekazywane następnie do SRF. Składki uczestników sektora ban-
kowego wyliczane są w sposób indywidualny, przy uwzględnieniu ryzyka, jakie 
dany bank generuje dla sektora, oraz wielkości jego zobowiązań pomniejszonych  
o fundusze własne i depozyty gwarantowane w stosunku do całkowitych zobo-
wiązań pomniejszonych o fundusze własne i depozyty gwarantowane wszystkich  
banków z krajowego sektora (co również przekłada się na niższe obciążenia  
dla banków prowadzących bezpieczną politykę). Finansowanie resolution  
ze środków samych banków, a ostatecznie ich akcjonariuszy i wierzycieli, jest próbą 
przeciwdziałania uwidocznionemu podczas kryzysu zjawisku prywatyzacji zysków  
i nacjonalizacji strat.

Rozporządzenie nr 806/2014 zakłada stopniowe dokapitalizowywanie Fundu-
szu. W ciągu 9 lat, począwszy od 1 stycznia 2016 r., jego wartość ma osiągnąć 
docelowy poziom równy co najmniej 1% kwoty depozytów gwarantowanych 
wszystkich instytucji kredytowych, które uzyskały licencję na prowadzenie działal-
ności na obszarze EUB. Szacuje się, że kwota ta w 2024 r. sięgnie ok. 55 mld euro. 
Fundusz początkowo podzielony będzie na pule krajowe, które w przeciągu 9 lat 
będą w coraz wyższym stopniu łączone. Obecnie, w czwartym roku okresu przej-
ściowego, we wspólnej puli znajduje się 73% środków SRF31. Okres przejściowy 
może decyzją SRB zostać wydłużony o maksymalnie cztery lata, jeśli w pierwot-

 http://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/infographics-srf/
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32 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/497755/IPOL-ECON_NT(2014)497755_EN.pdf

33  M. Liszewska, Ocena założeń unii bankowej z punktu widzenia stabilności sektora bankowego, [w:] Konsekwen-
cje przystąpienia Polski do unii bankowej, IBnGR, Gdańsk 2014, s. 31.

nym okresie dokonane zostałyby z niego wypłaty w wysokości równej 0,5% kwoty 
wszystkich depozytów gwarantowanych.

Proces finansowania resolution przez SRF w okresie przejściowym jest skompli-
kowany. Podstawowym założeniem jest wcześniejsze wykorzystanie w procesie 
resolution instrumentu umorzenia lub konwersji długu wierzycieli lub akcjonariu-
szy banku; wartość takiego umorzenia bądź konwersji nie może wynieść mniej  
niż 8% zobowiązań banku. Samo dokapitalizowanie z SRF nie może przekraczać 
równowartości 5% zobowiązań banku. W pierwszej kolejności wykorzystywane 
są środki z puli krajowej (w przypadku grup transgranicznych – proporcjonalnie  
do kwoty składek wpłaconych przez podmioty z grupy), następnie ze wspólnej puli,  
w ostateczności – w drodze pożyczek od nieuwspólnotowionych pul pozostałych 
krajów EUB. Gdyby okazało się, że mimo spełnienia obydwu powyższych warun-
ków (zastosowanie umorzenia/konwersji długu oraz wkładu SRF), zagrożona upa-
dłością instytucja kredytowa wciąż potrzebuje do odzyskania stabilności wsparcia 
finansowego, może ono zostać otrzymane od Europejskiego Mechanizmu Stabilizu-
jącego (European Stability Mechanism, ESM) w drodze bezpośredniej lub pośredniej 
interwencji (w tym przypadku przybiera ona formę udzielonej państwu pożyczki,  
z której następnie ono udziela dokapitalizowania32). Z uwagi na to, że ESM dyspo-
nuje kwotą ok. 60 mld euro, rozwiązanie to znacząco zwiększa stabilność drugie-
go filaru EUB. Z powodów traktatowych jest ono jednak dostępne wyłącznie pań-
stwom strefy euro.

Państwa uczestniczące uzgodniły również rozwiązanie kwestii ewentualnego wy-
czerpania się pul krajowych w okresie przejściowym – aby zapewnić finansowanie 
krajowych procesów resolution, państwa otwierają w SRF specjalną linię kredytową, 
z której wyrównywane mają być ubytki w puli krajowej w sytuacji, gdy wypłata środ-
ków z niej okaże się niezbędna. W średnim okresie rozwiązanie to ma pozostać neu-
tralne dla finansów publicznych tych państw, ponieważ poniesione przez nie koszty 
mają następnie zostać zwrócone przez krajowe sektory bankowe. Możliwe jest rów-
nież obłożenie sektora dodatkowymi składkami ex post w wysokości trzykrotności 
rocznych składek, jak również odroczenie płatności składek dla konkretnej instytu-
cji, gdyby miało to poprawić jej sytuację finansową.

W swej istocie drugi filar unii bankowej, oparty o wspólny fundusz finansowania 
restrukturyzacji banków, należy uznać za polityczne rozwiązanie obliczone na pró-
bę uwspólnotowienia odpowiedzialności finansowej za perturbacje na rynkach  
UE (wobec fiaska projektu uwspólnotowienia długu strefy euro w postaci tzw. euro-

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/497755/IPOL-ECON_NT(2014)497755_EN.pdf
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35  D. Gros, Niezgrabna rewolucja, Project Syndicate, 2014, dostęp: https://www.obserwatorfinansowy.pl/te-
matyka/bankowosc/niezgrabna-rewolucja/

obligacji). Wśród głównych zarzutów stawianych konstrukcji SRF wymienia się jego 
niewielką zdolność do absorpcji szoków w odniesieniu do największych banków33  
(sumy bilansowe każdego z 30 europejskich banków o najwyższych aktywach wie-
lokrotnie przewyższają środki, którymi dysponować może SRF34). Z opinią tą można 
wszakże polemizować, wskazując, że mechanizm resolution sprawić ma, że zagro-
żenie upadłością będzie odpowiednio wcześnie oddalane w drodze wdrażania 
planów naprawy, zaś finansowanie restrukturyzacji stanie się ostatecznością, opartą  
i tak o kilka etapów, z których SRF bierze udział tylko w jednym. Środki zgroma-
dzone w SRF powinny wystarczyć na uporanie się z kryzysem systemowym sektora 
bankowego w mniejszych, a potencjalnie zagrożonych krajach, takich jak Portugalia  
czy Grecja . 

W prowadzony przez SRB proces decyzyjny dotyczący resolution zaangażowanych 
jest kilka podmiotów. Odbywa się on w kilku etapach:

1) Na początku EBC powiadamia SRB o tym, że nadzorowany przez niego bank jest 
na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością.

2) Podczas sesji wykonawczej SRB analizuje, czy: (i) podmiot rzeczywiście jest  
na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością (czemu służy weryfikacja przesła-
nek określonych w przepisach resolution); (ii) nie ma racjonalnych podstaw, by ocze-
kiwać, że jakiekolwiek alternatywne środki sektora prywatnego (w tym m.in. środki 
wczesnej interwencji bądź umorzenie lub konwersja odpowiednich instrumentów 
kapitałowych) zapobiegłyby jego upadłości w rozsądnych ramach czasowych;  
(iii) działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest konieczne  
w interesie publicznym (tj. czy jest ono konieczne do osiągnięcia co najmniej jednego  
z celów resolution określonych w przepisach i jest proporcjonalne do tych celów,  
a likwidacja podmiotu w ramach standardowego postępowania upadłościowego  
nie pozwoliłaby zrealizować tych celów w takim samym zakresie).

3) Jeśli warunki określone powyżej nie zostały spełnione, bank jest likwidowany 
zgodnie z prawem krajowym. W przeciwnym razie SRB przyjmuje dla takiego banku 
plan resolution i przekazuje go Komisji Europejskiej.

4) Program wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia przez SRB,  
o ile KE nie wyrazi w ciągu 24 godzin sprzeciwu wobec jego uznaniowych elemen-
tów. KE może również zaproponować Radzie Unii Europejskiej (i) wyrażenie sprzeci-
wu z powodu braku spełnienia przesłanki interesu publicznego (RUE stanowi zwykłą 

https://thebanks.eu/top-banks-by-assets 
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/niezgrabna-rewolucja/
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/niezgrabna-rewolucja/


35

36  https://srb.europa.eu/en/node/315 

większością głosów) albo (ii) dokonanie istotnej (min. 5%) zmiany kwoty funduszu 
resolution zaproponowanej przez SRB.

5) KE musi zaproponować Radzie Unii Europejskiej swój sprzeciw w ciągu 12 godzin 
od zatwierdzenia programu przez SRB, tak by RUE mogła podjąć decyzję w ciągu 
kolejnych 12 godzin. Jeśli sprzeciwi się resolution, instytucja jest likwidowana zgod-
nie z prawem krajowym.

6) SRB w decyzji uprawnia krajowe organy resolution do podjęcia działań określo-
nych w przyjętym planie.

Instytucje zaangażowane w podejmowanie przez SRB decyzji o resolution repre-
zentują różne interesy, mają różne perspektywy i inne pozycje w siatce wzajemnych 
powiązań. Trzeba pamiętać, że w sesji wykonawczej SRB uczestniczą przedstawi-
ciele organów resolution z właściwych krajów, znający lokalną specyfikę i chronią-
cy lokalny interes. W sesji plenarnej, gdzie przedmiotem dyskusji staje się znaczne 
zaangażowanie funduszy SRF, uczestniczą przedstawiciele wszystkich krajowych 
organów, a na wszystkich sesjach SRB obserwatorami są przedstawiciele EBC.  
W świetle powyższego zrozumiałym jest, jak trudno podjąć w ciągu kilkudziesięciu 
godzin decyzję, która w zadowalający sposób zrównoważy interesy wszystkich za-
angażowanych stron i jak wysokie jest ryzyko paraliżu decyzyjnego. Trzeba również 
pamiętać, że nieprecyzyjne jest pojęcie „interesu publicznego”, które przesądza  
o uruchomieniu całego procesu uporządkowanej restrukturyzacji.

Wszystkie potencjalne problemy z praktyką działania jednolitego mechanizmu re-
solution jak w soczewce skupiają się w pierwszej – i jak na razie ostatniej – uporząd-
kowanej likwidacji, jaką przeprowadziła SRB, a która miała miejsce w czerwcu 
2017 r. w odniesieniu do hiszpańskiego Banco Popular Español (BPE). Był on szóstym  
co do wielkości bankiem w kraju, z racji znaczenia systemowego objętym bezpośred-
nim nadzorem EBC. BPE od dłuższego czasu zmagał się z trudną sytuacją kapitałową,  
a pogarszające się nastroje wokół niego doprowadziły do masowego wycofywania 
środków przez deponentów, co w konsekwencji wpędziło bank w kryzys płynno-
ściowy. Po zawiadomieniu przez Europejski Bank Centralny SRB stwierdziła, że nie 
istnieją alternatywne rozwiązania rynkowe, które pozwoliłby na bardziej efektywne 
rozwiązanie problemów banku i że spełniona jest przesłanka interesu publicznego, 
co znaczy, że likwidacja banku według standardowej procedury nie pozwoli na za-
chowanie jego funkcji krytycznych i uniknięcie negatywnych skutków dla stabilności 
finansowej36. Zastosowany do uporządkowanej likwidacji banku program resolu-
tion zakładał pełny bail-in, obejmując umorzenie kapitału I kategorii (CET1), konwer-

https://srb.europa.eu/en/node/315 
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37   http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.pdf

38 https://www.reuters.com/article/bancopopular-ma-investors/investors-file-51-lawsuits-against-eu-for-shutting-
-banco-popular-idUSL8N1LF3BA 

39  Za: M. Kozińska, Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym – wnioski z upadłości Banco Popular Español,  
Bezpieczny Bank, 2017, nr 3 (68), s. 73-76.

sję kapitału II kategorii (T2) na akcje i sprzedaż ich za 1 euro bankowi Santander37.  
W procesie nie skorzystano ze środków SRF.

Resolution BPE wywołała falę skarg akcjonariuszy i wierzycieli banku. Jest to jedna  
z tych decyzji podjętych przez instytucje unijne, wobec których wytoczono naj-
więcej w historii procesów sądowych38. W pozwach podnoszono szereg argu-
mentów39, w tym m.in.: sprzeczność reżimu resolution z instytucją prawa własności  
i gwarancji praw podstawowych, nieproporcjonalność decyzji podjętej bez wcze-
śniejszego wdrożenia działań naprawczych, brak uwzględnienia przez SRB wszyst-
kich informacji o pozycji banku (m.in. poprzez pominięcie raportu firmy audytor-
skiej z wyższą wyceną, uwzględniającego zdolność do generowania wpływów  
w przyszłości), doprowadzenie do pogorszenia sytuacji banku przez publiczne wy-
stąpienia przewodniczącej SRB sugerującej, że bank jest zagrożony, co przełożyło się  
na panikę deponentów, brak odpowiedniej transparentności procesu sprzeda-
ży, który w sposób nieuzasadniony faworyzował nabywcę, dotychczasowego 
konkurenta banku. Na ostateczne wyroki w tych sprawach trzeba będzie jeszcze 
poczekać, finalnie trafią one zapewne do Trybunału Sprawiedliwości UE, samo  
ich śledzenie może wszakże stanowić cenną wskazówkę dla sposobu interpre-
tacji przepisów regulujących resolution i zmusić europejskiego ustawodawcę  
do ich uszczelnienia.

Wskazać również trzeba, że instrumenty resolution niekoniecznie służą przerwa-
niu błędnego koła między systemem finansowym a fiskalnym. Pomijając już fakt,  
że mechanizmy II filaru przewidują możliwość sięgnięcia w ostateczności  
po środki publiczne, a niekiedy obawa przed objęciem banku procesem resolution  
prowadzonym przez SRB (który w ostateczności może doprowadzić do niekontro-
lowanych przez państwo zmian właścicielskich w krajowym sektorze) pcha krajowe 
władze do zapobiegawczego dokapitalizowywania takiego banku (fundusze Atlas  
we Włoszech), to wobec ogromnych współzależności istniejących między bilansa-
mi jednostek sektora finansowego i publicznego (banki posiadają obligacje państw; 
kapitał banków znajduje się w rękach akcjonariuszy, którymi mogą być: państwo, 
profesjonalni inwestorzy z sektora finansowego i inwestorzy detaliczni – deponenci),  
nie zostało wyeliminowane ryzyko „zarażania” się ich w przypadku zastosowa-
nia instrumentów resolution takich jak wyodrębnienie aktywów czy konwersja  
długu na kapitał.

http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectodeAcuerdoreducido_EN_v1.pdf
https://www.reuters.com/article/bancopopular-ma-investors/investors-file-51-lawsuits-against-eu-for-
https://www.reuters.com/article/bancopopular-ma-investors/investors-file-51-lawsuits-against-eu-for-
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40  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji  
depozytów (Dz. Urz. UE L 135 z 31.05.1994 r., s. 5)

41  J. Kerlin, Analiza porównawcza systemów gwarancji depozytów w krajach Unii Europejskiej, Bezpieczny Bank 2013, 
nr 3, s. 86-87.

Jednolity system gwarantowania depozytów (EDGS)

Wprowadzenie mechanizmów systemowej ochrony środków złożonych przez de-
ponentów na rachunkach bankowych byłoby jednym z najdonioślejszych osiągnieć 
na rzecz budowania sieci bezpieczeństwa i stabilności sektora finansowego. Natura 
działalności bankowej sprawia, że w żadnym momencie banki nie posiadają płyn-
nych środków w kwocie wystarczającej do wypłaty wszystkich przyjętych przez sie-
bie depozytów, co w sytuacjach zaktualizowania się ryzyka masowego wycofywania 
depozytów może wręcz zagrozić istnieniu banku. Oczywistym jest, że systemy gwa-
rantowania depozytów również nie posiadają potencjału finansowego zdolnego  
do zapewnienia wypłaty wszystkich depozytów złożonych w danym czasie w ban-
kach, ale już sama świadomość istnienia takich systemów wywołuje skutek psycho-
logiczny, przekładający się na wzmocnienie zaufania deponentów do banków (choć 
trzeba jednocześnie mieć na uwadze, że odbywa się to kosztem wzrostu pokusy 
nadużyć – sama świadomość istnienia systemów gwarantowania depozytów zwięk-
sza ryzyko moral hazard u zarządzających bankami).

Pierwszy na świecie fundusz gwarantowania depozytów powstał w USA w 1933 r.,  
a pierwszy w Europie – w Republice Federalnej Niemiec w 1966 r. Początkowo 
mechanizmy gwarantowania depozytów przybierały formę gwarancji rządowych, 
które jednak, jak szybko okazało się w praktyce, nie sprawdzają się w obliczu zło-
żonych kryzysów, prowadząc wówczas do załamania stanu finansów publicznych. 
W związku z tym systemy gwarantowania depozytów na świecie zaczęły stopniowo 
ewoluować do postaci instytucjonalnego samooskładkowania się sektora. 

W takim też kierunku zmierzały rozwiązania przyjęte w prawie UE w formie dyrek-
tywy 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozy-
tów40. Przewidziana dyrektywą minimalna harmonizacja zapewniła wprowadzenie  
do wielu państw członkowskich instytucji gwarantowania depozytów (początkowo 
do kwoty 20 tys. euro), podnosząc ogólny poziom bezpieczeństwa unijnego sekto-
ra bankowego. Jednocześnie skutkiem ubocznym dyrektywy było doprowadzenie 
do współfunkcjonowania w obrębie UE wielu systemów ochrony depozytów o zróż-
nicowanych konstrukcjach prawnych.

Doświadczenia kryzysu finansowego ujawniły trzy główne słabości takiego rozwią-
zania. Po pierwsze, reakcją państw członkowskich na rozprzestrzeniający się kry-
zys było podwyższanie limitów gwarancji depozytów, co nie zawsze szło w parze  
ze wzrostem potencjału ich finansowania41, czego skutki wyraźnie widać było  
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w Islandii i na Cyprze, gdzie systemy gwarancji miały problem z wypłatą środków 
deponentów. Po drugie, z powodu niejednolitej konstrukcji prawnej systemów 
gwarantowania depozytów w poszczególnych państwach członkowskich okazywa-
ło się, że w obrębie UE zróżnicowana jest sytuacja deponentów z różnych państw 
członkowskich, posiadających rachunki w obrębie tej samej transgranicznej grupy 
bankowej. Po trzecie zaś, ten swoisty arbitraż regulacyjny sprawił, że w obliczu za-
grożenia deponenci dokonywali swego rodzaju szturmu na banki, zlecając transfer 
swoich środków do tych instytucji kredytowych, które podlegały regulacjom prze-
widującym wyższe poziomy ochrony depozytów – generując tym samym dodatko-
we napięcia wewnątrz sektora. Podjęto więc prace nad ujednoliceniem zasad gwa-
rantowania depozytów w obrębie UE.

Zasadnicze różnice w konstrukcji instytucjonalnych systemów gwarantowania de-
pozytów sprowadzają się do tego: (i) czyje środki i do jakiej wysokości powinny być 
chronione oraz (ii) kiedy banki powinny być obciążane obowiązkiem uiszczania skła-
dek – ex ante, zanim dojdzie do kryzysu, na rzecz stale utrzymywanego, odrębnego 
funduszu, czy też może ex post, gdy wiadomo już, jakich konkretnie sum wymagać 
będzie wypłata gwarantowanych środków klientom niewypłacalnego banku.

Pełne, stuprocentowe gwarancje depozytów zasadniczo powinny być stosowane 
wyłącznie w szczególnych okolicznościach, takich jak początkowy okres funkcjo-
nowania nowej instytucji. Pełne gwarancje sprzyjają bowiem wzrostowi pokusy 
nadużyć. Gwarancjami powinni być objęci przede wszystkim konsumenci i drobni 
przedsiębiorcy, gdyż to po ich stronie asymetria kompetencji finansowych w odnie-
sieniu do instytucji obracającej ich środkami jest największa. W wyniku tych właśnie 
rozważań w obrębie UE zdecydowano się objąć gwarancjami depozyty osób fizycz-
nych i przedsiębiorstw do kwoty 100 tys. euro, zakładając, że podmioty dysponują-
ce gotówką w wysokości przekraczającej ten limit dysponują również wiedzą finan-
sową na poziomie wystarczającym do samodzielnego zarządzania ryzykiem utraty 
środków, a objęcie gwarancjami całych ich majątków stanowi rodzaj nieuprawnio-
nej premii.

Systemy gwarantowania depozytów oparte na zasadzie ex ante krytykuje się za do-
datkowe obciążanie sektora składkami, których wysokość trudno jest a priori usta-
lić na efektywnym poziomie. Jednocześnie mają one działanie stabilizujące, wręcz  
antycykliczne. W przypadku systemów opartych o zasadę ex post konieczność  
sfinansowania przez banki składek dopiero w momencie wystąpienia kryzysu 
rodzi bowiem ryzyko znacznego pogorszenia ich własnej, i tak przecież zazwy-
czaj niestabilnej, sytuacji finansowej, co w skrajnym przypadku może prowadzić  
do upadku kolejnej instytucji kredytowej, a tym samym obciążenia sektora obo-
wiązkiem wypłaty kolejnych gwarantowanych depozytów. Kierując się potrzebą 
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42   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów 
gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., s. 149)

43   Wydany w czerwcu 2012 r. wstępny raport przewodniczącego Rady Europejskiej, H. van Rompuya, W kierun-
ku prawdziwej unii gospodarczej i walutowej, wspominał o potrzebie utworzenia wspólnego europejskiego sys-
temu gwarantowania depozytów. Wskutek sprzeciwu Niemiec, końcowe sprawozdanie van Rompuya z grudnia 
2012 r., odnosiło się już wyłącznie do potrzeby harmonizacji ram gwarantowania depozytów w UE.

44  P. Sitek, Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 188.

wzrostu stabilności sieci bezpieczeństwa finansowego, prawo unijne zdecydowa-
ło się zorganizować jednolite wymogi dla systemów gwarantowania depozytów 
na zasadzie finansowania ex ante, z jednoczesnym dopuszczeniem uzupełniające-
go finansowania ex post.

Omawiane konstrukcje znalazły swój wyraz w dyrektywie 2014/49/UE z dnia  
16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów42, która zunifikowa-
ła zasady gwarantowania środków zgromadzonych na depozytach w instytucjach 
kredytowych w UE, tworząc w ten sposób tzw. europejski system gwarantowania 
depozytów (European Deposit Guarantee Scheme, EDGS). Rozwiązania przyjęte  
w dyrektywie uznaje się za trzeci filar EUB43 – jak jednak będzie mowa dalej, są one 
jedynie szczątkową realizacją pierwotnie zapowiadanego kształtu trzeciego filaru, 
którego pełne wdrożenie odsuwa się w czasie. W związku z tym konstrukcję trzecie-
go filaru EUB – a tym samym całej unii bankowej – należy uznać za niedokończoną.

Obecnie na świecie funkcjonuje 57 systemów gwarantowania depozytów, przy 
czym unijny system od momentu wdrożenia dyrektywy 2014/49/UE liczony jest czę-
sto jako jeden44. Dyrektywa objęła swoim zasięgiem wszystkie instytucje kredytowe 
UE. Dotyczy depozytów osób fizycznych i przedsiębiorstw, niezależnie od waluty,  
w jakiej przechowywane są środki. Wyłączone zostały za to depozyty m.in. insty-
tucji finansowych i administracji publicznej. Gwarancja aktualizuje się w momen-
cie braku możliwości wypłaty depozytu przez bank, stwierdzonej decyzją banku  
lub właściwego organu. Uproszczono zasady współpracy administracyjnej między 
systemami – systemy właściwe dla kraju, na terenie którego znajdują się oddziały 
upadającego banku, dokonają wypłaty środków deponentom z oddziałów, zaś fi-
nalnie system kraju macierzystego zwróci im dokonane wypłaty. Na instytucje kredy-
towe nałożono szereg dodatkowych obowiązków informacyjnych zwiększających 
świadomość deponentów o przysługujących im prawach i ułatwiających korzysta-
nie z nich. Płacone co roku przez każdy bank składki wyliczane są indywidualnie dla 
każdego banku, przy uwzględnieniu wielkości jego aktywów i profilu ryzyka. Jeżeli 
jednak w sytuacji konieczności sięgnięcia po środki zgromadzone w systemie okaże 
się, że fundusze nie wystarczają na pokrycie wypłat, instytucje kredytowe mogą zo-
stać zobowiązane do opłacenia składek nadzwyczajnych (ex post) w wysokości nie-
przekraczającej 0,5% ich gwarantowanych depozytów za dany rok kalendarzowy. 
Wypłaty mają być dokonywane do siedmiu dni roboczych. To istotne novum,  
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zważywszy na to,że w niektórych państwach członkowskich UE termin  
ten wynosił nawet kilka tygodni.

Aby złagodzić trudności wiążące się z koniecznością tak radykalnego dostosowa-
nia lokalnych systemów gwarantowania depozytów, dyrektywa przewiduje okres 
przejściowy. Składa się na niego kilka etapów, a ich osiąganie wiązać się będzie  
ze stopniowym zaostrzaniem stosownych regulacji. Termin siedmiu dni na wypłatę 
ma ostatecznie zostać osiągnięty do końca 2023 r. Z kolei minimalny poziom doce-
lowy środków gromadzonych przez systemy gwarantowania depozytów osiągnięty 
ma być na dzień 3 lipca 2024 r. Dostępne w krajowym systemie fundusze powinny 
wówczas wynosić przynajmniej 0,8% kwoty wszystkich gwarantowanych depozy-
tów zgromadzonych w bankach państwa.

W pierwszym projekcie unii bankowej przewidywano, że naturalnym uzupełnie-
niem drugiego filaru, obejmującego instytucje przeprowadzające i finansujące upa-
dłość banku, będzie filar trzeci, który stanowić miał jednolity, paneuropejski system 
gwarantowania depozytów wypłacanych w następstwie takiej upadłości. Ozna-
czać to miało połączenie krajowych systemów gwarantowania depozytów, czego 
skutkiem byłoby stworzenie możliwości wypłaty sum gwarantowanych depozytów 
bezpośrednio ze „wspólnej kasy”. Uzasadnienia dla takiej decyzji szukano w rosną-
cej integracji rynków finansowych (które, w unijnym kontekście, docelowo tworzyć 
mają w obrębie UE rynek jednolitych usług finansowych), rozwoju działających 
transgranicznie grup bankowych oraz coraz częstszym lokowaniu przez obywateli  
UE swoich oszczędności na rachunkach zagranicznych. Rozwiązanie takie, choć  
z całą pewnością wzmocniłoby europejską sieć bezpieczeństwa finansowego,  
nie zostało jednak wprowadzone do dzisiaj ze względu na brak porozumienia poli-
tycznego państw uczestniczących w EUB.

Toczona od kilku lat na forum europejskim debata o przyszłości trzeciego filaru,  
a tym samym przyszłości unii bankowej, rozbija się o rozumienie pojęcia „europej-
skiej sprawiedliwości”. Za główny powód spowolnienia prac na jednolitym sys-
temem gwarantowania depozytów uważa się niechęć przedstawicieli Niemiec,  
by tamtejsze prowadzące zdrową politykę wzrostu instytucje kredytowe ponosiły 
ciężary wypłacania depozytów przy potencjalnych, ale nietrudnych do wyobra-
żenia bankructwach banków z krajów południowej Europy, których bilanse w dal-
szym ciągu uginają się od złych długów. Jak wynika z danych EBA za trzeci kwartał 
2018 r., o ile udział NPLs (non-performing loans, kredytów zagrożonych) w akty-
wach niemieckich banków wynosił jedynie 1,6% wszystkich udzielonych kredytów, 
ten sam wskaźnik dla banków portugalskich kształtował się na poziomie 11,3%,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0278&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0278&from=EN


41

46  Zgodnie z podstawowymi zasadami ekonomicznego cyklu koniunkturalnego, spowolnienie gospodarcze po-
lega na samonapędzającym się współobniżeniu podaży i popytu, co objawia się m.in. w spadku zdolności pod-
miotów gospodarczych do terminowego regulowania swoich zobowiązań i w pierwszej kolejności absorbowane 
jest przez sektor finansowy..

cypryjskich – 21,8%, a greckich… aż 43,5%45. Oznacza to ryzyko, że niemal co dru-
gi kredyt udzielony przez greckie banki nie zostanie spłacony. Tak wysokie wskaź-
niki złych długów w sposób oczywisty zagrażają stabilności sektorów bankowych  
tzw. krajów Południa, a tym samym sektorom bankowym w obrębie wysoce zin-
tegrowanej już unii bankowej. Kraje o relatywnie silnych sektorach bankowych 
hamują więc prace nad pełnym wdrożeniem trzeciego filaru, oczekując, że zanim 
dojdzie do jego stworzenia, kraje Południa doprowadzą do uporządkowania ak-
tywów swoich banków – argumentując, że tego wymaga europejska solidarność 
i troska o to, by z takim trudem implementowany projekt unii bankowej nie roz-
padł się przez konieczność zderzenia z wyzwaniem, któremu na samym początku 
funkcjonowania zwyczajnie nie będzie w stanie sprostać. Kraje Południa z kolei, 
również odwołując się do europejskiej solidarności, wskazują, że jeśli integracja  
z papierowego hasła ma stać się realnym doświadczeniem politycznym, wyma-
gać będzie od wszystkich zainteresowanych nią stron wzięcia za siebie współod-
powiedzialności, włącznie z ryzykiem, jakie się z nią wiąże.

Takie postawienie sprawy skutkuje kilkuletnim impasem w negocjacjach i wobec 
nadciągającego spowolnienia gospodarczego budzi realną obawę, że projekt unii 
bankowej nie zostanie ukończony w całości przed potencjalnym kryzysem banko-
wym, do którego może dojść, gdy pogorszą się wyniki makroekonomiczne euro-
pejskich gospodarek, zwłaszcza w krajach Południa46. Biorąc pod uwagę, że unia 
bankowa znajduje się tak naprawdę dopiero w fazie budowy (jednolity nadzór nie 
został jeszcze sprawdzony w wielu sytuacjach kryzysowych, wdrażanie drugiego  
i trzeciego filaru dokonuje się poprzez tzw. etapy przejściowe), może okazać się, 
że utworzone w jej ramach instytucje będą bezsilne wobec nowej fali kryzysu – tym 
bardziej, że unię bankową tworzy zestaw narzędzi mających na celu tak naprawdę 
przede wszystkim lepsze przeciwdziałanie destabilizacjom sektora, nie zaś elimino-
wanie ryzyka ich wystąpienia.

Brak postępów w budowie optymalnej wersji trzeciego filara EUB skłonił do pod-
jęcia prac nad wdrożeniem rozwiązania zastępczego, przyjętego ostatecznie w 
dyrektywie 2014/49/UE. W jego ramach środki gromadzone w systemach gwa-
rantowania depozytów mogą być wykorzystywane do finansowania resolution, co 
wynika z przekonania, że lepiej poświęcić nawet istotną część zgromadzonych środ-
ków, by nie dopuścić do upadku banku, niż jej nie poświęcić, a następnie zmierzyć  
się z jeszcze wyższymi kosztami wypłaty depozytów. W rozwiązaniu tym wyraża  
się również idea EUB, w myśl której wszelkie finansowanie kryzysów powinno w 
możliwie najwyższym stopniu unikać angażowania środków publicznych. Ponadto 
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47   P. Sitek, Przeobrażenia…, s. 209.

48  Przykładowo: na Litwie środki zgromadzone przez krajowy system gwarantowania depozytów na dzień 
31 grudnia 2018 r., stanowiące na ten moment nieco ponad połowę z docelowego poziomu 0,8%, wynosiły  
zaledwie… 62 mln euro.

ślad niezrealizowanej wizji połączenia krajowych systemów w jednolity system eu-
ropejski można odnaleźć w rozwiązaniu umożliwiającym udzielanie sobie przez sys-
temy wzajemnych pożyczek w sytuacji, gdy jeden z nich nie jest w stanie wypełnić 
swoich zobowiązań z powodu braku dostępnych środków finansowych. Odbywa 
się to na ściśle określonych warunkach: system ubiegający się o pożyczkę skorzystał 
już z możliwości zwrócenia się o składki nadzwyczajne, kwota pożyczki nie prze-
kracza 0,5% gwarantowanych depozytów tego systemu, a on sam musi mieć zdol-
ność jej spłaty w terminie 5 lat. Krajowe systemy mogą też ze sobą współpracować  
na mocy stosownych porozumień.

Kroki prawne podjęte na forum europejskim w odniesieniu do systemów gwaranto-
wania depozytów zasługują na duże uznanie. Dzięki wprowadzeniu limitu gwaran-
cji na poziomie 100 tys. euro 90% wszystkich posiadaczy kont bankowych będzie 
miało gwarantowany zwrot oszczędności, jeśli ich bank utraci płynność finansową47. 
Ujednolicenie reguł pozwoli ograniczyć arbitraż, którego faktyczne istnienie dopro-
wadziło podczas ostatniego kryzysu do dużych napięć w obrębie sektora. Niezwy-
kle cennym z punktu widzenia sieci bezpieczeństwa finansowego rozwiązaniem jest 
przewidzenie możliwości udzielania sobie pożyczek przez krajowe systemy gwa-
rantowania depozytów.

Jednocześnie brak realizacji pierwotnej idei jednolitego, paneuropejskiego syste-
mu może w obliczu pierwszego większego kryzysu pogrzebać cały projekt EUB 
– poszczególne krajowe systemy nie mają bowiem wystarczającego potencjału 
do sfinansowania wypłat w przypadku niewypłacalności nawet średnich banków  
(w mniejszych krajach o mniej rozwiniętych sektorach bankowych kwoty zgroma-
dzone obecnie przez sektory nierzadko sięgają zaledwie kilkudziesięciu milionów 
euro48). Choć na mocy dyrektywy 2014/49/UE systemy gwarantowania depozy-
tów mogą w określonych sytuacjach ubiegać się o finansowanie alternatywne, takie 
jak krótkoterminowe pożyczki z banku centralnego czy budżetu państwa, a nawet 
starać się o uzyskanie pożyczki od innego systemu krajowego, to jednak nie jest  
to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia docelowej konstrukcji EUB. Po pierw-
sze, powstała ona właśnie po to, by przeciąć uzależnienie sektora od ratunku pie-
niędzmi publicznymi, po drugie – nie jest efektywne dopuszczenie do sytuacji,  
w której na szczeblu europejskim podejmowane są decyzje z zakresu nadzoru  
i likwidacji banku, a odpowiedzialność za poniesienie konsekwencji takich decyzji  
(w przypadku likwidacji) pozostaje na szczeblu krajowym, zaś uzyskanie pożyczki  
od innego systemu krajowego uzależnione jest w zasadzie wyłącznie od dobrej 
woli (systemy krajowe zmuszone do poszukiwania finansowania w formie pożyczek  
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49  Wszystkie dane dot. poziomu depozytów gwarantowanych za EBA: https://eba.europa.eu/regulation-and-
-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data 

50  J. Carmassi, S. Dobkowitz, J. Evrard, L. Parisi, A. Silva, M. Wedow, Completing the Banking Union with a
European Deposit Insurance Scheme: who is afraid of cross-subsidisation?, EBC occasional paper series no. 208, 
2018, s. 35 

od innych systemów krajowych mają – w obliczu oparcia mechanizmu pożyczek na zasa-
dzie dobrowolności – niezwykle słabą pozycję negocjacyjną, która może przełożyć się  
na brak pozyskania finansowania bądź pozyskania go po nieoptymalnym koszcie).

Rozwiązanie takie dalekie jest od łagodzącego negatywne scenariusze kryzysowe 
spoiwa, którym pierwotnie miał być dla EUB trzeci filar. Gdyby zsumować wszyst-
kie środki dostępne obecnie dla krajowych systemów gwarantowania depozytów  
w strefie euro, okazałoby się, że taki jednolity system dysponowałby na koniec 2018 r. 
kwotą nieco ponad 25 mld euro49. To rzecz jasna kropla w porównaniu ze zagrego-
wanymi depozytami w obrębie największych europejskich grup bankowych (łączne 
depozyty na rachunkach BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, Deutsche Bank, 
Banco Santander i ING Groep przekraczają w każdym przypadku 500 mld euro), 
choć i tak stanowi kilkakrotne zwiększenie potencjału finansowego w porównaniu 
ze środkami dostępnymi jednemu systemowi. Co ważniejsze jednak, to kwota, któ-
ra pozwoliłaby wypłacić wszystkie gwarantowane depozyty w przynajmniej kilku 
mniejszych państwach strefy euro (wedle danych EBA, na koniec 2018 r. poziom 
gwarantowanych depozytów wynosił, odpowiednio: w Estonii – 9,4 mld euro,  
na Litwie – 14,5 mld euro, Łotwie – 8,5 mld euro, Malcie – 12 mld euro,  
Słowenii – 19 mld euro). 

Analitycy EBC wskazują, że przy odpowiednio wyliczonych składkach banków, 
uwzględnieniu ryzyka, jakie generują one dla sektora, nie dość, że ograniczony 
zostałby moral hazard (większe ryzyko, wyższa stawka składki), to obawa, że po-
szczególne krajowe sektory otrzymają z EDGS więcej niż do niego włożyły, byłaby 
prawdą wobec najbardziej zagrożonych krajów jedynie w przypadku najbardziej 
drastycznych kryzysów (np. w scenariuszu, w którym dochodzi do jednoczesnego 
upadku 3% najbardziej ryzykownych banków w EUB, Hiszpania uzyskałaby 2-mi-
liardową nadwyżkę nad swoim wkładem do EDGS dopiero wówczas, gdy odpisy 
aktywów w ramach resolution sięgnęłyby 20%)50.

Europejska unia bankowa – ocena rozwiązań

EUB została powołana, by zapewniać stabilność finansową sektora bankowego, zapobiegać 
efektowi „zarażania” w sytuacjach wystąpienia kryzysu, minimalizować pokusę nadużycia 
(moral hazard), sprawniej identyfikować ryzyka w obrębie całego obszaru wspólnej polityki 
pieniężnej i lepiej nimi zarządzać, co w rezultacie miało przełożyć się na ograniczenie strat po-
noszonych przez finanse publiczne państw (a więc podatników). Ponadto, będąc środkiem  

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data 
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51    W sposób szczególny napięcie między obiema sferami (ekonomiczną i polityczną) widać w punkcie 9. Pream-
buły do Rozporządzenia 806/2014, w którym wskazuje się, że działania podejmowane przez „krajowe organy 
nadzoru mają silną motywację do ograniczania do minimum potencjalnych skutków kryzysów bankowych dla go-
spodarek ich państw poprzez podejmowanie jednostronnych działań służących wydzieleniu operacji bankowych, 
np. poprzez ograniczanie transferów i pożyczek wewnątrzgrupowych lub poprzez zaostrzenie wymogów kapita-
łowych i dotyczących płynności wobec mających siedzibę na ich terytorium jednostek zależnych od jednostek do-
minujących będących potencjalnie na progu upadłości”. Jest to zachowanie nadzorcy z ekonomicznego punktu 
widzenia absolutnie racjonalne i uzasadnione, w preambule wskazuje się jednak, że „ogranicza ono działalność 
transgraniczną banków i utrudnia korzystanie z podstawowych wolności, a także prowadzi do zakłóceń konkuren-
cji na rynku wewnętrznym”, co jest uzasadnieniem ze wszech miar politycznym.

52  A także Francji, której banki prowadzą znaczną działalność w tych krajach, co znaczy, że są mocno ekspono-
wane na ryzyka płynące z tamtejszego sektora. 

53  P. Sitek, Przeobrażenia…, s. 221 i publikacje tam przywołane

do celu, którym jest stworzenie faktycznej unii gospodarczej i walutowej,  
a więc rynku wewnętrznego UE (czyli funkcjonującego w obrębie kilkunastu od-
rębnych państw narodowych obszaru wspólnej waluty, niezakłóconej konku-
rencji oraz swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału), EUB jest  
w istocie projektem nie tylko ekonomicznym, ale i politycznym, który ma pogłębić  
europejskie procesy integracyjne51.

Wciąż nieukończona budowa pełnej EUB od początku przebiegała pod znakiem ście-
rania się dwóch koalicji państw o przeciwstawnych interesach. Pierwsza z nich, kierowa-
na przez Włochy i skupiająca przede wszystkim kraje z peryferii strefy euro52, najmoc-
niej dotknięte przez kryzys, o sektorach bankowych pełnych potencjalnych zagrożeń 
dla stabilności krajowych systemów finansowych, widziała w unii bankowej przede 
wszystkim mechanizm zapewniający wsparcie pieniężne. Druga koalicja, kierowana 
przez Niemcy, widziała w unii bankowej głównie szansę na systemowe ogranicze-
nie ryzyka, jakie dla europejskich finansów tworzą banki w trudnej sytuacji. Ponieważ  
ta grupa złożona jest z krajów o mocnej pozycji fiskalnej i sektorach bankowych w do-
brej kondycji, niechętnie podchodziła do wszelkich rozwiązań, które mogłyby przekła-
dać się na konieczność ponoszenia odpowiedzialności finansowej za kłopoty państw  
z krajów drugiej koalicji. Dużą rolę mediacyjną pomiędzy obiema grupami odgrywały 
unijne instytucje ponadnarodowe, tj. KE i EBC, zainteresowane z kolei takim kształtem 
unii bankowej, który w możliwie najszerszym stopniu przenosi kompetencje na szczebel 
europejski.

Rozbieżności interesów obu koalicji doprowadziły do powstania EUB o charakterze nie-
pełnym i asymetrycznym: wdrożone zostały te elementy, które kładą nacisk na zapobie-
ganie nadużyciom i zarządzanie kryzysami (SSM, SRB), natomiast te elementy, których 
celem jest zabezpieczenie finansowe niewypłacalności banków (SRF, EDGS), pozo-
stają nieukończone bądź znajdują się w okresie przejściowym. Na taki kształt EUB miał 
wpływ dominujący głos, jaki ostatecznie uzyskały w odniesieniu do jej projektu Niem-
cy, największa i najsilniejsza gospodarka strefy euro. Doszły one bowiem do wniosku,  
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54 Por. przemówienie otwierające okrągły stół ws. przyszłości regulacji finansowych, zorganizowany przez 
MFW, któremu w owym czasie przewodziła Christine Lagarde, dostęp: https://www.imf.org/en/News/Artic-
les/2015/09/28/04/53/sp041712 

55  Przemówienie Ch. Lagarde przed Komisją Gospodarczą i Monetarną (ECON) Parlamentu Europejskiego,  
dostęp: https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/04/sp090419-Opening-Statement-by-Christine-
-Lagarde-to-ECON-Committee-of-European-Parliament 

że dalsze hamowanie prac nad unią bankową może doprowadzić do załamania unii wa-
lutowej, co w żaden sposób nie byłoby dla Niemiec korzystne53.

Unia bankowa jest odpowiedzią na kryzys wywołany przez nierównowagi generowa-
ne przez strefę euro. Pomijając analizę zagadnienia, czy strefa euro, jako nieoptymalny 
obszar walutowy, może kiedykolwiek okazać się efektywna, przestając generować 
ryzyka fiskalne dla uczestniczących w niej państw o niższym poziomie rozwoju go-
spodarczego, należy zaznaczyć, że uwspólnotowienie nadzoru bankowego nad ban-
kami w obszarze wspólnej waluty jest jej naturalnym uzupełnieniem, postulowanym 
już przez jej architektów. Przypomina to jednak wstawienie brakujących hamulców  
do samochodu, który i tak nie jest w stanie rozpędzić się do znacznych prędkości  
z uwagi na istniejącą wadę fabryczną.

EUB w aktualnym stanie jest smutnym symbolem europejskiej integracji – to niedo-
kończony projekt unii bankowej w niedokończonym projekcie unii gospodarczej  
i walutowej w niedokończonym projekcie unii politycznej. Jednocześnie jest to projekt 
już zbyt zaawansowany i zbyt silnie sprzężony z pozostałymi ramami instytucjonalnymi 
unii gospodarczej i walutowej, żeby ostatecznie nie zostać domkniętym – pytanie tylko,  
w jakim terminie, i czy uda się to zrobić przed następnym kryzysem. Nie ulega wątpli-
wości, że dokończenie EUB powinno być priorytetem nowo wybranych europejskich 
władz. Z całą pewnością z dużą determinacją wspierać będzie je w tym powołana  
w tym roku na stanowisko prezesa EBC Christine Lagarde, która już w 2012 r., na po-
czątku prac nad EUB, dała się poznać jako gorąca zwolenniczka tej koncepcji54. Kaden-
cja nowej prezes rozpoczyna się 1 listopada 2019 r. We wrześniowym przemówieniu  
w Parlamencie Europejskim Lagarde stanowczo stwierdziła, że „unia bankowa musi zo-
stać dokończona”55. 

Dokonując analizy funkcjonowania dotychczas wdrożonych filarów, wskazać na-
leży, że jednolity mechanizm nadzorczy, choć wydawał się być najtrudniejszym  
do implementacji elementem EUB, w rzeczywistości okazał się jej największym udo-
kumentowanym sukcesem. Ramy regulacyjne, które przyjęły formę SSM, są unikalne  
na skalę światową, a płynność przejścia ze stanu rozproszonych nadzorów krajowych  
do wspólnego nadzoru powierzonego naczelnie podmiotowi, który nigdy dotąd zań nie 
odpowiadał, budzi duże uznanie. Trzeba jednak pamiętać, że SSM to nie jednolity organ 
nadzoru, lecz jednolity mechanizm – o jego skuteczności będzie decydowała przede 
wszystkim jakość współpracy i przepływu informacji między EBC a krajowymi organami. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp041712 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp041712 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/04/sp090419-Opening-Statement-by-Christine-Lagarde-to-E
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/04/sp090419-Opening-Statement-by-Christine-Lagarde-to-E
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56    P. Sitek, Przekształcenia…, s. 234.

Jeżeli zaś chodzi o rozwiązania przyjęte w ramach II filaru, stwierdzić trzeba, że wiele minie 
jeszcze lat, zanim wszyscy uczestnicy rynku nauczą się funkcjonować w środowisku praw-
nym resolution – dotyczy to również samych organów resolution. Wydaje się, że likwidacja 
Banco Popular Español, pierwsza w historii likwidacja przeprowadzona przez SRB, miała 
w dużej mierze charakter testowy, obliczony na zebranie doświadczeń, co było możliwe 
dzięki sprzyjającym warunkom, potwierdzonym pośrednio przez argumentację pozwów 
wnoszonych przez stratnych interesariuszy banku. Uzgodniony sposób finansowania SRF 
w trwającym do 2024 r. okresie przejściowym rodzi wiele zagrożeń i nieefektywności, 
włącznie z koniecznością sięgnięcia po finansowanie krajowe, czego uniknięciem moty-
wowane było przecież powołanie EUB. Podobnie nieoptymalna z punktu widzenia finan-
sowania wypłat depozytów jest aktualna konstrukcja III filaru unii bankowej.

EUB tworzą narzędzia pozwalające na lepszą identyfikację ryzyka niestabilności  
w sektorze bankowym (poprzez objęcie scentralizowanym nadzorem transgranicznych 
grup bankowych i głębszą wymianę informacji między nadzorcami), a także sprawniejsze 
zarządzanie kryzysami (resolution, wzmocnienie ochrony deponentów). Jednocześnie 
EUB (z wyjątkiem co najwyżej jednolitych przepisów zaostrzających wymogi kapitałowe, 
choć i tak to kwestia marginalna) w żaden sposób nie eliminuje potencjalnych źródeł takich 
niestabilności, a wręcz ze względu na swój charakter generuje niektóre z nich:

• Wzrost pokusy nadużyć – w trakcie kryzysu banki, obserwując wielomiliardowe ba-
il-outy dokonywane przez państwa, nie rezygnowały z ryzykownej działalności pro-
wadzonej za pomocą środków swoich klientów, wiedząc, że z powodu swojej wiel-
kości i znaczenia systemowego, znajdując się na progu ewentualnej upadłości, same 
będą mogły liczyć na wsparcie państwa. Instytucje zabezpieczające wprowadzone 
przez EUB przekładają się na zwiększenie apetytu na ryzyko zarządzających bankami. 
Z drugiej strony, zabezpieczenia te tworzone są w celu ochrony interesów całych sek-
torów i środków podatników, a z ich punktu widzenia każde zabezpieczenie jest lepsze  
niż jego brak. W pewien sposób moral hazard korygowany jest przez odzwiercie-
dlanie ryzyka stwarzanego przez działalność banku w kosztach składek, jakie ponosi  
on w ramach EUB.

• Problemy z koordynacją zarządzania bankami zagrożonymi upadłością – proces ten jest 
trudny już na poziomie krajowym, gdy zaangażowane są w niego różne organy chroniące 
niejednolite interesy, których zazwyczaj nie da się pogodzić (stabilność sektora finansów 
publicznych, dobro deponentów, akcjonariuszy, wierzycieli). Dodatkową komplikacją jest 
podzielenie w ramach EUB kompetencji w tym zakresie między organy krajowe a ponad-
narodowe56.

• Instrumenty resolution niekoniecznie służą do przerwania błędnego koła między sys-
temem finansowym a fiskalnym – z uwagi na istniejące wciąż ogromne współzależności 
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57  Ten Years After: Back to Business as Usual. The Pit and the Pendulum – Post-Crisis Financial Regulation in Europe, 
Finance Watch, 2018, s. 4-6.

pomiędzy bilansami jednostek sektora finansowego i publicznego zastosowanie instru-
mentów resolution wobec banku (np. konwersji długu na kapitał) może znacząco pogor-
szyć ich sytuację finansową.

• Selektywność – rozwiązaniami wypracowanymi w ramach EUB objętych jest zasadni-
czo tylko część podmiotów tworzących sektor finansowy (instytucje kredytowe, firmy 
inwestycyjne). Unia bankowa stawia przed nimi szereg drobiazgowych wymogów kapi-
tałowych, które nie dotyczą pozostałych uczestników sektora. Trzeba pamiętać, że do-
stępu do mechanizmów przyjętych przez EUB nie mają m.in. instytucje ubezpieczenio-
we czy podmioty tworzące tzw. bankowość cienia (ang. shadow banking), choć są one 
systemowo powiązane z podmiotami objętymi SSM, a tym samym zdolne przenosić 
szoki płynnościowe i kapitałowe w obrębie sektora.

Pierwsze lata funkcjonowania EUB potwierdzają obawy, że w organizmie tak złożo-
nym, jak strefa euro stworzona z krajów o bardzo zróżnicowanych charakterystykach 
gospodarczych (różny poziom: rozwoju gospodarczego, jakości lokalnych instytucji, 
wskaźników strukturalnych sektorów bankowych, itp.), nie jest możliwe wprowadze-
nie jednolitych mechanizmów i praktyk w odniesieniu do nadzoru i restrukturyzacji 
6 tysięcy instytucji kredytowych, wobec których uprawnienia pozostały na szczeblu 
krajowym. Niemalże wszystkie resolution w obrębie strefy euro w ciągu ostatnich  
3 lat (m.in. HETA, Novo Banco, Bantierra) zostały przeprowadzone w inny sposób, 
niekiedy wręcz z pominięciem idei EUB (dokapitalizowanie w 2017 r. banku Monte  
dei Paschi di Siena z włoskich środków publicznych).

Brak podjęcia decyzji prowadzących realnie do przerwania zamkniętego kręgu mię-
dzy sektorem finansowym a publicznym (ograniczenie możliwości inwestowania przez 
banki w dług publiczny bądź zróżnicowanie w portfelach banków poziomu ryzyka 
inwestycyjnego papierów emitowanych przez państwa, rozdzielenie działalności in-
westycyjnej i depozytowej banków), wobec narastających niepokojących sygnałów 
o nadchodzącym kryzysie (wysoki udział kredytów zagrożonych w bilansach banków 
peryferyjnych państw strefy euro i ich duża ekspozycja na krajowe obligacje; stymulu-
jąca gospodarki strefy euro ultraliberalna polityka monetarna, mogąca jednocześnie 
pompować bańki spekulacyjne; rosnąca w siłę bankowość cienia; brak ograniczenia 
długów publicznych państw członkowskich), sprawia, że rozpoczęta w 2008 r. deka-
da została w dużej mierze stracona, gdyż mapa zagrożeń dla europejskich finansów 
nie różni się znacząco od tej sprzed dziesięciu lat57. Niekompletna i niesprawdzona  
w sytuacjach kryzysowych EUB, będąca raczej lekarstwem na objawy choroby  
niż środkiem chroniącym przed zarażeniem nią, może nie zdać egzaminu w czasie nad-
chodzącego spowolnienia gospodarczego.
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58    Sytuacja sektora bankowego w 2018 r., KNF, Warszawa 2019.

59  EBA Risk Dashboard. Data as of Q4 2018, EBA 2019.

60   https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html

61  Rzecz jasna zestawienie to ma z natury ograniczony charakter – dla pełnego oddania sytuacji wymagało-
by bowiem wyczerpującego przedstawienia różnych czynników mających wpływ na określoną strukturę i stan 
krajowych sektorów bankowych, odnoszenie się do uśrednionych wartości powinno wszakże wystarczająco 
zasygnalizować pewne tendencje i spozycjonować Polskę w szerszym kontekście. Wyniki prezentowane przez 
EBA powstały na bazie danych odnoszących się do 149 banków, których aktywa stanowią 90% aktywów euro-
pejskiego sektora bankowego, mogą więc nieznacznie różnić się od zbiorczych danych gromadzonych przez 
poszczególne krajowe organy nadzoru. Poziomy ryzyka zaprezentowane zostały w raporcie EBA w odniesieniu 
do niektórych ze wskaźników w formie tzw. Risk Indicators Heatmap.

Stan polskiego sektora bankowego

Rozważania nad konsekwencjami unii bankowej dla Polski – i to w zasadzie w dwóch 
scenariuszach: pozostawania Polski poza jej strukturami i dołączenia do niej na zasa-
dzie „bliskiej współpracy” – należy rozpocząć od krótkiego przedstawienia aktualne-
go stanu polskiego sektora bankowego. Jednocześnie, aby zyskać właściwy kontekst 
i perspektywę, analiza taka musi uwzględniać również porównawczo kondycję sekto-
rów bankowych państw EUB. W tym celu zestawione zostaną ze sobą dane statystycz-
ne gromadzone przez:

• Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dla polskiego sektora58;

• EBA dla sektorów bankowych 29 krajów (UE + Norwegia) w ramach prowadzonego 
przez siebie nadzoru mikroostrożnościowego59;

• oraz zbiorcze dane EBC w odniesieniu do banków poddanych jednolitemu mecha-
nizmowi nadzorczemu60. 

Tam, gdzie było to możliwe, dla ujednolicenia wyników i ułatwienia ich porównywania 
podawano dane za EBA. Dane oddają stan na 31 grudnia 2018 r61. 

 Konsekwencje przystąpienia Polski 
 do unii bankowej 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html
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Tabela 1: Pozycja kapitałowa

Miary 
adekwatności 
kapitałowej [%]

Poziomy ryzyka 
wg EBA

PL SSM EBA Pozycja 
Polski

Współczynnik 
kapitału CET1

Niskie ryzyko: 
powyżej 14%
Wysokie ryzyko: 
poniżej 11%

16,1
(KNF: 17,2)

14,4 14,7 17.

Współczynnik 
kapitału Tier I

Niskie ryzyko: 
powyżej 15%
Wysokie ryzyko: 
poniżej 12%

16,1
(KNF: 17,3)

15,6 16,3 19.

Łączny 
współczynnik 
kapitałowy TCR

Bd. 17,6 
(KNF: 19,1)

18,0 19,0 11.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, EBA i EBC na koniec 2018 r.

Wymogi kapitałowe wobec banków są częścią jednolitego zbioru przepisów (single 
rulebook) obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. w całej UE i stanowiących fundament 
unii bankowej. Wprowadzają one do unijnego prawa międzynarodowe standardy 
adekwatności kapitałowej banków (tzw. Bazylea III). Określają poziom kapitału, któ-
rym powinien dysponować bank, aby móc pokryć nieprzewidziane straty i uniknąć 
niewypłacalności.

Polskie banki zasadniczo spełniają wymogi adekwatności kapitałowej określone  
w pakiecie zapisanym w unijnej dyrektywie CRD IV/CRR, należy jednak wskazać,  
że w większości krajów analizowanych przez EBA baza kapitałowa sektora jest moc-
niejsza. W pięciu krajach współczynnik Tier 1 na koniec 2017 r. przekraczał 20%.  
Od kilku lat systematycznie rośnie poziom funduszy własnych sektora (między końcem 
2016 a 2018 r. wzrosły one aż o 1/6). Polskie banki korzystają ze sprzyjającego otocze-
nia makroekonomicznego, przy czym środowisko niskich stóp procentowych (realnie 
ujemnych) prowadzi do wzrostu udziału depozytów bieżących kosztem terminowych 
i skłania część deponentów do poszukiwania innych form oszczędzania i inwestycji, 
w tym do kierowania ich na rynek nieruchomości, co przekłada się na szybki wzrost 
cen i finalnie prowadzić może do korekty cenowej na tym rynku. Wzmacnianiu bazy 
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kapitałowej służy też stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków.  
Komisja od kilku lat zaleca wypłacanie dywidendy jedynie bankom spełniającym okre-
ślone kryteria kapitałowe. Na koniec 2018 roku sześć działających w Polsce banków 
spółdzielczych i jeden komercyjny nie spełniało wymogów regulacyjnych w zakresie 
minimalnych poziomów współczynników kapitałowych, ale ich łączny udział w akty-
wach sektora nie przekracza 0,2%.

Tabela 2: Jakość portfela kredytowego

Miary jakości 
portfela [%]

Poziomy ryzyka 
wg EBA

PL SSM EBA Pozycja 
Polski

Udział należności 
zagrożonych (non-
-performing loans 
and advances ratio, 
NPL-ratio)

Niskie ryzyko: 
poniżej 3%
Wysokie ryzyko: 
powyżej 8%

4,9 3,8 3,2 10.

Stopień pokrycia 
należności zagro-
żonych (coverage 
ratio of NPLs)

Niskie ryzyko: 
powyżej 55%
Wysokie ryzyko: 
poniżej 40%

60,2 43,2 45,1 4.

Zagrożone ekspo-
zycje (non-perfor-
ming exposures, 
NPE)

Bd. 4,1 7,6 2,8 8.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, EBA i EBC na koniec 2018 r.

Jakość portfela kredytów udzielonych przez polskie banki budzi pewne obawy. Choć 
udział zagrożonych kredytów (NPLs) i ekspozycji (NPE, czyli opóźnionych w spłacie  
o ponad 90 dni) od kilku lat za sprawą m.in. dobrej sytuacji gospodarczej sukcesyw-
nie się zmniejsza, jest to przede wszystkim zasługa czynników egzogenicznych, takich 
jak przyspieszenie tempa wzrostu bazy, czyli nowo udzielanych kredytów (wzrost  
o 6% rdr), korzystna sytuacja na rynku walut (umocnienie PLN względem CHF)  
czy sprzedaż wielu złych wierzytelności na rynku sekurytyzacyjnym. 

Szczególne ryzyko generować może portfel kredytów dla gospodarstw domowych 
oraz kredytów mieszkaniowych – te ostatnie, z racji na ich dominujący udział w bilansie 
sektora bankowego, doczekały się nawet zaostrzenia polityki regulacyjnej ze strony 
KNF i Ministerstwa Finansów (podniesienie wag ryzyka, nałożenie w niektórych przy-
padkach dodatkowego wymogu kapitałowego, szereg dodatkowych zaleceń). Wciąż 
wysoki pozostaje w portfelu kredytowym udział kredytów walutowych (na koniec 
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2018 r. stanowiły one 31,4% wszystkich kredytów mieszkaniowych – wobec poziomu 
34,3% rok wcześniej). Ryzyko, które może generować stan kredytów udzielonych 
przez polskie banki, budzi szczególny niepokój w kontekście relatywnie zdrowych  
bilansów banków z pozostałych krajów UE. Dane EUB wskazują, że gorszą jakość port-
fela kredytowego posiadają wyłącznie sektory bankowe krajów, które zostały najsilniej 
dotknięte przez kryzys bankowy (Grecja – wskaźnik NPL wynoszący 41,2%, Włochy 
– 8,3%, Portugalia - 10,1%). Pocieszający jest jedynie fakt, że utrzymując odpowiednie 
wymogi kapitałowe, polskie banki są relatywnie dobrze przygotowane do ewentual-
nej konieczności odpisywania złych kredytów (czwarty najwyższy w Europie wskaźnik 
pokrycia NPLs).

Tabela 3: Rentowność

Miary efektywno-
ści działania [%]

Poziomy ryzyka 
wg EBA

PL SSM EBA Pozycja 
Polski

ROE (return on 
equity, zwrot 
z kapitału)

Niskie ryzyko: 
powyżej 10%
Wysokie ryzyko: 
poniżej 6%

10,1
(KNF: 7,1)

6,2 6,5 12.

ROA (return  
on assets, zwrot  
z aktywów)

Bd. 1,3
(KNF: 0,8)

0,4 0,4 6.

C/I (cost to income, 
koszty do docho-
dów)

Niskie ryzyko: 
powyżej 60%
Wysokie ryzyko: 
poniżej 50%

50,4
(KNF: 56,1)

64,4 64,6 10.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, EBA i EBC na koniec 2018 r.

Choć rok 2018 był dla polskiego sektora rekordowy pod względem wyników od-
setkowych (44,8 mld zł, wzrost o 5,2% rdr), co zawdzięcza on przede wszystkim 
korzystnej koniunkturze gospodarczej (wysoki popyt na kredyty konsumpcyjne)  
i prowadzonej przez NBP polityce pieniężnej (niskie stopy procentowe przekła-
dające się dla banków na niskie koszty kapitału), to jednak z uwagi na coraz bar-
dziej wymagające otoczenie technologiczno-regulacyjne (podatek bankowy –  
w 2018 r. stanowił blisko 10% ogólnych kosztów ponoszonych przez banki, coraz 
wyższe koszty pracy, konkurencja ze strony sektora innowacji finansowych Fintech)  
oraz gromadzenie przez banki funduszy wzmacniających ich pozycję kapitałową, 
podstawowe miary efektywności uległy tylko nieznacznej poprawie. Z perspekty-
wy europejskiej zauważyć należy, że najlepsze wyniki zwrotu z kapitału/aktywów 
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(ROE/ROA) osiągają banki z krajów tzw. nowej Unii z uwagi na swoje stosunko-
wo niskie dokapitalizowanie. Na ich tle polski sektor prezentuje się umiarkowanie  
korzystnie, ustępując pola kilku innym krajom (m.in. Węgrom, Czechom, Bułgarii, 
Rumunii, Litwie). Sektory państw starej Unii są znacznie mniej efektywne, osiągając 
wyższe wskaźniki kosztów do dochodów (C/I).

Zrealizowany w 2018 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł  
14,5 mld zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w 2017 r. o 6,2% (w tym w ban-
kach komercyjnych o 8,4% rdr). W skali całego sektora poprawę wyników odno-
towano w podmiotach skupiających 81,9% aktywów sektora. Jednocześnie pięć 
banków komercyjnych, dziewięć spółdzielczych oraz dziesięć oddziałów instytu-
cji kredytowych (skupiających łącznie 7,3% aktywów) wykazało stratę (w łącznej 
wysokości 1,3 mld zł).

Tabel 4: Płynność

Wskaźnik płynności 
[%]

PL SSM EBA Pozycja 
Polski

Kredyty/depozyty 
(loan-to-deposit ratio)

96,9 118,6 117,1 13.

Wskaźnik dźwigni 
finansowej (leverage 
ratio)

10,0 5,5 5,5 6.

Wskaźnik pokrycia 
wpływów netto 
(liquidity coverage 
ratio, LCR)

140,3 145,8 150,2 18.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KNF, EBA i EBC na koniec 2018 r.

Podstawowe miary płynności polskiego sektora bankowego są w miarę sta-
bilne i utrzymują się na lepszych niż w większości krajów UE poziomach. 
Nadwyżka depozytów nad kredytami świadczy o dysponowaniu przez pol-
skie banki silnym źródłem podstawowego finansowania, co dobrze widać 
również w wyniku tzw. wskaźnika dźwigni finansowej (przedstawiającego 
stosunek kapitału Tier 1 do sumy bilansowej), który informuje, jak dobrze 
bank jest przygotowany na sprostanie długoterminowym zobowiązaniom fi-
nansowym – w polskim sektorze utrzymywany jest on na wyższym poziomie  
niż w pozostałej części UE. Powyżej celu znajduje się również wskaźnik LCR, 
liczony jako stosunek nieobciążonych wysokojakościowych aktywów banku 
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16   Lista jednostek nadzorowanych bezpośrednio przez EBC, dostęp: https://www.bankingsupervision.europa.
eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities201910.en.pdf

względem potencjalnych gotówkowych wypływów netto przez 30 dni warun-
ków skrajnych. Jest to więc miara zdolności pokrywania przez bank wypływów 
gotówkowych przez 30 dni warunków skrajnych posiadanymi przez siebie płyn-
nymi aktywami netto. Na koniec 2018 r. tylko jeden bank komercyjny nie spełniał 
normy LCR na wymaganym przez nadzorcę poziomie 100% (ale wypełniał normę 
ustaloną na poziomie całej grupy kapitałowej).

Jak co roku, również w 2018 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przepro-
wadził wobec polskiego sektora bankowego testy warunków skrajnych. Badają one 
wpływ zawirowań makroekonomicznych na sytuację kapitałową uczestników sek-
tora i stopień ich odporności na potencjalne szoki. W badaniu uczestniczyły wszyst-
kie polskie banki komercyjne, odpowiadające łącznie za 80% aktywów sektora (ba-
daniem nie były objęte banki spółdzielcze i wycofujące się z Polski). Jednocześnie 
dwa największe polskie banki, PKO BP i Pekao, wzięły udział w przeprowadzanych 
przez EBA stress testach najistotniejszych systemowo banków EOG, wypadając 
jako jedne z najlepiej przygotowanych kapitałowo instytucji kredytowych spo-
śród wszystkich biorących w badaniu. Z kolei wyniki testów przeprowadzanych 
przez UKNF wykazały, że im większy podmiot bankowy, tym lepsza jego zdolność  
do poradzenia sobie z potencjalnymi szokami. Mniejsze podmioty znalazły  
się w grupie banków najmniej odpornych na niekorzystny rozwój warunków  
makroekonomicznych.

Perspektywy polskiego sektora bankowego

Analizując sytuację, w jakiej znajduje się polski sektor bankowy, nie można pomi-
nąć omówienia procesów zachodzących w nim od kilku lat i głównych wyzwań,  
z którymi musi się on mierzyć – a które prawdopodobnie wyznaczą kierunek jego roz-
woju na co najmniej kilka najbliższych lat.

Polski sektor bankowy wciąż znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Banko-
wość komercyjna narodziła się w Polsce tak naprawdę dopiero wraz z III RP –  
ze wszystkimi konsekwencjami, jakie mogło mieć otwarcie dotąd regulo-
wanej gospodarki na kapitał prywatny (serie upadłości niewielkich banków 
w latach 90., przejęcie większościowych udziałów w sektorze przez inwe-
storów zagranicznych). Jednocześnie to właśnie w krótkiej historii nowoczesnej ban-
kowości nad Wisłą należy szukać dwóch paradoksów, które miały największy wpływ  
na aktualny kształt i charakter sektora. Z jednej strony – ogromny, chłonny rynek po-
tencjalnych kredytobiorców, chcących mieć swój udział w wolnorynkowym boomie 
pierwszych dekad otwartej gospodarki, sprawił, że polska bankowość nie miała czasu 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities201910.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.listofsupervisedentities201910.en.pdf
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na zaangażowanie się w konstruowanie wymyślnych produktów bankowych, jak wszę-
dzie tam, gdzie gospodarka zdążyła już okrzepnąć i jej finansjalizacja była pobudzana w 
bardziej zniuansowany sposób. Z drugiej zaś strony – zapóźnienie technologiczne spo-
wodowało, że polska bankowość mogła stać się dla globalnych grup bankowych swo-
istym poligonem doświadczalnym dla rozwoju nowoczesnych technologii płatniczych. 
Nieprzywiązani do istniejących form transferów bezgotówkowych (jak choćby niemal  
nie istniejące w obrocie czeki), otwarci na nowe technologie Polacy stali się światową 
awangardą użytkowników nowoczesnych usług bankowych (karty płatnicze, aplikacje 
mobilne, płatności zbliżeniowe). W konsekwencji nad Wisłą powstał sektor bankowy, któ-
ry wymyka się prostym strukturalnym przyporządkowaniom, zwłaszcza gdy zestawi się  
go z sektorami bankowymi na Zachodzie – z jednej strony jest niezwykle tech-
nologicznie zaawansowany, z drugiej zaś – zasadniczo konserwatywny produk-
towo i wręcz nieproporcjonalnie mały (wskaźnik aktywów sektora bankowego  
w Polsce do PKB wyniósł raptem 53,4% w 2017 r. wobec średnio 84,8% w strefie 
euro62). Odrębna ścieżka rozwoju, którą do tej pory szedł polski sektor bankowy,  
ma przełożenie również na unikalne perspektywy jego rozwoju – przykładowo, 
jak mało gdzie na świecie, w Polsce to same banki, z uwagi na ich rozwój technolo-
giczny, są najbardziej aktywnym podmiotem na rynku usług płatniczych, gotowym  
na przejmowanie innowacyjnych przedsiębiorstw fintechowych i włączanie oferowa-
nych przez nie produktów do własnego portfolio.

Jednocześnie polski sektor bankowy jest już na tyle dojrzały, że nie ucieknie przed 
trendami, które zmieniają bankowość na całym świecie. Rozwój technologii pro-
wadzi do przejmowania tradycyjnej obsługi klienta przez bankowość interne-
tową i mobilną. Rozwój gospodarczy, rozumiany jako stopniowe nakładanie się  
na siebie ról odgrywanych w obiegu gospodarczym przez różne podmioty, 
prowadzić będzie nieubłaganie do powstawania kolejnych struktur quasi-ban-
kowych, wypychających banki ze standardowo zarezerwowanych dla nich ob-
szarów gospodarki (portale crowdfundingowe, bezprowizyjne transakcje walutowe –  
ba, nawet bezpośrednia sprzedaż samochodu na raty zastępująca tradycyjny 
kredyt konsumpcyjny na jego zakup). Szukając optymalizacji, banki zmuszone  
są do redukowania zatrudnienia (w 2018 r. w Polsce zatrudnienie w sektorze spa-
dło o 1,8 tys. osób, do 162,5 tys.), zamykania placówek (w 2018 r. zamknięto  
444 z nich), aż wreszcie nieuniknionej konsolidacji (w 2018 r. doszło do nabycia 
Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska nabył Deut-
sche Bank Polska, zaś Getin Noble Bank przejął BPI). Nie wszystkie podmioty wy-
trzymają tempo wyścigu, słabsze będą przejmowane przez większe, duże banki 
będą stawać się coraz większe (udział dziesięciu największych banków w Polsce 
w aktywach całego sektora zwiększył się z 70,6% na koniec 2016 r. do 73,5%  
na koniec 2018 r.). Struktura polskiego systemu bankowego prowadzi do wnio-

62   Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., NBP, 2018, s. 16.
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sku, że w zasadzie tylko 5 największych polskich banków jest wystarczająco silnych  
i dokapitalizowanych, by nie obawiać się o swoją pozycję w sektorze – i to praw-
dopodobnie one w kolejnych latach będą zwiększały swój udział w rynku, w tym 
także poprzez akwizycje. Gdy mniejsze banki w gorszej kondycji przejmowa-
ne będą przez większe, w krótkim okresie ryzyko ewentualnej upadłości zosta-
nie zamortyzowane przez zasoby przejmującego (do czego, na marginesie mó-
wiąc, zasadniczo sprowadza się koncepcja resolution). Warto jednak pamiętać,  
że w długim okresie, jeżeli ryzykownych aktywów takiego przejętego banku  
nie uda się w odpowiedni sposób zneutralizować, ryzyko może objąć cały bank, 
stając się w ten sposób ryzykiem systemowym.

Poza ogólnymi trendami, z którymi będą musiały w nadchodzących latach mie-
rzyć się banki, wskazać trzeba specyficzne zagrożenia, jakie grożą im w obrębie  
polskiego sektora.

Przede wszystkim, stale obniża się rentowność działalności banków w Polsce. Mu-
szą sprostać coraz istotniejszym obciążeniom, które przekładają się na coraz wyż-
sze koszty działalności. Pomimo sprzyjającej sytuacji w gospodarce i rosnącej bazy 
kredytów, wskaźnik kosztów do przychodów operacyjnych od kilku lat oscyluje  
na tym samym poziomie (ok. 0,56). Poprawa sytuacji na rynku pracy doprowadzi-
ła do tego, że mimo redukcji zatrudnienia, koszty pracownicze wzrosły o 2,6%. 
Rozwój technologiczny wymaga ponoszenia stałych kosztów unowocześniania 
technologii (choćby w ślad za dyrektywą o usługach płatniczych PSD2). Istotne 
znaczenie mają również zobowiązania regulacyjne i publicznoprawne (niezależnie  
od omówionego już podatku dochodowego i opłat na fundusz przymusowej re-
strukturyzacji, według Związku Banków Polskich, efektywna stopa obciążenia do-
chodu brutto sektora bankowego podatkiem dochodowym od osób prawnych 
sięga 24,6%63). Zaproponowana przez KNF tzw. rekomendacja S, zakładająca 
konieczność szerokiego oferowania przez banki kredytów hipotecznych opartych 
o stałą bądź okresowo stałą stopę procentową doprowadzi do silnego wzrostu 
kosztów działalności banków poprzez zwiększenie kosztów zabezpieczania przez 
banki otwartej pozycji. Jednocześnie głównym źródłem przychodów polskie-
go sektora pozostaje wynik z tytułu odsetek (odpowiada za 68,9% przychodów 
ogółem), co znaczy, że polskie banki, obarczone coraz wyższymi kosztami dzia-
łalności, będą być może w chęci utrzymania wskaźników rentowności podejmo-
wać bardziej ryzykowną akcję kredytową, co może bezpośrednio przełożyć się  
na wzrost ryzyka systemowego w sektorze.

W najbliższych latach na problem z zapewnieniem efektywności kosztowej nało-
ży się również problem z dochowaniem wymogów kapitałowych, które z uwagi 

63   Raport o sytuacji ekonomicznej banków – Banki 2018, ZBP, 2019, s. 13.
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na widmo nadchodzącego kryzysu podlegają stałemu zaostrzaniu. Środowisko 
niskich stóp procentowych w Polsce skutkuje obniżeniem bazy kapitałowej ban-
ków, ponieważ depozyty bankowe nie stanowią aktualnie atrakcyjnej formy prze-
chowywania oszczędności. Spowolnienie gospodarcze prowadzić może do ko-
nieczności zwiększenia rezerw na zagrożone kredyty i dokonywania ich odpisów. 
Podobny skutek mieć będzie dla sektora wyrok TSUE z dnia 4 października 2019 r. 
w sprawie C-260/18 Dziubak (tzw. wyrok ws. kredytów frankowych), który spro-
wadza się do uznania, że do sądu krajowego należy ocena, czy umowa kredy-
tu, która zawiera nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych, po usunięciu  
z niej mechanizmu indeksacji może zostać utrzymana w mocy, czy też konieczne 
będzie stwierdzenie jej nieważności. Choć przedstawiciele sektora wskazywali,  
że koszty, które będą musiały ponieść banki w konsekwencji podejmowania przez 
sądy decyzji o unieważnianiu poszczególnych umów kredytowych, sięgnąć mogą  
w sumie ok. 60 mld zł64, to jednak zauważyć należy, że kwota ta wydaje się zawy-
żona – po pierwsze, nie można automatycznie odnosić niekorzystnych dla banków 
konsekwencji wyroku TSUE do każdej toczącej się w przedmiotowym zakresie 
sprawy sądowej, po drugie zaś, koszty te zostaną rozłożone na co najmniej kilka 
lat. Pewnym jest jednak, że banki czeka okres wzrostu kosztów działalności i ujem-
nego salda odpisów i rezerw.

Wskazane powyżej czynniki mogą doprowadzić do zmian konsolidacyjnych  
w strukturze sektora. Dla ewentualnych przeobrażeń właścicielskich prowadzić 
mogą również decyzje podejmowane w obrębie zagranicznych grup kapita-
łowych, do których należy część z polskich banków. Choć zasadniczo polskie 
banki w rękach inwestorów zagranicznych należą do ich najbardziej rentownych 
aktywów, problemy finansowe w obrębie podstawowej działalności prowadzić 
mogą do podejmowania decyzji o wychodzeniu z polskiego rynku – z taką sytu-
acją mieliśmy do czynienia przy sprzedaży Pekao, dokładnie takie same powo-
dy przyświecają aktualnie niemieckiemu Commerzbankowi, który postanowił  
o sprzedaży mBanku.

Uczestnictwo w EUB na zasadzie „bliskiej współpracy”

Jak wskazano powyżej, państwom członkowskim UE spoza strefy euro uczestnic-
two w EUB dostępne jest wyłącznie w ramach tzw. „bliskiej współpracy”. Z uwagi 
na to, że Polska nie podjęła dotychczas decyzji o przyjęciu euro – przy czym przy-
jąć należy, że co najmniej w perspektywie najbliższej dekady do obszaru wspólnej 
waluty nie dołączy – uczestnictwo na zasadzie bliskiej współpracy jest aktualnie 
jedynym możliwym sposobem uczestnictwa Polski w EUB.

65   Banking in Europe: Fact and Figures 2018, European Bank Federation, 2019, s. 110.

66  Sytuacja sektora bankowego w 2018 r., KNF, Warszawa 2019, s. 8.
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67   Report on financial structures, EBC, 2017, s. 66.

Dla zarysowania właściwego tła wskazać należy, że polski sektor bankowy odpo-
wiada za ok. 1% aktywów całego sektora w UE (choć na terenie Polski ma siedzi-
bę blisko co dziesiąta działająca w UE instytucja kredytowa – uwzględniając ban-
ki spółdzielcze65). W odniesieniu do polskiego sektora finansowego nasz sektor 
bankowy stanowi niemal 75% całościowych aktywów. Według stanu na koniec 2018 
r., polski sektor bankowy tworzy 612 podmiotów66, z czego 32 to banki komer-
cyjne, 549 to banki spółdzielcze, a 31 to odziały instytucji kredytowych z siedzibą  
na terenie innego państwa członkowskiego. Aktywa polskiego sektora bankowe-
go równają się ok. 90% PKB, podczas gdy aktywa sektorów bankowych państw 
strefy euro przekraczają PKB średnio ponad trzykrotnie67.

Mechanizm bliskiej współpracy uregulowany został w Rozporządzeniu 1024/2013 
(Rozporządzenie SSM). Nawiązanie bliskiej współpracy następuje na mocy decyzji 
EBC podejmowanej na wniosek państwa przystępującego, które musi wcześniej po-
wiadomić o swoim zamiarze wszystkie pozostałe państwa uczestniczące, Komisję 
Europejską, EBC i EBA. W powiadomieniu tym państwo przystępujące zobowiązuje 
się do przekazywania EBC wszelkich niezbędnych informacji dotyczących operują-
cych w kraju instytucji kredytowych i zagwarantowania, że krajowy organ nadzoru 
przestrzegał będzie wszystkich instrukcji udzielanych mu przez EBC (który nie ma-
jąc na mocy wspólnotowych traktatów uprawnień władczych w stosunku do krajów 
spoza strefy euro, musi wykonywać swoje uprawnienia w ramach SSM za pomocą 
organów krajowych, przekazując im swoje decyzje, które w przeciągu 48 godzin 
powinny zostać przez te organy wiążąco wydane, a następnie egzekwowane).

Państwa strefy euro nie mają możliwości opuszczenia EUB. Inaczej jest w przy-
padku krajów o własnej walucie. Bliską współpracę z EBC może wypowiedzieć 
zarówno państwo uczestniczące, jak i EBC. Wypowiedzenie będzie zazwyczaj 
konsekwencją niezgody w zakresie prowadzonej polityki nadzorczej, o czym 
będzie mowa w kolejnym punkcie. Ponadto EBC może zdecydować o zakończe-
niu bliskiej współpracy po stwierdzeniu, że państwo przestało spełniać warun-
ki uczestnictwa w EUB (do czego zobowiązało się we wniosku o przystąpienie)  
i po skierowaniu do takiego państwa oficjalnego ostrzeżenia. Jeśli w ciągu 15 dni 
państwo nie podejmie żadnych działań naprawczych, EBC może zdecydować  
o zawieszeniu lub zakończeniu bliskiej współpracy. Po stronie państwa uczestni-
czącego elastyczność podejmowania decyzji o wystąpieniu z mechanizmu bliskiej 
współpracy jest znacznie większa. Po upływie trzech lat od przystąpienia może ono 
w dowolnym momencie zwrócić się do EBC z formalnym wnioskiem o zakończenie 
współpracy. Wniosek nie musi być szczególnie motywowany, choć państwo po-
winno wskazać w nim powody decyzji (w przypadku, gdy jest ona spowodowana 
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istotnymi negatywnymi skutkami uczestnictwa w EUB w odniesieniu do obowiąz-
ków fiskalnych takiego państwa, EBC przyjmuje decyzję o zakończeniu współpracy 
niezwłocznie). Aby jednak zniechęcić państwa uczestniczące do nieprzemyślanego 
wypowiadania współpracy, przepisy przewidują, że przez kolejne trzy lata po wystą-
pieniu z EUB państwo nie może zwrócić się o ponowne przystąpienie. Zakończenie 
bliskiej współpracy może również wiązać się z ryzykiem reputacyjnym i negatywnym 
postrzeganiem państwa, które podjęło taką decyzję, przez rynki finansowe.

Wpływ SSM na polski sektor bankowy

Gdyby Polska przystąpiła do SSM na zasadzie bliskiej współpracy, pod bezpośred-
nim nadzorem EBC znalazłoby się, według stanu na koniec 2018 r., pięć polskich 
banków (PKO BP, Bank Pekao, Santander, mBank i ING Bank Śląski). Aktywa każ-
dego z nich przekraczają bowiem 30 mld euro (niedaleko tej granicy znajduje się 
również, po niedawnej akwizycji Raiffeisen Polbank, bank BNP Paribas)68. Łącznie 
odpowiadają one za blisko połowę aktywów całego polskiego sektora bankowe-
go. Nadzór nad nieco ponad 600 podmiotami pozostałby w gestii KNF. Warto 
zaznaczyć, że bieżący nadzór bezpośredni EBC prowadzony jest w ramach tzw. 
wspólnych zespołów nadzorczych, które tworzone są dla każdej instytucji kre-
dytowej osobno z przedstawicieli EBC i organów krajowych. KNF nie byłby więc 
zupełnie pozbawiony wpływu na nadzór nad wspomnianymi pięcioma bankami.

Ograniczenie w ramach SSM suwerenności nadzorczej krajów strefy euro łago-
dzone jest ich wpływem na decyzje podejmowane przez EBC. Państwa uczest-
niczące w SSM, które nie przyjęły wspólnej waluty, pozbawione są tego upraw-
nienia, nie posiadają bowiem swojego przedstawiciela w Radzie Prezesów EBC, 
która przyjmuje finalne decyzje w zakresie nadzoru bankowego – ich interesy  
nie są zatem w obrębie EUB wystarczająco reprezentowane69. Tym samym przystą-
pienie do unii bankowej przez państwa spoza strefy euro odbywa się na zasadach 
asymetrycznych: ponosząc pełny ciężar scentralizowanego nadzoru, otrzymują 
one w zamian niepełne uprawnienia, co zwiększa nierówności między różnymi 
kręgami integracyjnymi w UE70.

Swego rodzaju rekompensatą dla takich państw jest przyznanie im przez przepisy 
regulujące ramy EUB uprawnień kontestujących decyzje podejmowane w ramach 
SSM, w tym tzw. klauzuli opt-out. Państwa spoza strefy euro uczestniczące w EUB 
mogą bowiem:

68   Źródło: https://prnews.pl/raport-prnews-pl-aktywa-bankow-iv-kw-2018-r-441982

69  W pewnym stopniu łagodzone jest to przez tzw. mechanizm rotującego głosu w Radzie Prezesów – z uwagi na 
ilość państw członkowskich strefy euro, dla usprawnienia głosowania wprowadzono ograniczenie liczby głosów 
przysługujących poszczególnym kategoriom państw i rotację między państwami uprawnionymi do głosowania.

70  T. G. Grosse, Dylematy unii bankowej, Centrum Europejskie Natolin, 2013, nr 2 (60), s. 16.

https://prnews.pl/raport-prnews-pl-aktywa-bankow-iv-kw-2018-r-441982
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• Zgłosić uzasadniony brak zgody na sprzeciw Rady Prezesów wobec projektu 
decyzji Rady ds. Nadzoru. W takiej sytuacji Rada Prezesów wydaje opinię na te-
mat braku zgody wyrażonego przez takie państwo i, podając uzasadnienie, pod-
trzymuje lub wycofuje swój sprzeciw. Jeżeli Rada Prezesów podtrzymuje swój 
sprzeciw, państwo uczestniczące spoza strefy euro może powiadomić EBC, że nie 
będzie związane finalną decyzją EBC. W takim przypadku EBC może rozważyć za-
wieszenie lub zakończenie bliskiej współpracy z tym państwem.

• Zgłosić uzasadniony brak zgody na projekt decyzji Rady ds. Nadzoru. W ta-
kiej sytuacji Rada ds. Nadzoru przedstawia państwu uzasadnienie projektu. Pań-
stwo, jeżeli wciąż nie zgadza się z projektem, może podjąć jednostronną decyzję  
o opuszczeniu unii bankowej ze skutkiem natychmiastowym, w związku z czym  
nie będzie związane finalną decyzją.

Próba wyważenia interesów obu kategorii państw mogących uczestniczyć w unii 
bankowej doprowadziła do stworzenia mechanizmu, który w istocie nie zadowala 
nikogo: państwa spoza strefy euro wskazują na ograniczone uprawnienia decyzyj-
ne w ramach SSM, z kolei państwa strefy euro podnoszą, że przysługująca pań-
stwom nieposiadającym wspólnej waluty tak wysoce elastyczna klauzula opt-out 
jest w istocie przyznaniem im prawa quasi-weta, którym mogą one szachować po-
zostałych uczestników SSM pragnących zachowania jego jedności71.

Jednolity nadzór finansowany jest z tzw. opłat nadzorczych, które uiszczane  
są przez instytucje kredytowe nim objęte. Roczna opłata nadzorcza za rok 2018 
wynosi 576 mln euro (wzrost o blisko 25% w stosunku do poprzedniego roku)72. 
Wysokość nałożonych na poszczególne instytucje kredytowe obciążeń, któ-
re mogłyby ograniczać ich konkurencyjność bądź też być finalnie przerzucane  
na konsumentów, stanowi kwestię potencjalnie istotną dla oceny przystąpie-
nia Polski do SSM. Przyjęty mechanizm obliczania opłaty jest jednak korzystny  
dla polskiego sektora bankowego. O jej wysokości decyduje przede wszystkim 
systemowa istotność banku i jego profil ryzyka – z tego też powodu 116 podmio-
tów nadzorowanych bezpośrednio przez EBC złożyło się na 90% kwoty wskazanej 
powyżej (co znaczy, że każdy z nich zapłacił ok. kilku milionów euro, z zastrzeże-
niem, że opłata dla grup bankowych obliczana jest na poziomie skonsolidowa-
nym). Opłata nadzorcza dla banków nadzorowanych przez organy krajowe zasad-
niczo nie przekracza kilku/kilkunastu tysięcy euro rocznie. 

Wśród argumentów na rzecz przystąpienia Polski do SSM często podnosi się,  
że w praktyce jednolity mechanizm nadzorczy wszedł już do Polski niejako „tyl-

71  S. Verhelst, Assessing the single supervisory mechanism: passing the point of no return for Europe’s banking 
union, 2013, no. 58, s. 25.   

72  https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.pl.html

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.pl.html
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nymi drzwiami”. Kilkanaście funkcjonujących w Polsce banków bądź oddziałów 
instytucji kredytowych wchodzi w skład grup bankowych z siedzibą podmiotu 
dominującego znajdującą się w państwie uczestniczącym w EUB. Grupy takie 
poddane są nadzorowi skonsolidowanemu EBC. Decyzje nadzorcze podejmo-
wane przez EBC na poziomie skonsolidowanym mają wpływ na politykę prowa-
dzoną przez te instytucje w odniesieniu do całej grupy (nie tylko wobec oddzia-
łów, które formalnie nie są odrębnymi osobami prawnymi i podlegają nadzorowi  
w kraju goszczącym w ograniczonym zakresie73). W kontekście niedawnych zmian 
struktury właścicielskiej polskiego sektora (na koniec 2017 r. udział inwestorów 
krajowych w aktywach sektora po raz pierwszy od 1999 r. był wyższy od udzia-
łu inwestorów zagranicznych, sięgając 54,5%74, a wobec zgłaszanych z rynku 
sygnałów o wycofywaniu się niektórych zagranicznych grup kapitałowych (vide 
Commerzbank, kontrolujący polski mBank) nie jest wykluczone dalsze zwiększa-
nie się udziału inwestorów krajowych) argument ten nie ma aż takiego znaczenia, 
jakie mieć może w tych krajach spoza EUB, w których do inwestorów zagranicz-
nych należy zdecydowana większość aktywów sektora bankowego (nawet 90% 
w przypadku Czech i Chorwacji75). Poza tym, jeśli jednolity nadzór będzie funk-
cjonował efektywnie, zapewniając stabilność takich grup kapitałowych i całego 
sektora bankowego w strefie euro (a jak na razie zasadniczo spełnia swoje funkcje, 
choć prawdziwą próbą będzie dopiero nadchodzące spowolnienie gospodar-
cze), Polska może na tym wyłącznie skorzystać (zjawisko nazywane w ekonomii  
„jazdą na gapę”).

Objęcie przez EBC nadzorem bezpośrednim instytucji kredytowych, które kapi-
tałowo obecne są w Polsce, pozwala uprościć koordynację nadzorczą – zamiast  
z kilkoma odrębnymi nadzorcami z kilku krajów strefy euro, KNF współpracuje 
z jednym, z poziomu centralnego (EBC). Rzecz jasna, w zespołach nadzorczych 
przeznaczonych poszczególnym grupom bankowym obecni są przedstawiciele 
nadzorów krajowych, zasadniczo jednak obecna formuła scentralizowanego nad-
zoru pod egidą EBC daje organom krajowym spoza strefy euro gwarancję więk-
szej stabilności, ładu i przewidywalności relacji76. Warto wskazać, że przystąpienie 
przez takie państwa do SSM może przyczynić się do poprawy efektywności krajo-
wego nadzoru z powodu zwiększonego dostępu krajowych organów do informa-
cji gromadzonych w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego. 

73  KNF uczestniczy w konsultacjach nadzorczych EBC w zakresie działalności w Polsce takich oddziałów.   

74  KNF, Raport o sytuacji banków w 2018 r., Warszawa 2019, s. 8.

75  Dane według stanu na 2015 r. za: G.P. Kouretas, M. Pawłowska, The impact of market structure of the banking 
sector on the growth of bank loans in the EU after the global financial crisis, NBP, Warszawa 2018, s. 24.

76  M. Liszewska, Konsekwencje dla polskiego sektora bankowego wynikające ze wspólnego nadzoru bankowego, 
[w:] Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej, IBnGR, 2014, s. 45-46.
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77   Środowisko bankowe zwraca uwagę zwłaszcza na zdecydowaną i stanowczą w stosunku do sektora politykę 
KNF pod kierownictwem odwołanego z funkcji w 2017 r. W. Kwaśniaka.

Z punktu widzenia samych banków, a zwłaszcza działających transgranicznie grup 
bankowych, jednolity, scentralizowany nadzór z całą pewnością byłby bardziej 
efektywny z perspektywy zarządczej niż nadzór sfragmentaryzowany, ponieważ 
minimalizuje on ryzyko tzw. nadzorczego arbitrażu regulacyjnego. Nawet istnie-
nie zharmonizowanych przepisów nie przesądza bowiem, że będą one jednoli-
cie stosowane przez poszczególnych nadzorców krajowych, na co wpływ mają 
uwarunkowania lokalne, w tym: lokalne tradycje nadzorcze, kultura nadzoru  
czy wreszcie jakość kadr. Nadzór dwuszczeblowy, z EBC jako organem central-
nym, zasadniczo daje gwarancję, że lokalny nadzór zostaje wzmocniony dodat-
kową perspektywą, z założenia nieuwikłaną w lokalne interesy. Z drugiej strony  
z tego właśnie powodu przy wspólnym nadzorze do głosu dochodzi w większym 
stopniu teoretyczny dogmatyzm, nieuwzględniający lokalnej specyfiki tak dobrze, 
jak nadzór wyłącznie krajowy.

O tym, który aspekt przeważy w przypadku danego kraju, decyduje tak naprawdę 
dotychczasowa jakość nadzoru. Z jednej strony podać można przykład Bułgarii, 
w której kompromitacja nadzoru w 2014 r. (ujawnienie silnych powiązań między 
bankami, nadzorem i politykami skończyło się upadkiem jednego z największych 
krajowych banków, KTB) przyspieszyła decyzję o dołączeniu do EUB i strefy euro. 
Na przeciwległym biegunie jest przykład Polski, w której w dużej mierze dzięki 
fachowemu i konserwatywnemu nadzorowi udało się w zasadzie uniknąć pertur-
bacji na rynku bankowym w związku z kryzysem finansowym77.

Należy wszakże pamiętać, że jakość instytucji nie jest dana raz na zawsze i ulegać 
może zmianom, zwłaszcza w kontekście rozwoju technologii w sektorze i przeta-
sowań kadrowo-politycznych w obrębie organu, który ten sektor nadzoruje, cze-
go świetnym przykładem jest tzw. afera KNF, która rozgrzała opinię publiczną je-
sienią 2018 r. Analizując przebieg afery, która w sposób szczególny związana jest 
z reżimem prawnym przymusowej restrukturyzacji, mimo wszystko wskazać nale-
ży (abstrahując od obecnych w sprawie zagadnień natury etycznej i politycznej),  
że zasadniczo oba banki objęte procedurą (Getin Noble i Idea Bank) znajdowa-
ły się (i cały czas się znajdują) w sytuacji ekonomicznej uprawniającej nadzorcę  
do podjęcia względem nich daleko idących środków nadzorczych, spośród któ-
rych przymusowa restrukturyzacja może okazać się niezbędna do przywrócenia 
stabilności. Ponadto zmiany kadrowe, do których doszło w KNF efekcie wzmian-
kowanego skandalu – a które sprowadzają się do wzmocnienia organu nadzoru 
osobami o doświadczeniu rynkowym i menedżerskim – dają podstawy, by sądzić, 
że jakość nadzoru ulegnie poprawie, a tym samym zachowane zostanie uzasad-
nienie dla pozostawania Polski poza strukturami SSM.
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Wpływ jednolitego mechanizmu resolution na polski sektor bankowy

Polska, wraz z implementacją dyrektywy BRRD, stała się częścią europejskiego 
reżimu prawnego resolution. Jako że Polska nie przystąpiła do EUB, nie jest czę-
ścią jednolitego mechanizmu resolution, a wszelkie kompetencje w zakresie in-
stytucji kredytowych, dla których jest ona krajem macierzystym, pozostały w gestii 
jej organów. Organem krajowym wyznaczonym do przeprowadzania procesu li-
kwidacji i uporządkowanej restrukturyzacji został Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
(BFG), który na koniec 2018 r. dysponował kwotą 4,64 mld zł zgromadzoną w fun-
duszach przymusowej restrukturyzacji. Wskazać przy tym należy, że kwota ta jest 
mniejsza od wartości rynkowej każdego z dziewięciu największych polskich ban-
ków, szacowanej poziomem kapitalizacji giełdowej (kapitalizacja największego, 
PKO BP, to 52 mld zł, zaś dziewiątego na liście, Alior Banku, to niemal 7 mld). Jed-
nocześnie zauważyć trzeba, że kapitalizacja giełdowa dwóch najbardziej zagro-
żonych aktualnie procesem przymusowej restrukturyzacji banków, a więc Getin 
Noble Bank oraz Idea Bank, jest znacząco niższa od zgromadzonych już przez BFG 
środków – wynosi, odpowiednio: 514 mln dla GNB oraz 190 mln dla Idea Banku. 
Na marginesie wskazać należy, że łączna kwota składek na fundusz przymusowej 
restrukturyzacji – być może właśnie z uwagi na coraz mocniej materializujące się 
ryzyko uruchomienia procesu resolution w stosunku do ww. banków – została w 2019 r.  
ustalona przez BFG na poziomie 2 mld zł, czyli o 50% więcej niż przed rokiem  
(co budzi dużą niechęć w sektorze i krytykowane jest jako działanie zmierzające 
do obniżania rentowności banków78, co w konsekwencji, na zasadzie samospeł-
niającej się przepowiedni, prowadzić może do faktycznej potrzeby zainicjowania 
w sektorze procesu uporządkowanej likwidacji któregoś z banków). Warto jednak 
zauważyć, że przystąpienie Polski do EUB wiązałoby się z ponoszeniem ciężaru 
składek na SRF, które ze względu na ukrytą internalizację ryzyka dotyczącego upa-
dłości banków na obszarze kilkunastu krajów są relatywnie większe niż analogicz-
ne składki w jednym kraju.

EUB jest jednak już teraz „zazębiona” w ramach II filaru z polskim sektorem banko-
wym. Twórcy EUB stoją bowiem na stanowisku, że likwidacja bądź restrukturyza-
cja jakiejkolwiek grupy bankowej nie pozostaje bez systemowego wpływu na stan 
innych banków w krajach, w których taka grupa prowadzi działalność. Dlatego też 
SRB przy podejmowaniu decyzji dotyczących grup transgranicznych uwzględnia 
potencjalny wpływ decyzji na stabilność finansową i gospodarkę państw, na tere-
nie których grupa ta prowadzi działalność (niezależnie od tego, czy uczestniczą 
one w EUB, czy też nie), a także zaprasza do konsultacji właściwy dla tego państwa 
krajowy organ resolution. Taki stan prawny wyraża kompromis między ściślejszym 

78   Por. np. https://alebank.pl/przez-nadmierne-obciazenia-dla-bankow-polska-moze-stracic-pozycje-lidera-in-
nowacji/

https://alebank.pl/przez-nadmierne-obciazenia-dla-bankow-polska-moze-stracic-pozycje-lidera-innowacj
https://alebank.pl/przez-nadmierne-obciazenia-dla-bankow-polska-moze-stracic-pozycje-lidera-innowacj
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kręgiem integracyjnym w postaci EUB a troską o stan całego unijnego rynku we-
wnętrznego i jest korzystny z punktu widzenia Polski.

Na marginesie rozważań o wpływie rozwiązań przyjętych w ramach II filaru EUB na 
polski sektor bankowy podnieść należy kwestię konsekwencji tzw. repolonizacji 
sektora dla stabilności systemu finansów publicznych. Przez pojęcie to rozumieć 
należy nie tyle repolonizację sensu stricto, czyli przejmowanie aktywów podmio-
tów działających w obrębie sektora przez inwestorów krajowych, co raczej „re-
nacjonalizację”, jako że w rolę takiego inwestora wciela się zasadniczo państwo 
(por. nabycie Pekao, potencjalna chęć nabycia wystawionego na sprzedaż mBan-
ku). Jak była już mowa powyżej, instrumenty resolution, choć ich podstawowym 
celem było odejście od niszczącej finanse publiczne nacjonalizacji albo bail-outs 
jako podstawowych sposobów rozwiązywania problemów upadających banków 
w okresie kryzysu79, paradoksalnie mogą w dalszym ciągu przyczyniać się do po-
gorszenia sytuacji fiskalnej państwa – co ma miejsce w przypadku, gdy państwo 
występuje w stosunku do restrukturyzowanego banku jako akcjonariusz lub wie-
rzyciel. To te grupy interesariuszy mają bowiem w myśl idei mechanizmu resolution 
ponosić koszt upadku banku80. Na zacieśnienie więzi między kondycją banków  
a polskich finansów publicznych wpływ miało również wprowadzenie na początku 
2016 r. tzw. podatku bankowego od wielkości aktywów posiadanych przez banki. 
W ramach ciekawostki można dodać, że ze względu na wyłączenie z podstawy 
opodatkowania (poza funduszami własnymi) obligacji skarbowych w ciągu dwóch 
pierwszych lat od wprowadzenia podatku bankowego ich wartość w bilansach 
banków zwiększyła się o 45%80, sięgając na koniec 2018 r. kwoty niemal 300 mld 
złotych81.

Dokonując bilansu zysków i strat pozostawania Polski poza EUB, w odniesieniu  
do II filaru stwierdzić trzeba raz jeszcze, że polski sektor na tle swoich europej-
skich odpowiedników prezentuje się solidnie. Jego stosunkowo niski stopień 
rozwoju, rozumiany jako brak znaczącego zaangażowania w ryzykowne instru-
menty sekurytyzacyjne i skupienie się na tradycyjnej bankowości, nieprowadzą-
cej do lewarowania rozmiarów sektora do wielokrotności krajowego PKB, niska 
koncentracja oraz konserwatywny, zdecydowany nadzór, pozwoliły mu przetrwać 
globalny kryzys bez zawirowań rodzących konieczność wspierania banków środ-
kami publicznymi. Wymienione powyżej atrybuty, nawet w wyniku tzw. afery KNF, 
zasadniczo nie uległy radykalnej zmianie, a wskaźniki charakteryzujące wyniki sek-

79  B. Lepczyński, Konsekwencje wprowadzenia jednolitego mechanizmu uporządkowanej likwidacji banków dla 
polskiego systemu bankowego, [w:] Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej, Gdańsk, 2014, s. 57. 

80  Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków 
komercyjnych, KNF, 2018, s. 4.

81  Sytuacja sektora bankowego w 2018 r., KNF, Warszawa 2019, s. 15.
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tora utrzymują się na zadowalającym poziomie. Dziewięć największych krajowych 
banków osiąga zadowalające wyniki w corocznych stress testach, pozostałe zaś 
posiadają aktywa mniejsze od środków zgromadzonych przez BFG w celu finanso-
wania przymusowej restrukturyzacji. Sprzyjające warunki gospodarcze wskazują,  
że w najbliższych latach nie powinno dojść w polskim sektorze bankowym  
do zaburzeń makroekonomicznych skutkujących utratą stabilności przez najwięk-
sze banki, co mogłoby prowadzić do załamania całego sektora. Skutku takiego  
nie powinny mieć zaburzenia stabilności mniejszych banków, które mogą pro-
wadzić do uruchomienia względem nich procedury resolution (zwłaszcza Getin 
Noble Bank i Idea Bank). Z przymusową restrukturyzacją takich banków krajowy 
organ powinien bez większych trudności poradzić sobie samodzielnie.

Zakładając jednak, że Polska przystąpiłaby do EUB na zasadzie bliskiej współpra-
cy i doszłoby do uporządkowanej likwidacji któregoś z banków objętych nadzo-
rem bezpośrednim EBC, warto porównać potencjalne koszty takiego scenariusza  
z przeprowadzeniem podobnej likwidacji w ramach krajowego resolution. We-
dług analiz ekonomicznej efektywności II filaru EUB, w przypadku Polski prze-
niesienie resolution na poziom centralny spowodowałoby straty w efektywności  
w wysokości ok. 4,9% w porównaniu z przeprowadzeniem jej przez organ krajowy82.  
Jest to spowodowane przede wszystkim charakterystyką struktury polskiego sektora 
– poszczególne banki są na tyle niewielkie, że organ krajowy może przeprowadzić li-
kwidację płynniej i sprawniej niż SRB.

Niekorzystnie wypada również analiza potencjalnych zysków związanych z prze-
prowadzeniem resolution polskiego banku w ramach EUB. Polska, jako kraj spo-
za strefy euro, nie mogłaby skorzystać ze wsparcia fiskalnego ESM. Oznacza to,  
że przy ponoszeniu identycznych obciążeń, co inne kraje EUB, nie byłaby upraw-
niona do tego samego poziomu korzyści. Ponadto polskie banki, z uwagi  
na to, że nie operują w obszarze wspólnej waluty i polityki pieniężnej, w której EBC 
pełniłby rolę ich banku centralnego, nie byłyby uprawnione do korzystania z finanso-
wania płynnościowego, które mogłoby odegrać niebagatelną rolę w stabilizowaniu 
ich sytuacji, zanim jeszcze znalazłyby się na krawędzi upadku. Trzeba przy tym mieć na 
uwadze, że stan taki nie ulegnie zmianie, dopóki nie zostaną w odpowiedni sposób 
zmienione unijne traktaty, co jednak z powodu zaostrzonych wymogów takiej proce-
dury legislacyjnej nie wydaje się możliwe w obecnej sytuacji politycznej w Europie.

Zasadniczo istota zagadnienia, czy Polska powinna przystąpić do EUB, czy też nie,  
nie sprowadza się jednak do kwestii kosztów, lecz kwestii zachowania kontroli  nad proce-
sem decydowania o inicjowaniu uporządkowanej likwidacji.

82  D. Schoenmaker, A. Siegman, Efficiency Gains of European Banking Union, Tinbergen Institute discussion pa-
per, 2013, s. 22. 
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Przekazanie na poziom europejski kompetencji związanych z uprawnieniami re-
solution znacząco komplikuje procedurę restrukturyzacji z uwagi na omówioną  
w poprzednim rozdziale wielość podmiotów zaangażowanych w proces decyzyj-
ny. Kształt mechanizmu decyzyjnego w SRB sprawia, że głos organu krajowego 
jest dla organu centralnego w II filarze znacznie mniej słyszalny niż w analogicz-
nym mechanizmie nadzorczym I filaru. Przykład likwidacji Banco Popular Español 
wskazuje, że krajowe interesy i lokalna specyfika mogą nie być w ramach takiego 
procesu wystarczająco mocno reprezentowane, zważywszy na to, że odbywa się 
on pod presją czasu.

Decydowanie przez SRB o losie aktywów zagrożonego upadłością banku może rów-
nież stać się formą ingerowania w strukturę właścicielską sektora bankowego – w przy-
padku największych krajowych banków podmiotami władnymi sprawnie zinterna-
lizować ryzyko jakości nabywanych aktywów są w zasadzie banki przynajmniej 
porównywalnych, jeśli nie większych rozmiarów, co w takiej sytuacji sprowadza 
się do tego, że trzeba ich szukać wśród dużych zagranicznych grup bankowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że powyższy argument aktualny pozostaje również 
w sytuacji, gdy Polska do EUB nie przystąpi – zasadniczo mechanizmy resolution, 
przewidujące przeprowadzenie transformacji właścicielskiej banku, już dzisiaj ist-
nieją w polskim porządku prawnym i mogą zostać zainicjowane, gdy tylko BFG 
stwierdzi wystąpienie ustawowych przesłanek, w tym również niedookreślonej 
przesłanki „interesu publicznego”. W rzeczywistości zatem, odpowiedź na dyle-
mat, czy Polska powinna wejść do EUB, sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, 
w czyim ręku ma znaleźć się uprawnienie do decydowania o procesie uporządko-
wanej restrukturyzacji. Zasadniczo, nie należy z góry uznawać krajowego organu 
resolution za mniej kompetentny w tym zakresie. W rzeczywistości, dzięki zaan-
gażowaniu w sam proces mniejszej ilości podmiotów, może on nawet przepro-
wadzić likwidację banku w sposób sprawniejszy niż SRB – pod warunkiem wszak-
że, że będzie korzystał ze swoich uprawnień w sposób obiektywny, niezależny  
od wpływu czynnika politycznego, o którym będzie można mówić choćby wów-
czas, gdy uporządkowana likwidacja potraktowana zostanie nie jako sposób roz-
łożenia ryzyka upadłości banku na cały sektor, lecz jako np. szansa na przepro-
wadzenie dalszej repolonizacji, niezależnie od tego, czy w danym przypadku 
przeniesienie aktywów zagrożonego upadkiem banku na instytucję kontrolowaną 
przez państwo będzie obiektywnie najefektywniejszym rozwiązaniem.

Jak była zaś mowa powyżej, warto pamiętać, że w przypadku II filaru EUB  
im większy udział państwa w sektorze bankowym, tym mniejsza szansa na reali-
zację fundamentalnych pokryzysowych założeń unii bankowej, sprowadzających 
się do wyeliminowania konieczności ratowania banków z pieniędzy budżetu pań-
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stwa. Wydaje się również, że postawić można tezę, że im większy udział państwa  
w sektorze bankowym, tym mniejsza polityczna chęć do przystępowania do EUB, 
gdyż wiązałoby się to z utratą domniemanej kontroli nad procesem resolution  
w odniesieniu do krajowych banków. Biorąc pod uwagę ostatnie przekształcenia 
właścicielskie w obrębie polskiego sektora bankowego, prowadzące do wzro-
stu zaangażowania Skarbu Państwa, z tą właśnie zależnością mamy do czynienia  
w przypadku Polski.

Europejski system gwarantowania depozytów a polski sektor bankowy

Polski system gwarantowania depozytów powstał w 1995 r. i przyjął instytucjo-
nalną postać Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). W 2010 r. jako jeden  
z pierwszych europejskich systemów gwarantowania depozytów przyjął limit 
gwarancji równy wysokości 100 tys. euro.

BFG odegrał ogromną rolę w stabilizacji polskiego sektora bankowego. Pozwo-
lił odzyskać zaufanie klientów do banków, które zostało niezwykle nadszarpnięte  
w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, kiedy w warunkach świeżo urynkowionej 
gospodarki i galopującej inflacji upadło wiele instytucji finansowych. W samym 
1995 r., a więc pierwszym roku istnienia zupełnie nowej dla rynku instytucji, jaką 
był BFG, upadło 60 banków. Już dwa lata później, w 1997 r., upadło tylko sześć, 
zaś od upadku Banku Staropolskiego w 2001 r. do kolejnego upadku banku w Pol-
sce (SK Bank, 2015 r.) minęło długich 14 lat, a przecież w międzyczasie rynki finan-
sowe całego świata opanowane były przez kryzys. Poza silnym nadzorem to wła-
śnie dobrze rozwinięty fundusz gwarantowania depozytów odegrał najważniejszą 
rolę w stworzeniu polskiej sieci bezpieczeństwa finansowego o wysokiej jakości.

Z uwagi na to, że planowana pierwotnie konstrukcja trzeciego filaru EUB, opie-
rająca się na połączeniu systemów gwarantowania depozytów państw uczestni-
czących w unii bankowej, nie weszła dotąd w fazę realizacji, zaś formę quasi-trze-
ciego filaru przybrały rozwiązania prawne przewidziane przepisami dyrektywy 
2014/49/UE, która harmonizuje zasady gwarantowania depozytów w obrębie 
całej UE, stwierdzić należy, że Polska co do zasady jest uczestnikiem tak rozumia-
nego trzeciego filaru.

Obecny stan prawny jest korzystny dla Polski z perspektywy kraju pozostającego 
poza EUB – w zakresie gwarantowania depozytów dostępne Polsce środki prawne 
wprowadzone dyrektywą 2014/49/UE nie różnią się w żaden sposób od środ-
ków dostępnych państwom uczestniczącym w EUB. Oznacza to, że przy zawęże-
niu perspektywy wyłącznie do trzeciego filaru, Polska, pozostając poza struktura-
mi EUB, nie traci obecnie żadnych korzyści, które mogłyby być dostępne, gdyby 
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uczestniczyła w unii bankowej na zasadzie bliskiej współpracy. Należy wszakże za-
stanowić się, jak rachunek korzyści i strat wyglądałby przy założeniu dokończenia 
procesu budowy jednolitego systemu gwarantowania depozytów.

Oceniając zdolność systemów krajowych do samodzielnej obsługi wypłaty gwa-
rantowanych depozytów w przypadku niewypłacalności banku, pamiętać jednak 
trzeba o specyficznej współzależności. Zważywszy, że gromadzone przez system 
środki odpowiadają ułamkowi wszystkich gwarantowanych depozytów (docelo-
wo: przynajmniej 0,8% na dzień 3 lipca 2024 r.), to naturalnie im większy krajo-
wy sektor bankowy, tym większa jest kwota, którą może dysponować. Zarazem  
im większy krajowy sektor bankowy, tym zazwyczaj stosunkowo większe są insty-
tucje go tworzące. Z jednej strony oznacza to, że systemy gwarantowania depozy-
tów w mniejszych krajach o niewielkich sektorach bankowych, z racji samej skali, 
mają zbyt małe środki, by poradzić sobie z wypłatą depozytów. Z drugiej zaś stro-
ny, systemy w większych krajach, choć dysponujące większymi funduszami, samo-
dzielnie obsłużyć mogą wyłącznie upadłość mniejszych instytucji. III filar EUB miał 
pierwotnie stanowić remedium na tę właśnie prawidłowość.

Na koniec 2018 r. wartość środków, które mogłyby być wykorzystane przez BFH 
na wypłatę środków gwarantowanych, wynosiła 14,2 mld zł (87% kwoty to środki 
zgromadzone w funduszu gwarancyjnym, pozostała część to fundusz statutowy 
BFG)83. Do tego doliczyć należy kwoty utrzymywane przez same banki w ramach 
wymaganego ustawowo funduszu ochrony środków gwarantowanych (w 2017 r. 
było to nieco ponad 6 mld zł). Kwota zgromadzona przez BFG (w przeliczeniu  
ok. 3,3 mld euro) jest niższa od poziomu depozytów w każdym z dziesięciu naj-
większych polskich banków. Poziom składek ustalonych przez BFG na 2019 r. się-
ga blisko 800 mln zł.

Podkreślić należy, że polski system gwarantowania depozytów jest jednym z naj-
lepiej dokapitalizowanych w Unii Europejskiej. Wobec ustalonego na 3 lipca 2030 r. 
docelowego poziomu środków gwarantowanych w wysokości 2,6% (ambitniej-
szy, sięgający 3,43%, ustalono jedynie w Rumunii) ma już zgromadzone 1,8%. 
Wyższym poziomem tzw. wskaźnika pokrycia depozytów wykazują się obec-
nie jedynie: Rumunia (3%), Chorwacja (2,9%), Szwecja (2,6%), Estonia (2,4%)  
i Łotwa (2,1%). W znacznie gorszej kondycji znajdują się systemy gwarantowania  
w większości krajów strefy euro, w których poziom pokrycia depozytów gwa-
rantowanych rzadko przekracza 1%. Przykładowo, we Francji wynosi on 
0,35%, w Holandii 0,28%, a we Włoszech jedynie 0,24%. Spowodowane  
jest to, po pierwsze, relatywnie większymi sektorami bankowymi, a po drugie, 

83  Dane za BFG: https://www.bfg.pl/o-nas/wybrane-fundusze-bfg/.

https://www.bfg.pl/o-nas/wybrane-fundusze-bfg/.
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koniecznością odbudowy funduszy systemów, wykorzystanych w dużej mierze 
podczas poprzedniego kryzysu. W konsekwencji jednak uśredniony wskaźnik 
zabezpieczenia depozytów dla krajów strefy euro wynosi 0,46% wobec 1,1%  
w krajach UE o własnych walutach.

Analizując poziom zabezpieczenia wypłat depozytów gwarantowanych, pamię-
tać trzeba, że organy odpowiedzialne za wypłatę stają się następnie wierzycielami 
likwidowanego banku, a część jego upłynnianego majątku zostaje przeznaczo-
na na pokrycie kwoty wypłat depozytów. Jednocześnie, jak było już wskazywa-
ne, istotą koncepcji EUB jest wprowadzenie reżimu resolution tak skutecznego,  
by wypłata środków gwarantowanych była jedynie ostatecznością.

Gdyby jednolity europejski system gwarantowania depozytów dla EUB istniał już 
teraz, dysponowałby on kwotą nieco przekraczającą 25 mld euro (tyle bowiem 
zgromadziły na koniec 2018 r. poszczególne krajowe systemy państw strefy euro). 
Wzmocniony środkami polskiego systemu, dysponowałby kwotą przekraczającą 
28 mld euro. Oznacza to, że wspólnotowy system byłby w stanie wypłacić gwa-
rantowane depozyty w przypadku upadku każdego z polskich banków z wyjąt-
kiem dwóch największych – a przecież do kwoty tej nie jest doliczone finansowa-
nie pozyskane z sektora w ramach składek nadzwyczajnych czy w ramach innych 
alternatywnych źródeł (bankowe fundusze ochrony środków gwarantowanych, 
pożyczki od banku centralnego, itp.). Z tej perspektywy należy uznać, że udział 
w sfinalizowanym EDGS radykalnie zwiększyłby stabilność sektora bankowego  
w Polsce i poziom bezpieczeństwa polskich deponentów.

Symulacji takiej nie można wszakże przeprowadzić w oderwaniu od kondycji 
sektorów bankowych w innych krajach EUB. Przywołując wnioski sformułowane 
w odniesieniu do tabeli 2, przedstawiającej jakość portfela kredytowego, należy 
stwierdzić, że w przypadku kilku krajów wskaźnik NPL, ilustrujący udział kredytów 
zagrożonych w portfelu sektora, jest na tyle znaczny (ok. 20% dla Cypru i 40% dla 
Grecji), że w zasadzie kwestią czasu jest materializacja ryzyka kryzysu w sektorach 
bankowych tych krajów (prawdopodobnie dokona się ona wraz ze spowolnie-
niem gospodarczym). Oznacza to, że środki z polskiego systemu gwarantowania 
depozytów, które trafiłyby do jednolitego europejskiego systemu, bardzo szybko 
zostałyby wykorzystane do obsługi wypłat depozytów w tych krajach. Jednocze-
śnie analitycy EBC wskazują, że przy odpowiednio wyliczonych składkach banków 
i uwzględnieniu ryzyka, jakie generują one dla sektora, zasadniczo – z wyjątkiem 
istotnych kryzysów – nie dochodziłoby do zjawiska, w którym państwa zyskiwały-
by nieuprawnioną premię, stając się beneficjentem netto jednolitego systemu84. 

84  J. Carmassi, S. Dobkowitz, J. Evrard, L. Parisi, A. Silva, M. Wedow, Completing the Banking Union with a Eu-
ropean Deposit Insurance Scheme: who is afraid of cross-subsidisation?, EBC occasional paper series no. 208, 
April 2018.
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85  Raport o sytuacji banków w 2017 r., KNF, Warszawa 2018, s. 53.

86 https://www.bankier.pl/wiadomosc/KE-i-ESM-Kraje-UE-spowalniaja-tempo-prac-nad-reforma-unii-banko-
wej-4099719.html

Pamiętać jednak należy, że Polska znajduje się w grupie krajów o najgorszych wy-
nikach wskaźników jakości kredytów. Wartości te są rzecz jasna wielokrotnie niż-
sze niż w przypadku Grecji, Cypru czy Portugalii, jednakże, skoro nawet w czasie 
korzystnego dla sektora czasu gospodarczego ożywienia niewielka nominalna po-
prawa tych mierników spowodowana była wyłącznie czynnikami zewnętrznymi, 
takimi jak korzystna relacja kursu walutowego czy sprzedaż portfeli złych długów85, 
to nadchodzące spowolnienie może przełożyć się na skokowy wzrost ryzyka bra-
ku spłaty należności. Oznacza to, że Polska znajduje się w „drugim kręgu” państw 
UE potencjalnie zagrożonych problemami z wypłacalnością kredytobiorców,  
a tym samym, że w średnim/długim okresie jednolity system gwarantowania de-
pozytów może być dla niej potencjalnie bezcenną deską ratunku.

Jednocześnie trzeci filar EUB, z uwagi na swój niesfinalizowany status, jest tą prze-
strzenią, która może przynieść Polsce wymierne korzyści polityczne. Jak była 
mowa powyżej, dynamika prac nad jednolitym systemem gwarantowania de-
pozytów rozbija się o kwestię „solidarności”, przeciwstawnie rozumianej przez 
borykające się z niestabilnością finansową kraje południa Europy, a stosunkowo 
silne gospodarczo kraje Północy, na czele z Niemcami. Warunkiem, od którego 
Niemcy uzależniają powstanie jednolitego systemu, jest wcześniejsze oczyszcze-
nie bilansów europejskich banków86, aby nie ryzykować wykorzystania funduszy 
gwarantowania depozytów na wypłaty dla deponentów od razu po wdrożeniu 
EDGS. Wobec silnie dokapitalizowanego krajowego systemu gwarancji (spośród 
krajów spoza EUB jedynie Szwecja dysponuje większymi środkami, w wysokości 
ok. 4 mld euro) interes Polski jako państwa potencjalnie dołączającego do EUB 
jest w tym zakresie zbieżny z postulatem Niemiec. Mając na uwadze potrzebę po-
siadania przez Niemcy w obrębie EUB silnego partnera artykułującego podobne 
stanowisko, Polska mogłaby wykorzystać kwestię swojego przystąpienia do EUB 
(a tym samym również silnego jej uwiarygodnienia i wywarcia presji na pozosta-
łe kraje spoza strefy euro) jako swoistą kartę przetargową w negocjacjach z Ber-
linem i Brukselą, a tym samym uzyskać ustępstwa w coraz ostrzej prowadzonych 
wobec niej politykach. Jednocześnie wskazać trzeba, że w istocie między stanem 
polskiego i niemieckiego sektora bankowego jest znaczne więcej różnic niż po-
dobieństw i znacząco inaczej dla każdego z nich przedstawia się rachunek zysków  
i strat z uczestnictwa w EUB – a na dłuższą metę korzyści, które Polska może uzy-
skać w innych sferach w związku z przystąpieniem do EUB, nie równoważą strat, 
jakie poniesie, przystępując do projektu strukturalnie do niej niedopasowanego.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/KE-i-ESM-Kraje-UE-spowalniaja-tempo-prac-nad-reforma-unii-bankowej-
https://www.bankier.pl/wiadomosc/KE-i-ESM-Kraje-UE-spowalniaja-tempo-prac-nad-reforma-unii-bankowej-
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Na zakończenie analizy wpływu poziomu zaawansowania prac nad III filarem  
na decyzję Polski o przystąpieniu do EUB wskazać można, że w tym zakresie klu-
czowe będzie najbliższe 5 lat. Rok 2024 stanowi bowiem cezurę dla dwóch waż-
nych okresów. Po pierwsze, dostępne w krajowych systemach gwarantowania 
depozytów fundusze powinny wówczas osiągnąć docelowy poziom nie mniej  
niż 0,8% kwoty wszystkich gwarantowanych depozytów zgromadzonych  
w bankach danych państw. W 2024 r. zakończy się również kadencja obecnej 
Komisji Europejskiej, dla której zakończenie procesu budowy EUB powinno być 
bezwzględnie jednym z najważniejszych priorytetów. Jeśli więc w 2024 r. EUB 
wciąż nie będzie ukończona (warto zwrócić uwagę, że po dynamicznej fazie 
implementacji dwóch pierwszych filarów w latach 2012-2014 kolejne 5 lat nie 
przyniosło wielkich postępów w finalizacji procesu), zaś poszczególne państwa 
członkowskie nie osiągną docelowego poziomu funduszów gwarantowania 
depozytów (co nie jest wykluczone, jeśli weźmie się pod uwagę potencjalną 
konieczność dokonywania wypłat wobec klientów niektórych banków, którym 
w obliczu spowolnienia gospodarczego grożą problemy z wypłacalnością),  
to – jeśli tylko nie dojdzie do znaczącego pogorszenia się warunków w obrębie 
polskiego sektora bankowego – uznać będzie trzeba, że decyzja Polski o przy-
stępowaniu do EUB nie byłaby zasadna, gdyż nie jest ona w stanie skutecznie 
realizować swoich celów.

Stanowisko innych krajów UE pozostających poza unią bankową

Aby w pełni omówić zagadnienie przystąpienia Polski do EUB, konieczne jest 
również wskazanie, w jaki sposób do uczestnictwa w niej podchodzą inne pań-
stwa członkowskie UE, które znajdują się poza strefą euro, a tym samym nie weszły  
w skład struktur EUB. W zdecydowanej większości przyjęły one tzw. wait  
and see approach, uzależniając decyzję o wstąpieniu do EUB od oceny pierwszych  
lat jej funkcjonowania.

Z grona tego jako pierwsza wyłamała się Bułgaria, która w lipcu 2018 r., obok for-
malnego wniosku o przystąpienie do mechanizmu ERM II (swoistego przedsionka 
strefy euro), zdecydowała się wnioskować również o przystąpienie do EUB. Był  
to jeden z wymogów podyktowanych Sofii przez przedstawicieli EBC, KE i mi-
nistrów finansów Eurogrupy, którzy stoją na stanowisku, że bez wzmocnienia 
swojej gospodarki i instytucji Bułgaria nie będzie gotowa do przyjęcia euro. 
Przystąpienie do EUB jest dla Bułgarii o tyle korzystne, że doprowadzi do po-
prawy jakości nadzoru nad krajowym sektorem bankowym. W 2014 r. Bułgarią 
wstrząsnął upadek trzeciego największego w kraju banku, CCB, o aktywach 
przekraczających 3,6 mld euro. Krajowy nadzór, BNB, nie wychwycił odpowied-
nio wcześnie nieprawidłowości finansowych, których dopuszczali się zarządza-
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jący bankiem, blisko związani z lokalną elitą polityczną87. Uczestnictwo w EUB 
może być dla Bułgarii szansą na przywrócenie zaufania obywateli do nadzorcy  
i zapewnienie większego bezpieczeństwa niewielkiego krajowego sektora.

Od samego początku pozytywnie o przystąpieniu do EUB wypowiada się rów-
nież Rumunia, która od kilku lat prowadzi działania zmierzające do wypełnie-
nia kryteriów konwergencji, uprawniających ją do przyjęcia wspólnej waluty 
(obecnie mówi się o 2024 r.). W toczonych w Rumunii dyskusjach podkreśla się,  
że pozostawanie poza EUB jest nieefektywne w sytuacji, gdy ponad 70% aktywów 
sektora bankowego znajduje się w rękach banków ze strefy euro; szybsze przy-
stąpienie pozwoli również aktywnie zaangażować się w proces formowania osta-
tecznej konstrukcji unii bankowej – w przeciwnym zaś razie sprowadzi państwo  
do roli biernego przedmiotu decyzji podjętych przez inne państwa88.

Choć strukturalnie sektor bankowy Chorwacji zbliżony jest do rumuńskiego,  
z uwagi na mniej sprecyzowaną perspektywę przyjęcia euro chorwacki bank 
centralny wskazywał dotąd, że dopóki nie zostanie przyjęta w tym kraju wspólna 
waluta, lokalny nadzór lepiej będzie radził sobie z problemami specyficznymi dla 
krajowego sektora bankowego89. Sytuacja ta ulegnie zmianie w niedalekiej przy-
szłości, ponieważ na początku lipca 2019 r. Chorwacja złożyła formalny wniosek  
o przystąpienie do ERM II. Jednym z kroków niezbędnych do przyjęcia euro bę-
dzie wcześniejsze zintegrowanie przez nią struktur nadzorczych w ramach EUB.

Oceniając potencjalne korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem do EUB, 
analitycy czeskiego rządu dokonali porównania kilkunastu wskaźników charakte-
ryzujących krajowy sektor bankowy z analogicznymi wskaźnikami dla strefy euro, 
dochodząc do wniosku, że czeski sektor cechuje się znacznie wyższą stabilnością 
niż sektory bankowe objęte SSM90. Wśród korzyści, jakie mogłoby przynieść Cze-
chom uczestnictwo w EUB, wymienili oni: dostęp krajowego nadzoru do bardziej 
kompleksowych informacji, korzyści polityczne związane z zadeklarowaniem 
uczestnictwa w projekcie europejskiej integracji oraz potencjalnie mniej bolesną 
dla finansów kraju likwidację największych banków (z zastrzeżeniem, że SRF bę-
dzie dysponował już odpowiednimi środkami), co jednak nie równoważy strat 
związanych z oddelegowaniem większości kompetencji nadzorczo-restruktury-

87   V. Ivanova, E. Sotirova, Effects of the Bulgarian banking sector joining the European Banking Union, [w:] IJASOS – 
International E-Journal of Advances in Social Sciences, vol. III, issue 8, 2017 no. 8, s 349-356.

88   D.A. Caramidariu, The European banking union and Romania. The impact of the new European legal frame on 
the Romanian financial and banking system, Perspective of Business Law Journal, vol. 3, issue 1, 2014, s. 66-67.

89  https://www.hnb.hr/en/-/bankovna-unija-ostvarenja-i-izazovi

90  Impact study of participation or non-participation of the Czech Republic in the Banking Union, summary report, 
2015, 2017.
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zacyjnych na szczebel europejski przy zachowaniu znacznej odpowiedzialności  
za koszty kryzysów i ograniczonym dostępem czeskich banków do narzędzi finan-
sowych w ramach II filaru.

Węgrzy, choć w zasadzie są jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej z ban-
kiem prowadzącym zauważalną działalność transgraniczną (OTP Bank, z oddziałami 
w Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, a także należącej do EUB Słowacji), są przekonani, 
że SSM stwarza rzeczywistą wartość dodaną wyłącznie w odniesieniu do banków  
ze strefy euro. Stoją oni na stanowisku, że przy obecnym poziomie rozwoju EUB,  
tj. braku wystarczających doświadczeń SSM i SRM w zarządzaniu sytuacjami kryzyso-
wymi oraz niewielkiej kwocie dostępnej aktualnie w ramach SRF, która nie gwarantuje 
wykluczenia budżetów państw z procesu ratowania upadających banków, są w stanie 
wykonywać role instytucji EUB w odniesieniu do własnego sektora co najmniej równie 
efektywnie i niższym kosztem91.

Szwecja podjęła decyzję o pozostaniu poza EUB – mimo tego, że szwedzkie ban-
ki posiadają znaczny, ponad 50-procentowy udział w strukturach właścicielskich 
sektorów bankowych w Estonii, Łotwie i na Litwie, które są członkami EUB, co zna-
czy, że tamtejsze oddziały poddane są jednolitemu mechanizmowi nadzorcze-
mu. Biorąc pod uwagę, że Szwecja całkiem dobrze poradziła sobie z kryzysem, 
nie dziwi, że lokalni politycy nie widzieli korzyści w przystępowaniu do EUB, oba-
wiając się zbyt dominującej roli EBC w przyjmowaniu regulacji nadzorczych wobec 
krajowego sektora oraz utraty kontroli nad zarządzaniem kryzysami bankowymi92.  
W sprzeciwie do takiego stanowiska szwedzkiego rządu największy krajowy bank, 
Nordea, podjął decyzję o przeniesieniu siedziby do Finlandii, jedynego skandynaw-
skiego państwa uczestniczącego w EUB93, argumentując, że wobec prowadzonej 
przez siebie paneuropejskiej działalności korzystniej dlań będzie podlegać jednolite-
mu nadzorowi w odniesieniu do całej grupy i mieć dostęp do funduszy przewidzia-
nych w ramach II filaru (SRF i finansowanie płynnościowe EBC). Szwecja, obawiając 
się, że w ślad Nordei pójdą kolejne duże banki działające na terenie państw bałtyckich 
(Swedbank i SEB), wyraża aktualnie wolę przystąpienia do EUB.

Zrozumiałym od początku było, że w EUB nie będzie uczestniczyć Wielka Bryta-
nia, której członkostwo w UE oparto o klauzulę opt-out w odniesieniu do wspólnej 
waluty i szereg ustępstw dla zliberalizowanego krajowego sektora finansowego. 

91  A. Szombati, Banking Union Through Hungarian Eyes – Assessment of a Possible Close Cooperation, Journal of 
Governance and Regulation, vol. 6, 2017 no. 1, s. 72-75.

92  A. Spendzharova, I.E. Bayram, Banking union through the back door? How European banking union affects 
Sweden and the Baltic States, West European Politics, 2016, vol. 39, no. 3, s. 571-576.

93  https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/news-group/2018/Decision_on_
re-domiciliation.html.

https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/news-group/2018/Decision_on_re-domi
https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/news-group/2018/Decision_on_re-domi
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W brytyjskiej perspektywie unia bankowa postrzegana była wyłącznie jako zestaw 
regulacji obciążających konkurencyjność niezwykle rozwiniętego wewnętrznego 
sektora bankowego. Kwestia ta, wobec zbliżającego się brexitu, ma już jednak  
w znacznej mierze charakter historyczny. Po brexicie z kolei o przystąpieniu  
do EUB zdecydować ma Dania, która, choć wysyłała już pozytywne sygnały w sto-
sunku do EUB, chce sprawdzić, w jaki sposób na pozycje sektorów finansowych 
państw pozostających poza unią bankową wpłynie opuszczenie UE przez najwięk-
sze i najsilniejsze z nich94.

Z powyższego wynika, że rachunek korzyści i zagrożeń związanych z przystąpie-
niem do EUB ma charakter indywidualny i zależy od specyficznej sytuacji danego 
kraju oraz strukturalnych cech jego sektora bankowego. Jednocześnie wskazać 
należy, że im więcej z opisanych krajów przystąpi do unii bankowej, tym większa 
presja wywierana będzie na kraje, które pozostaną poza jej strukturami. Presja  
ta może w szczególności przybrać formę negatywnego postrzegania przez ryn-
ki finansowe takich krajów i instytucji kredytowych na ich terenie działających. 
Prawdą jest, że do tej pory takie ryzyko wobec tych państw nie materializowało 
się – swoistym buforem była dla nich obecność w grupie krajów spoza EUB Wiel-
kiej Brytanii ze swoim niezwykle rozwiniętym systemem bankowym. Z chwilą, gdy 
Wielka Brytania znajdzie się poza UE, kraje te mogą stracić reputacyjną premię, 
którą gwarantowała im Wielka Brytania. Jednocześnie już w ciągu najbliższych 
kilku lat EUB najprawdopodobniej poszerzy się o Bułgarię, Chorwację i Szwecję, 
marginalizując tym samym pozycję kilku państw, które pozostaną poza jej struktu-
rami. Oznaczać to będzie, że po raz pierwszy w obrębie wspólnego, scentralizo-
wanego na poziomie EBC nadzoru znajdą się sektory bankowe państw członkow-
skich, które prowadzącą własną politykę pieniężną.

Z uwagi na powyższe, rozważając kwestię ewentualnego przystąpienia do EUB, 
państwa takie jak Polska powinny niezwykle uważnie analizować zarówno weryfi-
kację działania mechanizmów unii bankowej w obliczu nadchodzącego spowol-
nienia gospodarczego w europejskiej gospodarce, jak również przyglądać się 
doświadczeniom integracji z nią tych państw, które do tej pory pozostawały poza 
jej strukturami – tym bardziej, że w początkowym okresie będą one funkcjonować 
w jej obrębie na zasadzie bliskiej współpracy, do chwili formalnego przyjęcia euro 
zachowując własną walutę.

94  https://www.reuters.com/article/us-denmark-eu-banking-union/denmark-to-decide-on-eus-banking-union-
-membership-after-brexit-idUSKBN19P146.

https://www.reuters.com/article/us-denmark-eu-banking-union/denmark-to-decide-on-eus-banking-union-m
https://www.reuters.com/article/us-denmark-eu-banking-union/denmark-to-decide-on-eus-banking-union-m
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1. EUB powstała jako odpowiedź na zdiagnozowaną podczas poprzedniego kry-
zysu nieefektywność nadzoru nad sektorami bankowymi strefy euro, w coraz więk-
szym stopniu tworzonymi przez działające transgranicznie grupy bankowe, która  
w rezultacie doprowadziła do konieczności finansowania zdestabilizowanych ban-
ków przez krajowe budżety, a w konsekwencji do znacznego pogorszenia stanu 
finansów publicznych państw członkowskich UE. Jednolity mechanizm nadzorczy 
prowadzony przez EBC ma lepiej identyfikować ryzyka powstałe w obrębie banków 
działających na obszarze wspólnej polityki monetarnej (I filar EUB), prowadzona  
ze szczebla europejskiego uporządkowana likwidacja zagrożonych upadłością ban-
ków ma lepiej chronić przed stratami deponentów i podatników (II filar), a współ-
pracujące ze sobą w oparciu o zharmonizowane regulacje krajowe systemy gwa-
rantowania depozytów mają zapewniać bardziej efektywną wypłatę chronionych 
depozytów (III filar).

2. Unię bankową tworzy zestaw narzędzi mających na celu tak naprawdę przede 
wszystkim lepsze przeciwdziałanie destabilizacjom sektora bankowego, nie zaś 
eliminowanie ryzyka ich wystąpienia. Z wyjątkiem co najwyżej zaostrzonych nieco  
na podstawie single rulebook wymogów kapitałowych, żadne z rozwiązań przyję-
tych w ramach EUB nie ma na celu usunięcia źródeł potencjalnych kryzysów – mają 
one służyć wyłącznie lepszej ich identyfikacji (I filar) i sprawniejszemu zarządzaniu 
nimi (II i III filar).

3. EUB znajduje się wciąż w fazie budowy: jednolity nadzór nie został jeszcze 
sprawdzony w wielu sytuacjach kryzysowych, wdrażanie drugiego filaru dokonuje 
się poprzez tzw. etapy przejściowe, trzeci zaś został przyjęty w niepełnej formie.  
W związku z tym może okazać się, że jeżeli nadchodzące spowolnienie gospodar-
cze przybierze bardziej intensywną formę, świeżo zaimplementowane w ramach 
EUB instytucje i mechanizmy, sprawdzające się całkiem dobrze w sprzyjających wa-
runkach, będą z racji swojego niedokończenia bezsilne wobec nowej fali kryzysu.

4. Z uwagi na to, że EUB powstała jako strukturalna odpowiedź na problemy w sekto-
rach bankowych strefy euro i to właśnie do jej krajobrazu gospodarczo-regulacyjnego 
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jest dopasowana, państwa, które nie przyjęły wspólnej waluty, nawet gdy przystąpią 
do EUB na zasadzie bliskiej współpracy, nie skorzystają z oferowanych przez unię 
rozwiązań w takim stopniu, w jakim dostępne są one państwom strefy euro. Do naj-
większych zagrożeń związanych z przystąpieniem przez takie państwa do EUB zali-
czyć można: brak wystarczającej reprezentacji w mechanizmie decyzyjnym w ramach  
SSM, brak dostępu do finansowania płynnościowego EBC oraz funduszów ESM,  
jak również brak wdrożenia jednolitego systemu gwarantowania depozytów.

5. Rachunek zysków i strat związanych z przystąpieniem do EUB wyglądać będzie 
inaczej dla każdego z krajów spoza strefy euro, musi on bowiem uwzględniać lokal-
ną specyfikę. Przystąpienie do EUB na zasadzie bliskiej współpracy atrakcyjne może 
być dla tych państw nieposiadających wspólnej waluty, które:

• posiadają rozwinięte sektory bankowe o wysokiej relacji aktywów do krajowego 
PKB i dużej koncentracji;

• posiadają znaczny udział inwestorów zagranicznych w strukturze właścicielskiej 
sektora (zwłaszcza inwestorów ze strefy euro);

• są krajami macierzystymi dla banków, które prowadzą działalność transgraniczną 
i/lub uznawane są za systemowo ważne;

• cechują się nadzorem o niewysokiej jakości, który w poprzednich latach podej-
mował nietrafione decyzje nadzorcze i/lub zaniechał działań, które powinny były 
zostać podjęte;

• posiadają niewielki potencjał finansowy krajowych systemów gwarantowania de-
pozytów i funduszy uporządkowanej likwidacji; 

• oraz mają określoną w czasie perspektywę przyjęcia euro.

Polska nie spełnia w stopniu przekonywającym żadnego z tych warunków.

6. Choć podjęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do EUB mogłoby przy-
nieść jej wymierne korzyści polityczne w postaci ustępstw ze strony Brukseli i Berlina 
w sferach, w których perspektywy Unii Europejskiej i Polski się różnią, w dłuższym 
okresie decyzja ta nie będzie dla Polski opłacalna z uwagi na strukturalne niedopa-
sowanie rozwiązań EUB do specyfiki polskiego sektora bankowego.

7. Z uwagi na to, że zdecydowana większość zidentyfikowanych w punkcie 4 kosz-
tów związanych z uczestnictwem w EUB na zasadzie bliskiej współpracy zostanie 



76

wyeliminowana w momencie, gdy Polska znajdzie się w strefie euro, Polska powinna 
przystąpić do EUB dopiero wraz z przyjęciem wspólnej waluty bądź też w momen-
cie, gdy zostanie określony formalny termin jej przyjęcia.

8. Na ewentualną wcześniejszą decyzję o przystąpieniu Polski do EUB wpływ 
mogą mieć następujące czynniki:

• Pełne wdrożenie wszystkich filarów EUB (w szczególności powołanie jednolite-
go europejskiego systemu gwarantowania depozytów) i zmiana przez państwa 
członkowskie UE traktatów unijnych w taki sposób, aby zwiększyć kompetencje 
EBC i ESM, tym samym wyrównując uprawnienia przysługujące w ramach EUB 
państwom ze strefy euro i spoza niej.

• Podjęcie decyzji o przystąpieniu do EUB większości/wszystkich krajów pozosta-
jących aktualnie poza jej strukturami – obecnie, z uwagi na to, że poza EUB pozo-
staje stosunkowo duża grupa państw o zbliżonych właściwościach swoich sekto-
rów bankowych (Polska, Czechy, Węgry, Chorwacja), nie materializuje się wobec 
tych państw ryzyko negatywnej weryfikacji przez rynki finansowe. Sytuacja może 
jednak zmienić się, gdy Polska pozostanie np. jedynym państwem poza EUB.

• Pozytywna weryfikacja funkcjonowania EUB w trakcie nadchodzącego spowol-
nienia gospodarczego, w szczególności w porównaniu z wpływem, jaki spowol-
nienie to będzie miało na polski sektor bankowy. Jeżeli instytucje i mechanizmy 
powołane przez EUB okażą się efektywne i skuteczne w walce z potencjalnymi 
niestabilnościami w sektorach bankowych państw strefy euro, udowodnią one za-
sadność utworzenia unii bankowej. Istotna będzie również analiza doświadczeń, 
jakie staną się w nadchodzących latach udziałem polskiego sektora. Wśród poten-
cjalnych zagrożeń, które prowadzić mogą do silniejszych niż w latach 2008-2011 
zaburzeń stabilności sektora, wymienić należy m.in.: modyfikację polityki nadzor-
czej wobec sektora związaną ze zmianami personalnymi w KNF oraz alarmujący 
udział w portfelu kredytowym kredytów niskiej jakości. Sprawność, z jaką polski 
nadzór podejdzie w kolejnych latach do minimalizacji potencjalnych nierówno-
wag w sektorze bankowym, nie pozostanie bez znaczenia dla oceny zasadności 
przystępowania Polski do EUB.

• Pozytywna weryfikacja doświadczeń integracji z EUB tych państw, które do tej 
pory pozostawały poza jej strukturami (Bułgaria, Chorwacja). W początkowym 
okresie będą one funkcjonować w jej obrębie na zasadzie bliskiej współpracy,  
do chwili formalnego przyjęcia euro zachowując własną walutę.
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9. Kamieniem milowym, jaki powinna wyznaczyć sobie Polska na dokonanie 
ewentualnej rewizji swojego stanowiska w odniesieniu do uczestnictwa w EUB, 
jest rok 2024. Niezależnie od możliwości ocenienia wówczas stopnia realiza-
cji czynników, o których mowa w punkcie 8 powyżej, jest to moment graniczny,  
w którym (1) dobiegnie końca kadencja Komisji Europejskiej, dla której dokoń-
czenie procesu budowy unii bankowej powinno być bezwzględnym priorytetem,  
(2) zgromadzony powinien być przez SRF docelowy poziom funduszy finansowa-
nia resolution oraz (3) państwa członkowskie osiągnąć powinny docelowy poziom 
stopnia pokrycia gwarantowanych depozytów. Jeżeli weryfikacja wszystkich wska-
zanych wyżej czynników przebiegnie negatywnie, to znaczy: Komisja Europejska 
nie doprowadzi do zaimplementowania III filaru EUB w formie jednolitego (wspól-
nego) systemu gwarantowania depozytów oraz nie uda się osiągnąć docelowych 
poziomów środków w SRF i krajowych systemach gwarantowania depozytów,  
zaś żaden z czynników wskazanych w punkcie 8 nie zmaterializuje się w takim 
stopniu, by uzasadnić przystępowanie Polski do EUB, uznać będzie trzeba, że unia 
bankowa nie jest konstrukcją zdolną do skutecznej realizacji założonych przez sie-
bie celów i z punktu widzenia Polski przystąpienie do niej nie będzie efektywne.
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Centrum  Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami ze-
wnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez 
instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania 
badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączy-
my doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu. Wszel-
kie działania we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne  
z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”, 
które prezentujemy poniżej:

Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, prowadzi dzia-
łalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicz-
nych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do 
organów władzy publicznej oraz udział w innych formach konsultowania rozwią-
zań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organiza-
cje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie  
z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana ze środków własnych stowa-
rzyszenia. Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów ma 
charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z part-
nerem zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż środki wła-
sne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone w jego treści.

Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest za-
gwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie do-
puszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę 
pod tezy opracowane „na zewnątrz”.

 Zasady 
 współpracy
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Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest za-
gwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej transparentności zasad 
współpracy. Opracowany we współpracy z zewnętrznym partnerem materiał 
oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logiem partnera. Informacja o part-
nerstwie zawarta jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z pod-
miotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz, ekspertyz, raportów czy pro-
jektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego 
w proces stanowienia prawa w dziedzinie bezpośrednio związanym z tematem 
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powstałego  
w partnerstwie. Eksperci CA KJ, którzy uczestniczą w procesie stanowienia pra-
wa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamó-
wienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowe-
go i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym  
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej ko-
misji parlamentarnej).

Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CA KJ nie pośredniczy w kon-
taktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami i urzędnikami. Do udzia-
łu w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych  
w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje legi-
slacyjne, CA KJ nie zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. 
Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje różnego rodzaju 
debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin życia 
publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, 
gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter mi-
syjny i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.
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Pod redakcją P. Musiałka, T. Ociepki, M. Kędzierskiego

 

Dostateczna zmiana
Ranking polityk publicznych 2015-2019
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prof. Tomasz Grzegorz Grosse

 

W stronę Lewiatana?
O naruszeniach zasady subsydiarności  
w Unii Europejskiej

R
a

p
o

rt
 0

2
/

2
0

19

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał współpracy 
Polski z państwami Bałkanów Zachodnich

Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem na  
Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego procesu jest 
bezprecedensowy wzrost aktywności polskiej dyplomacji na 
Bałkanach Zachodnich w ostatnich latach.

Dostateczna zmiana. Ranking polityk  
publicznych 2015-2019

Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna,  
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie procedur 
oraz niska kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej 
Prawicy w poszczególnych dziedzinach polityki publicznej,  
zdecydowaliśmy się wystawić tróję. 

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju 
średnich miast w Polsce

Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju kraju, 
potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu w postaci 
ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione przywilejów 
„wojewódzkich” nie tylko nie mają równego dostępu do  
środków i inwestycji, ale tracą również kapitał ludzki.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach zasady  
subsydiarności w Unii Europejskiej

Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się 
do niwelowania deficytu demokratycznego UE. Zamiast tego 
pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej  
i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy  
kolejny raport CAKJ autorstwa prof. Tomasza Grosse.

  Dorobek publikacyjny
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Rząd pod lupą 
Ranking polityk publicznych 2018
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Radosław Rybkowski

Lekarstwo dla uniwersytetu 
Kolegia jako sposób na decentralizację  
polskich uczelni
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Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018

Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność  
w wielu obszarach – to wątki przewijające się w licznych  
rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki 
nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje  
w Polsce niska.

Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako sposób  
na decentralizację polskich uczelni

W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany 
struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji  
tzw. kolegiów, które mogą stać się potrzebnym,  
skutecznym forum wewnętrznej współpracy, niezbędnej  
dla spożytkowania energii obecnej na polskich uczelniach.

Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju  
elektromobilności w Polsce

Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju  
elektromobilności w poszczególnych segmentach motoryzacji. 
Publikacja nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale  
przedstawia rekomendacje, będące propozycją korekty  
rządowej strategii rozwoju elektromobilności.

Łukasz Czernicki 
Adam Czerwiński 
dr inż. Roman Gurbiel  
dr Konrad Popławski  

Nowa współzależność
Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej  
współpracy gospodarczej

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju pol-
sko-niemieckiej współpracy gospodarczej

W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed  
wyzwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego. 
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka 
Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
analizują potencjalne pola współpracy oraz największe bariery.
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Polska średnich miast. Założenia i koncepcja  
deglomeracji w Polsce

„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu 
możemy zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”. Jako 
Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego państwa 
ograniczonemu do kilku największych metropolii. Dlatego 
prezentujemy kompleksowy program deglomeracji.

Rady osiedla czy dzielnicy? Raport o Wrocławiu

Jak powinien wyglądać podział terytorialny Wrocławia?  
Zespół ds. miejskich Klubu Jagiellońskiego we Wrocławiu  
proponuje zastąpienie 48 rad osiedli 17 radami dzielnic.  
Taki podział pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie terenów 
rozwojowych jednostek pomocniczych i będzie sprzyjał  
tworzeniu się centrów dzielnicowych.

Jak zdobyć władzę w mieście? Niezbędnik Klubu 
Jagiellońskiego

Po wyborach samorządowych 2014 postanowiliśmy przyjrzeć 
się tym miastom, w których doszło do zmiany władzy, przede 
wszystkim z perspektywy zwycięskich liderów. Publikacja pod 
redakcją Krzysztofa Mazura i z posłowiem prof. Rafała Matyi to 
ponad 130 stron rozmów z pięcioma „prezydentami zmiany”. 
Tymi „nowymi”, „młodymi” i „innymi”, którzy dwa lata temu 
zdobyli władzę w swoich miastach.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017

Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce 
publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach  
funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne  
podsumowanie najważniejszych reform dokonanych  
w 11 kluczowych działach administracji państwowej,  
od polityki gospodarczej do polityki kulturalnej.
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Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie 
ku protekcjonizmowi

Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia  
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych  
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach  
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz 
Grzegorz Grosse w raporcie Centrum Analiz.

Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych szkół  
zawodowych w rozwoju społeczno–gospodarczym 
Polski

System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest przy-
gotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi sobie z 
zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu 
przygotowali przegląd problemów i wyzwań, przed jakimi stają 
współcześnie PWSZ. Autorami raportu są ekspeci CAKJ.

Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej 
reformy wymiaru sprawiedliwości

Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy 
musi być przede wszystkim zmiana dominujących wzorców 
zachowania polskich sędziów. Autor proponuje rozwiązania, 
które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla współpracy 
transportowej UE z państwami partnerstwa  
wschodniego

W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe 
bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych 
zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową  
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.
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Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we  
współpracy z państwami skandynawskimi

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami 
Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje  
w najnowszym raporcie Adam Balcer.

Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych  
i rozbieżności w polityce 12 państw regionu

Warunkiem sukcesu bliższego partnerstwa w Europie Środkowej 
jest unikanie zbyt daleko idących deklaracji i szumnie zapowia-
danych „wielkich projektów” przy jednoczesnym zwiększeniu 
nacisku na podejmowanie konkretnych, wymiernych, wspólnych 
projektów gospodarczych czy infrastrukturalnych. Autorem 
raportu jest ekspert Centrum Analiz dr Paweł Ukielski.

W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce.

Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami au-
torskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – wywołu-
je wiele kontrowersji. Organizacje te powinny być poddawane 
znacznie większemu nadzorowi, gdyż swoją pozycję zawdzię-
czają głównie regulacjom ustawowym – przekonują w najnow-
szym raporcie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści, które  
przedsiębiorstwo przynosi polskiej gospodarce

Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć spo-
łecznym i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców, którzy 
prowadząc działalność gospodarczą, przynoszą duże korzyści 
gospodarce krajowej. Proponujemy więc metodę mierzenia 
korzyści polskiej gospodarki.

Raport-006-A4_Klub Jagieloński  2016-11-07  10:33  Page 1



Plan budowy państwa. Dwadzieścia idei na rzecz 
poprawy jakości rządzenia

Niska jakość rządzenia w Polsce, nawet w zestawieniu z innymi 
krajami postkomunistycznymi, ma swoje zasadnicze (co nie 
znaczy wyłączne) źródło  w słabościach systemu instytucjonalno- 
-organizacyjnego władzy państwowej. W raporcie ekspert  
Centrum Analiz Jan Rokita proponuje swój plan naprawy.

Rząd do remontu – Wnioski instytucjonalne 
z lat 2007–2015 i najważniejsze wyzwania 
kadencji 2015–2019

Raport przygotował profesor Artur Wołek we współpracy  
ze Stanisławem Starnawskim. Autorzy opisują przyczyny 
słabości państwa polskiego i postulują daleko idące zmiany, 
mające na celu usprawnienie procesu rządzenia Polską.

Znikające miliardy. Jak transfer  
dochodów za granicę drenuje polski 
budżet?

Radosław Piekarz i Aleksy Miarkowski, eksperci CAKJ ds.  
podatków i finansów publicznych przygotowali raport  
dotyczący zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.

Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego 
systemu poboru opłat drogowych

Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali 
obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową  
propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru  
opłat. Proponują odejście od ręcznego poboru opłat za   
drogi na rzecz trzech alternatywnych form odpłatności. 
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Kontakt w sprawie 
współpracy: 

 
Paweł Musiałek 
Dyrektor CAKJ,  

członek zarządu Klubu Jagiellońskiego 
 

tel: 792 302 130  
mail: pawel.musiałek@klubjagiellonski.pl

 
www.klubjagiellonski.pl
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