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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 
NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 1 lipca do 29 października 2009 r. 
kontrolę w Narodowym Banku Polskim (NBP) w zakresie realizacji zadań związanych  
z zapewnieniem stabilności sektora bankowego w latach 2008-2009.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 12 listopada 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez NBP zadań związanych 
z zapewnieniem stabilności sektora bankowego w latach 2008–2009. 

1. Po przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. zadań z zakresu nadzoru bankowego 
do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), głównym obszarem oddziaływania 
Narodowego Banku Polskiego na stabilność sektora bankowego pozostało regulowanie 
płynności banków i przeciwdziałanie zaburzeniom płynności na rynku międzybankowym 
poprzez ich refinansowanie1. Przez pierwsze trzy kwartały 2008 r. NBP stosował 
instrumenty polityki pienięŜnej, pozwalające bankom na pozyskiwanie płynnych środków 
wyłącznie na najkrótsze okresy i po najwyŜszych stawkach na rynku. Było to 
wystarczające do pokrycia potrzeb płynnościowych banków i jednocześnie wspierało 
funkcjonowanie rynku międzybankowego dla transakcji dłuŜszych niŜ jednodniowe. 
Refinansowanie banków nabrało szczególnego znaczenia od września 2008 r., gdy wraz  
z gwałtownym wzrostem niechęci banków do ryzyka, spowodowanej eskalacją zjawisk 

                                                 
1  Zadanie to zostało wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 

Polskim (Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.). Działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego 
zostało bezpośrednio wpisane do zadań NBP w art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy o NBP z dniem 13 grudnia 2008 r. 
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kryzysowych na rynkach finansowych, załamaniu uległ rynek lokat międzybankowych. 
NIK pozytywnie ocenia ówczesną reakcję NBP, który m.in. wprowadził złotowe operacje 
zasilające na okres do 3 miesięcy, swapy walutowe oraz rozszerzył listę aktywów 
akceptowanych jako zabezpieczenie dla środków poŜyczanych z NBP. Rozwiązania  
te, ujęte w tzw. „Pakiecie zaufania”, pozwoliły bankom na pozyskanie środków złotowych 
i walutowych na okresy dłuŜsze niŜ jeden dzień.  
Dalsze decyzje NBP – ze stycznia 2009 r. o przedterminowym wykupie 10-letnich 
obligacji własnych oraz z czerwca 2009 r. o obniŜeniu stopy rezerwy obowiązkowej  
o 0,5 pkt. proc. – takŜe przyczyniły się do zwiększenia wielkości środków płynnych  
w bankach i stabilizacji ich sytuacji płynnościowej. Nie okazały się one jednak na tyle 
skuteczne, aby doprowadzić do przywrócenia wcześniejszej efektywności mechanizmu 
transmisji polityki pienięŜnej, zaburzonej wraz z nasileniem się zjawisk kryzysowych. 
Przyczyną tego było m.in. zaostrzenie przez banki ich polityki kredytowej, wynikające  
ze zwiększonego, w warunkach dekoniunktury, ryzyka kredytowego oraz trudności  
z pozyskaniem długoterminowego, stabilnego finansowania. W tych warunkach NBP 
w kwietniu i maju 2009 r. zainicjował prace nad „Paktem na rzecz rozwoju akcji 
kredytowej w Polsce”. Konsultacje przeprowadzone z udziałem banków, Ministerstwa 
Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pozwoliły na określenie moŜliwych  
do podjęcia przez te instytucje działań, które zgodnie z deklaracjami banków powinny 
doprowadzić do zwiększenia akcji kredytowej. Do czasu zakończenia kontroli NBP 
przygotował propozycje nowych instrumentów, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom 
banków, jak m.in. wydłuŜenie horyzontu czasowego operacji repo do 12 miesięcy, zakup 
przez NBP obligacji emitowanych przez banki, wprowadzenie kredytu dyskontowego.  
Zdaniem NIK, zasadne jest stosowanie w szczególności takich rozwiązań, które  
w przypadku zmiany sytuacji rynkowej i powstania zagroŜeń dla celów polityki 
antyinflacyjnej pozwolą bankowi centralnemu na płynne ograniczenie ich 
wykorzystywania i absorpcję wygenerowanej płynności bez ponoszenia nadmiernych 
kosztów.2  

2. Narodowy Bank Polski, poprzez zawarcie z KNF umowy z 14 grudnia 2007 r. w sprawie 
określenia zasad współpracy oraz wymiany informacji, zapewnił sobie dostęp do danych 
niezbędnych do oceny sytuacji finansowej banków, generowanych dotąd przez nadzór 
bankowy działający w strukturach banku centralnego. Bez zakłóceń i zgodnie  
z regulacjami zawartymi w tej umowie odbywał się m.in. cykliczny przepływ informacji 
na temat prawidłowości naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej 
oraz sytuacji banków w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez NBP raportu  
o stabilności finansowej. TakŜe sygnalizowana przez NBP w trakcie kontroli potrzeba 
rozszerzenia danych pozyskiwanych z UKNF o informacje natury jakościowej, 
pochodzące z inspekcji w bankach oraz o informacje na temat funduszy inwestycyjnych 
jest moŜliwa do zrealizowania na podstawie obecnie obowiązującej umowy. NBP na jej 
podstawie moŜe Ŝądać wszelkich danych, choć ich pozyskanie w tym trybie bywa 

                                                 
2  W końcu lat dziewięćdziesiątych nadpłynność była głównym czynnikiem ograniczającym efektywność 

mechanizmu transmisji impulsów polityki pienięŜnej, szczególnie w sytuacji zaostrzania restrykcyjności tej 
polityki, której absorpcja w znacznym stopniu obciąŜała wynik finansowy NBP. 
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wydłuŜone. W 3 przypadkach dane, o które NBP wystąpił do UKNF, zostały przekazane 
po upływie miesiąca, w tym w jednym przypadku po upływie 82 dni. W związku z tym, 
do rozwaŜenia pozostaje wpisanie powyŜszych informacji na listę informacji 
pozyskiwanych cyklicznie. Dane takie były przekazywane przez UKNF regularnie.  
Na początku 2008 r. NBP nie przekazywał do UKNF informacji na temat terminowości 
przesyłania sprawozdań przez banki ani wyników ich kontroli. Niektóre banki 
nieterminowo lub z błędami przekazywały swoje sprawozdania, przez co ich dane nie 
mogły być wprowadzone do systemu informacji sprawozdawczej udostępnianego KNF  
na potrzeby nadzoru analitycznego. Do maja 2008 r. NBP nie informował pisemnie KNF 
o zaległościach banków w przekazywaniu do NBP sprawozdawczości. Od maja 2008 r. 
NBP nieregularnie informował Komisję o bankach, które nie przekazały sprawozdań  
w ustalonym terminie, a dopiero od 27 listopada 2008 r. rozpoczął systematyczne 
przesyłanie informacji na ten temat. UmoŜliwiło to KNF w I połowie 2009 r. skierowanie 
upomnień do trzech banków za niedotrzymanie terminów sprawozdawczych. NIK zwraca 
uwagę, Ŝe pomimo zaleceń Departamentu Audytu Wewnętrznego NBP z listopada  
2008 r., do maja 2009 r. nie były przekazywane do KNF cykliczne, pisemne informacje  
o bankach, które przesyłają sprawozdania z duŜą liczbą błędów3. Niekiedy sprawozdania 
banków bywają kilkakrotnie odrzucane po kontroli przeprowadzonej przez NBP. 
Przykładowo w lipcu 2009 r. sprawozdania jednego z banków było 17 razy korygowane. 
NIK poddaje pod rozwagę zapisanie w umowie o współpracy i wymianie informacji 
pomiędzy NBP i KNF lub porozumieniu o współpracy w zakresie sprawozdawczości 
sektora bankowego obowiązku regularnego przekazywania z NBP do UKNF informacji 
na temat błędów i opóźnień w sprawozdawczości oraz regularnego przekazywania  
z UKNF do NBP informacji na temat wyników inspekcji w bankach w zakresie kontroli 
jakości sprawozdawczości bankowej. 

3. Narodowy Bank Polski rzetelnie wywiązywał się z obowiązku weryfikacji danych 
sprawozdawczych przekazywanych przez banki, przeprowadzając automatyczną kontrolę 
techniczną, jak i weryfikację merytoryczną. Weryfikację sprawozdań przekazywanych  
do systemu informacji sprawozdawczej (SIS) rozpoczęto w październiku 2007 r.,  
tj. po uruchomieniu tego systemu. Przeprowadzanie weryfikacji dokumentowane jest  
przez raporty z kontroli wstępnej, technicznej oraz merytorycznej, przechowywane  
w bazie systemu SIS, a takŜe raporty z wynikami kontroli, wysyłane do nadawcy 
sprawozdań.  

4. W 2009 r. NBP przygotował we współpracy z UKNF pierwszą od 2007 r. modyfikację 
zasad agregacji i prezentacji danych w ramach obowiązującej sprawozdawczości 
finansowej i ostroŜnościowej banków. Wprowadzone zmiany były podyktowane 
potrzebami analitycznymi NBP i nadzoru bankowego. Nie obejmowały one jednak 
rozszerzenia zakresu sprawozdawczości. Między innymi w związku ze zjawiskami 
zaistniałymi w latach 2008–2009 w sektorze bankowym, zarówno jednostka 

                                                 
3  W wyjaśnienia złoŜonych w trakcie kontroli Departament Statystyki wskazał, Ŝe informacje takie były 

przekazywane w trybie roboczym. Ponadto uznano, Ŝe wniosek DAW ma charakter warunkowy i pozostawia 
do swobodnego uznania pojęcie duŜej ilości błędów. Ostatecznie Departament Statystyki zdecydował,  
Ŝe w tym zakresie będą sporządzane regularne raporty kwartalne. 
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organizacyjna NBP odpowiedzialna za analizy stabilności sektora finansowego,  
jak i UKNF, dostrzegły potrzebę uszczegółowienia prezentacji instrumentów pochodnych 
oraz operacji z podmiotami dominującymi. NBP stoi na stanowisku, Ŝe kwestia określenia 
merytorycznego zakresu rozszerzenia formularzy sprawozdawczości ostroŜnościowej 
(COREP) leŜy w gestii UKNF, a rolą NBP jest tworzenie warunków technicznych  
do gromadzenia informacji sprawozdawczych. W ocenie NIK, niezbędna jest 
merytoryczna współpraca obu instytucji, zwaŜywszy Ŝe większość pracowników 
zajmujących się tymi zagadnieniami w GINB nie została pracownikami UKNF. Przed 
przekazaniem zadań nadzorczych do UKNF w grudniu 2007 r. zostali oni zatrudnieni  
w nowoutworzonym Wydziale Sprawozdawczości OstroŜnościowej w Departamencie 
Statystyki NBP.   

5. NBP rzetelnie wywiązał się z zobowiązań wynikających z umów z 28 grudnia 2007 r.  
i 30 grudnia 2008 r. o współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie 
świadczenia usług teleinformatycznych. Na ich podstawie NBP umoŜliwił UKNF 
bezpieczne korzystanie z systemów informatycznych oraz baz danych niezbędnych  
do sprawowania nadzoru bankowego4. Bank centralny zgodnie z umową z 30 grudnia 
2008 r. przygotował proces migracji do UKNF systemu sprawozdawczego SIS IBM oraz 
niektórych innych systemów i baz danych5. Powołane zespoły robocze, składające się 
z przedstawicieli NBP i UKNF, opracowały harmonogram prac, który w części naleŜącej 
do NBP został zrealizowany. Zgodnie z uzgodnieniami zespołu roboczego jedynie 
migracja systemu SIS IBM do środowiska UKNF została przesunięta o 1–2,5 miesiąca  
ze względu na opóźnienia prac z przyczyn nieleŜących po stronie NBP.  
Ponadto zgodnie z umową z 7 listopada 2008 r. NBP dokonał przekazania do UKNF 
Systemu Informatycznego Nadzoru Bankowego wraz z wszelkimi prawami z nim 
związanymi. Protokoły odbioru danych oraz usunięcia systemu SINB ze struktury 
teleinformatycznej NBP zostały podpisane 18 czerwca 2009 r.  

6. NBP wykonał zadanie przyjęte w planie działalności NBP na lata 2007–2009, polegające 
na stworzeniu schematu analitycznego sektora bankowego, identyfikującego kluczowe 
zaleŜności między procesami makroekonomicznymi a sytuacją finansową sektora 
bankowego. Z wykorzystaniem tego schematu bank centralny systematycznie 
przeprowadzał testy warunków skrajnych, symulujących moŜliwe zachowanie systemu 
bankowego w przypadku istotnej zmiany parametrów makroekonomicznych, co stanowiło 
realizację jednej z rekomendacji unijnego Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych 
dotyczących zarządzania kryzysowego. Wyniki tych testów były publikowane  
w raportach o stabilności systemu bankowego z czerwca 2008 r. i 2009 r. Dodatkowo  
w styczniu i marcu 2009 r. niepublikowane oceny ryzyka dla stabilności systemu 
bankowego zostały przekazane członkom Komitetu Stabilności Finansowej oraz organom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa.  

7. NBP nie przeprowadził badania odporności systemu płatniczego na problemy 
płynnościowe jednego lub kilku banków oraz moŜliwości przeprowadzenia w takiej 
sytuacji rozrachunków pienięŜnych, przewidzianego w planie działalności NBP na lata 

                                                 
4  Systemy: SINB, BIS, EWIB, SARNA2, SSB, SMOK, SYNAB, Data Warehouse SAS, HD, SIS i VPN. 
5  Systemy: BIS, EWIB, SARNA2, SSB, SMOK i SYNAB. 
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2007–2009. Pierwsze badania związane z płynnością w systemie płatności SORBNET 
zostały przeprowadzone w latach 2005–2006, ale ich kontynuacja w 2007 r. została 
wstrzymana z uwagi na absencję pracownika, posiadającego specjalistyczną wiedzę  
na temat narzędzia wykorzystywanego do symulacji oraz skierowanie kolejnego 
przeszkolonego pracownika do innego zadania uznanego za priorytetowe. NBP w 2009 r. 
skierował na przeszkolenie następnego pracownika, aby moŜliwe było przeprowadzenie 
badania od 2010 r. Uznano, Ŝe wcześniejsze wykonanie symulacji, gdy NBP podjął 
znaczące interwencje w kształtowanie płynności na rynku, jest niecelowe.  
[...]6  

8. W okresie objętym kontrolą Prezes NBP ośmiokrotnie wnioskował o niezwłoczne 
zwołanie posiedzeń KSF w celu przyjęcia Krajowego Planu Awaryjnego bądź omówienia 
kwestii dotyczących bieŜącej sytuacji na rynku finansowym. Sześć wniosków albo nie 
zostało zrealizowanych przez Przewodniczącego KSF (Ministra Finansów), albo ich 
realizacja nastąpiła po upływie od 49 do 67 dni lub po zdarzeniu, którego posiedzenie 
miało dotyczyć. Prezes NBP nie wskazywał we wnioskach konkretnej daty posiedzenia, 
co miałoby znaczenie o tyle, Ŝe zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o KSF posiedzenie Komitetu 
moŜe być zwołane w terminie innym niŜ wskazany we wniosku tylko z waŜnych 
powodów. W opinii Ministerstwa Finansów, przy braku wskazania konkretnej daty 
Przewodniczący KSF, na podstawie §2 ust. 6 regulaminu KSF, miał prawo ustalenia czasu 
posiedzenia, biorąc pod uwagę charakter spraw będących jego przedmiotem. Zdaniem 
NIK, pomimo tego uprawnienia, posiedzenia na wniosek Prezesa NBP zostały zwołane 
zbyt późno. Komitet został powołany w celu zapewnienia efektywnej współpracy  
w zakresie wspierania i utrzymania stabilności poprzez wymianę informacji, opinii i ocen 
sytuacji w systemie finansowym oraz koordynację działań w tym zakresie, czemu nie 
słuŜy opóźnianie zwoływania posiedzeń. Równolegle moŜe być prowadzona współpraca 
między instytucjami w trybie roboczym, jednak powinna ona stanowić uzupełnienie prac 
Komitetu. Stanowisko takie zostało przekazane Ministrowi Finansów w wystąpieniu 
pokontrolnym.  

9. Od wejścia w Ŝycie ustawy o KSF do zakończenia kontroli, tj. przez ponad 10 miesięcy 
nie został wypracowany efektywny mechanizm przyjmowania i podpisywania protokołów 
z posiedzeń Komitetu. W tym okresie nie został zatwierdzony i podpisany ani jeden 
protokół z posiedzeń, które odbyły się na podstawie przepisów tej ustawy. W lipcu 2009 r. 
Prezes NBP odmówił podpisania protokołów, które nie zostały osobiście podpisane przez 
Ministra Finansów lecz przez upowaŜnionego Podsekretarza Stanu. Jako podstawa 
odmowy wskazany został § 11 ust. 5 regulaminu KSF, który stanowi Ŝe protokoły 
przyjmują i podpisują członkowie Komitetu. TakŜe na kolejnych posiedzeniach KSF 
protokoły nie zostały podpisane m.in. z uwagi na podnoszone problemy komunikacyjne 
pomiędzy Ministerstwem Finansów a NBP.  

                                                 
6 Zakres wyłaczenia – informacje chronione ustawowo oraz dane wraŜliwe NBP, które nie zostały ujawnione do 
wiadomości publicznej stanowiace tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna wyłaczenia jawności – art. 55 
ustawy o Narodowym Banku Polskim, art. 5 ust 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11 ust 
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.) Organ dokonujący wyłączenia – NBP.  
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Procedura przyjmowania i podpisywania protokołu została sformalizowana w § 11 
regulaminu KSF w wielostopniowej procedurze. Projekt protokołu jest przesyłany  
do akceptacji członkom Komitetu, którzy mogą zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeŜenia 
do projektu. Zaakceptowany projekt jest podpisywany przez Sekretarza Komitetu,  
a następnie przed posiedzeniem KSF przekazywany członkom Komitetu, którzy  
na posiedzeniu go przyjmują i podpisują. W przypadku braku jednomyślności co do 
przyjęcia protokołu członkowie Komitetu mogą postanowić o przyjęciu protokołu  
z zastrzeŜeniami. Konieczność przyjmowania protokołu na posiedzeniach powoduje,  
Ŝe zdjęcie z porządku obrad tej kwestii z jakichkolwiek przyczyn, wydłuŜa ten proces  
do kolejnego posiedzenia, niekiedy o kilka miesięcy.  
Zdaniem NIK, członkowie KSF powinni wypracować taką procedurę, która zapewni 
efektywne przygotowanie, przyjmowanie i podpisywanie protokołów.  
Ponadto w związku z podnoszonym przez Prezesa NBP m.in. na posiedzeniu Komitetu 
Stabilności Finansowej w dniu 18 września 2009 r. problemem braku jednoznacznego 
uregulowania kwestii przewodniczenia obradom KSF pod nieobecność Ministra 
Finansów, NIK zwraca uwagę, Ŝe sprawa zastępstwa Przewodniczącego KSF została 
wyraźnie uregulowana w § 7 regulaminu KSF, przyjętego przez wszystkich członków 
KSF, zgodnie z którym posiedzenia Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu,  
a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego przedstawiciel. 

Przedstawiając Panu Prezesowi powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń 
kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) rozwaŜenie uregulowania w umowach o współpracy z KNF z 14 grudnia 2007 r. lub 
porozumienia z KNF z 16 lutego 2009 r. obowiązku regularnego przekazywania z NBP  
do UKNF informacji na temat błędów i opóźnień w sprawozdawczości oraz regularnego 
przekazywania z UKNF do NBP informacji natury jakościowej pozyskiwanych w trakcie 
inspekcji w bankach, w tym na temat wyników kontroli jakości sprawozdawczości 
bankowej;  

2) podjęcie współpracy z UKNF w celu rozszerzenia sprawozdawczości bankowej o nowe 
formularze zawierające szczegółowe informacji na temat instrumentów pochodnych oraz 
operacji banków z podmiotami dominującymi;  

3) przygotowanie, w porozumieniu z pozostałymi członkami Komitetu Stabilności 
Finansowej, ćwiczenia kryzysowego, słuŜącego przetestowaniu rozwiązań przyjętych  
w Krajowym Planie Awaryjnym, tak aby moŜliwe było jego przeprowadzenie po ustaniu 
czynników, które zawaŜyły o jego nieprzeprowadzeniu w latach 2008–2009; 

4) podpisanie dotychczas niepodpisanych protokołów z posiedzeń Komitetu Stabilności 
Finansowej.  

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi Pana Prezesa 
o przedstawienie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź  
o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
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Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia 
na piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 
ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie złoŜenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 
informacji, o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały Kolegium 
NajwyŜszej Izby Kontroli. 


