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Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 

stan obecny i wyzwania 

 



Stan obecny 
 

 

 

 System Ochrony Zrzeszenia BPS został utworzony 31 grudnia 2015r.  

     przez 241 banków spółdzielczych i Bank BPS S.A.  

 

 na dzień 31 grudnia 2016 r. – 278 banków spółdzielczych i Bank BPS S.A.  

 

 na dzień 20 września 2017r. :   

• w systemie ochrony 288 banków spółdzielczych i Bank BPS S.A.; 

• wolę przystąpienia wyraziło 6 banków spółdzielczych; 
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Bank Spółdzielcze Zrzeszenia BPS 

System Ochrony Zrzeszenia BPS                                                  FLBS  

241 

278 
288 

116 

78 

64 

2015-12-31 2016-12-31 2016-09-20 

Tytuł wykresu 

Bank spółdzielcze w systemie ochrony Bank spółdzielcze poza systemem ochrony



Wewnętrzny System Oceny Banków 
 

Oparty na ocenie punktowej w czterech obszarach: adekwatność kapitałowa,   

jakość aktywów, efektywność i płynność, w skali od 1 do 6 pkt.  

 

Wnioski: 

 stała poprawa średniej oceny globalnej  

• 2,22 - na koniec 2015r.  

• 2,04 - na koniec II kwartału 2016r.  

• 2,03 - na koniec 2016r.  

• 2,00 - na koniec II kwartału 2017r.  

 

 

System Ochrony Zrzeszenia BPS                                                  FLBS  



Wewnętrzny System Oceny Banków 
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Mechanizm Pomocowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS  

 Mechanizm wsparcia płynności 

Oparty na środkach zgromadzonych na rachunkach Depozytów 

Obowiązkowych Uczestników w łącznej wysokości 4 832 mln zł 

  

 Mechanizm wsparcia wypłacalności 

Oparty na Funduszu Zabezpieczającym, w którym zgromadzono środki 

o wartości 402 mln zł, z czego: 

• 74 mln zł stanowią wpłacone składki i inne tytuły 

• 328 mln zł stanowi fundusz wkładów pieniężnych  
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Bieżące wyzwania  

System Ochrony Zrzeszenia BPS                                                  FLBS  

 

 Wyzwania regulacyjnych i nadzorczych 

• nowe zasady funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej 

• wzrost wymogów kapitałowych - niepewność zasad wdrożenia 3% bufora 

ryzyka systemowego – dodatkowy wymóg czy zastępujący 4% domiar 

zalecany przez KNF– duży wpływ na politykę kredytowa banków 

• systemowe podejście do zasad powoływania Komitetów Audytu – brak 

uwzględnienia zasady proporcjonalności (pojęcie dużej jednostki) 

• nierozstrzygnięta kwestia tzw. „odsetek zastrzeżonych” – brak 

wystarczającego czasu na dostosowanie systemów informatycznych 

• Konieczność wypracowania długofalowej polityki dywidendowej 

 Wyzwania wewnętrzne sektora 

• dostosowanie do nowej struktury zapotrzebowania na kredyty – wzrost 

koncentracji, wzrost kredytowania przedsiębiorstw  

• malejąca rozpiętość odsetkowa 

• Informatyzacja i automatyzacja głównych procesów, cyberbezpieczeństwo 



Rozwój Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 
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• Rozwinięcie Oceny Punktowej o System Wczesnego Ostrzegania – podejście indywidualne do 

oceny sytuacji Banku, przekazywanie kwartalnie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz 

ryzyka z wnioskami i proponowanymi kierunkami działań; 

• System oceny realizacji planów naprawy - PPN, Wewnętrznych Planów Naprawy oraz 

Indywidualnych Planów Naprawy – wnioski przekazywane w okresach kwartalnych. 

• Przygotowanie i wdrożenie jednolitego pliku oceny sytuacji Banku z wykorzystaniem danych 

sprawozdawczości obowiązkowej (ASIST) 

• Opracowanie i wdrożenie systemu przesyłania do Uczestników w wersji edytowalnej Oceny banku 

na tle Grupy Rówieśniczej (RWEF); 

• Prowadzenie przez pracowników Spółdzielni SOZ BPS cyklicznych konferencji szkoleniowych  

wdrożenie Rekomendacji H, zasady prowadzenia inwestycji finansowych, oceny ryzyka banku 

• Cykliczny biuletyn informacyjny przedstawiający syntetycznie najważniejsze tematy dotyczące 

sektora 

• Prowadzenie kompleksowych audytów – zakończono 96 audytów, do  końca roku planowano125 

• Opracowanie Grupowego Planu Naprawy 

• Opracowanie zasad zarządzania ryzykiem w SOZ BPS (jednolite mechanizmów kontroli ryzyka)  
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