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WST}P
Spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe (SKOK), jako spóïdzielnie kredytowe o charakterze zamkniÚtym od 1994 r. przez niemal 20 lat funkcjonowania na polskim rynku finansowym, dziaïaïy na podstawie specyficznych regulacji
prawnych oraz nie podlegaïy pañstwowej instytucji nadzoru. Wzrost skali i ryzyka
prowadzonej przez nie dziaïalnoĂci staïy siÚ przesïankÈ wprowadzenia wielu nowych rozwiÈzañ prawnych, w tym ustawowych mechanizmów bezpieczeñstwa dla
deponentów. Podstawowy pakiet regulacji ustawowych reformujÈcy dziaïalnoĂÊ kas
objÈï przede wszystkim:
Y wprowadzenie pañstwowego nadzoru sprawowanego przez KomisjÚ Nadzoru
Finansowego – od 27 paědziernika 2012 r.1,
Y wïÈczenie spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych do systemu gwarancji depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – od 29 listopada 2013 r.2,

*
1
2

Autorka jest doktorem w Wyĝszej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i BankowoĂci.
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, Dz.bU.
2012, poz. 855 ze zm. (data wejĂcia w ĝycie: 27 paědziernika 2012 r.).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 613 ze zm.
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Y objÚcie rozpatrywanych spóïdzielni kredytowych instrumentarium polityki pieniÚĝnej Narodowego Banku Polskiego – w zakresie rezerwy obowiÈzkowej od
28bstycznia 2014 r.3
Ponadto, dla nowych rozwiÈzañ ustawowych przyjÚto i wprowadzono wiele regulacji o charakterze wykonawczym, tym samym na nowo definiujÈc istotÚ4 ibwarunki prowadzenia dziaïalnoĂci przez kasy, w znacznym stopniu upodabniajÈc je
do banków5.
ZwiÚkszanie zakresu regulacji dziaïalnoĂci tej grupy instytucji rynku moĝe jednak prowadziÊ do podwyĝszenia kosztów zapewnienia sieci bezpieczeñstwa oraz
spowodowaÊ ograniczenie swobody inwestowania wolnych funduszy. Celem opracowania jest zbadanie wpïywu nowych rozwiÈzañ regulacyjnych na dziaïalnoĂÊ kas6.
W celu identyfikacji systemowych obciÈĝeñ finansowych dziaïalnoĂci spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych przeprowadzono studia literatury przedmiotu oraz szczegóïowÈ analizÚ aktów prawnych dotyczÈcych zmian w zakresie
gospodarki finansowej kas i ich sieci bezpieczeñstwa, a ponadto dokonano analizy
sytuacji finansowej sektora. NastÚpnie, na podstawie przyjÚtego zakresu potencjalnych ograniczeñ systemowych, wykonano obliczenia dotyczÈce kierunku oraz
zakresu wprowadzanych regulacji prawnych na warunki prowadzonej dziaïalnoĂci
oraz ponoszone przez nie koszty.
Wpïyw systemowych obciÈĝeñ finansowych na dziaïalnoĂÊ kas w porównaniu
do banków w Polsce wedïug stanu na 2003 r. zostaï zbadany w podobnym ujÚciu i zaprezentowany w monografii podejmujÈcej problematykÚ tych instytucji
na rynku usïug finansowych w Polsce7. Z ówczesnych badañ wynikaïo, ĝe poziom
3
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Ibidem.
Przy zachowaniu odrÚbnoĂci regulacyjnej nowe rozwiÈzania w sektorze kas coraz bardziej zbliĝajÈ je do instytucji sektora bankowego. Obok, kluczowych dla prowadzonych rozwaĝañ, charakterystyk tego sektora, wprowadzono równieĝ regulacje, tak charakterystyczne dla bankowoĂci
jak: przywilej egzekucyjny czy tajemnicÚ zawodowÈ. Ponadto zaĂ rozszerzono ustawowo okreĂlone pole czïonkostwa kas o: dziaïajÈce wĂród czïonków organizacje pozarzÈdowe, jednostki organizacyjne koĂcioïów i zwiÈzków wyznaniowych majÈce osobowoĂÊ prawnÈ, spóïdzielnie, zwiÈzki
zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, a takĝe usuniÚto ograniczenie czasowe zawieranych
umów kredytów i poĝyczek (tym samym umoĝliwiajÈc tym instytucjom zaproponowanie konkurencyjnej oferty kredytów hipotecznych). Patrz np.: A. Herbert, Sz.bPawïowski, P. Zakrzewski,
Spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 27–28,
116–121, 136–139, 241–242.
Por. W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 574–600;
M.M. Golec, Zmiany regulacyjne w spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych a ich
oferta depozytowa, „Ekonomia i ZarzÈdzanie” 2014, nr 3(6), s. 77–81.
Wedïug stanu na marzec 2014 r. Wobec stopniowego implementowania nowych rozwiÈzañ,
wbopracowaniu zostanÈ podkreĂlone róĝne rozwiÈzania stosowane przez KNF, np. w zakresie
odpisów aktualizacyjnych.
M.M. Golec, Spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe na rynku usïug finansowych w Polsce,
Wydawnictwo Wyĝszej Szkoïy Bankowej w Poznaniu, Poznañ 2004, s. 95–104.
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systemowych obciÈĝeñ kas w porównaniu do banków byï wyĝszy. TematykÚ obciÈĝeñ regulacyjnych w stosunku do banków podejmowali takĝe m.in. P. Kïosiewicz, W. Kozïowski, J.b Paczocha i W. Rogowski. PosïugujÈc siÚ modelem kosztów
standardowych, w 2009 r. zbadali koszty obowiÈzków administracyjnych banków,
bez uwzglÚdniania kosztów finansowych. Na podstawie badania rocznych danych
zb26bbanków stwierdzono, ĝe koszty obowiÈzków administracyjnych wynoszÈ 1,6%
sumy kosztów dziaïania banków i sÈ porównywalne z sumÈ zapïaconych przez
sektor bankowy podatków innych niĝ dochodowe (a 4-krotnie wiÚcej niĝ sumy opïat
na Bankowy Fundusz Gwarancyjny – 0,4%)8.

1. MECHANIZMY BEZPIECZESTWA I OBCIk¿ENIA
SYSTEMOWE W SPÓDZIELCZYCH KASACH
OSZCZ}DNO¥CIOWO-KREDYTOWYCH
Bezpieczeñstwa, polegajÈce na dodatkowych regulacjach dziaïalnoĂci oraz instytucjach zwiÚkszajÈcych bezpieczeñstwo funkcjonowania instytucji finansowych
oraz eliminacji ryzyka destabilizacji rynków, sÈ charakterystyczne dla dziaïalnoĂci
banków9. Regulacje te, stanowiÈce równieĝ swoisty system boděców modyfikujÈcych dziaïania instytucji finansowych, wynikajÈ z uznania zawodnoĂci mechanizmu
rynkowego (z uwagi m.in. na asymetriÚ informacji czy efekty zewnÚtrzne) i koniecznoĂci ingerowania pañstwa w celu ochrony deponentów banków oraz zapewnienia stabilnoĂci sektora finansowego. Uzasadnienie wprowadzania dodatkowych
regulacji bezpieczeñstwa w spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych
nie jest jednak tak jednoznaczne jak w bankach, gïównie z powodu zamkniÚtego charakteru spóïdzielni oraz stosunkowo niewielkiej skali dziaïalnoĂci10. Paleta
rozwiÈzañ w regulacyjnych w uniach kredytowych na Ăwiecie jest róĝna, od braku
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P. Kïosiewicz, W. Kozïowski, J. Paczocha, W. Rogowski, Papierologia czy bezpieczeñstwo depozytów? Koszty administracyjne w sektorze bankowym w Polsce na przykïadzie przestrzegania
wybranych regulacji bankowych, „Materiaïy i Studia NBP” 2009, nr 243, s. 6.
J. KoleĂnik, Bezpieczeñstwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011,
s.b108–109; A. GolÚdzinowski, Wpïyw regulacji sektora bankowego na jego efektywnoĂÊ, „Materiaïy i Studia NBP” 2009, nr 235, s. 27–30.
Z jednej strony ochrona deponentów tej kategorii podmiotów nie jest konieczna, gdyĝ deponenci
jako wspóïwïaĂciciele spóïdzielni majÈ dostÚp do informacji o zakresie podejmowanego przez
kierownictwo ryzyka. O ile w bankach komercyjnych nadzór ma zadanie chroniÊ deponentów
przed nadmiernym ryzykiem podejmowanym przez zarzÈd, o tyle w uniach kredytowych tego
rodzaju konflikt nie wystÚpuje. Z kolei jednak wraz z rozluěnianiem regulacji w zakresie wspólnych wiÚzi (a tym samym wzrostu skali dziaïalnoĂci) w zwiÈzku z problemem agencji mogÈ
pojawiaÊ siÚ konflikty miÚdzy wïaĂcicielami spóïdzielni a jej kierownictwem.
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jakiegokolwiek publicznego nadzoru i systemu gwarantowania depozytów do regulacji identycznych jak w sektorze bankowym11.
Od wprowadzenia regulacji ustawowej w sektorze kas w Polsce zastosowano
poĂredni model nadzoru finansowego, w którym funkcje nadzorcze powierza siÚ
innej instytucji (w tym równieĝ spóïdzielni wyĝszego rzÚdu)12. Przez wiele lat, na
podstawie delegacji ustawowej funkcje faktycznego regulatora oraz jedynej instytucji nadzorczej peïniïa Krajowa Spóïdzielcza Kasa OszczÚdnoĂciowo-Kredytowa
(KSKOK, Kasa Krajowa). Z kolei w zakresie gwarancji depozytów kasy zostaïy
zobowiÈzane regulacjÈ ostroĝnoĂciowÈ Kasy Krajowej do posiadania ubezpieczenia
depozytów. Ochrona depozytów byïa zapewniona poprzez usïugÚ ubezpieczeniowÈ
prywatnego podmiotu, w praktyce byïo to Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych
SKOK (TUW SKOK).
Spektakularny wzrost sektora spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych
oferujÈcych w 2013 r. usïugi 2,6 mln czïonkom13 (a wiÚc obsïugujÈcych znacznÈ
czÚĂÊ spoïeczeñstwa polskiego), w przypadku trudnoĂci z kontynuowaniem dziaïalnoĂci pojedynczych instytucji sektora kas czy wiÚkszej ich liczby, a w zwiÈzku
z tym moĝliwoĂÊ wystÈpienia negatywnych efektów zewnÚtrznych, a takĝe brak
transparentnoĂci aktywnoĂci Kasy Krajowej, staïy siÚ gïównymi przesïankami
merytorycznymi wprowadzanych zmian legislacyjnych. Potrzeba wprowadzenia
pañstwowego nadzoru nad kasami oraz dostÚpu do publicznego systemu ochrony
depozytów zostaïa wskazana równieĝ w raporcie Banku ¥wiatowego z 2010 r.14
Wdroĝenie nowej infrastruktury sieci bezpieczeñstwa oraz regulacji dla omawianych spóïdzielni z perspektywy poszczególnych instytucji oznacza zwiÚkszenie
zakresu uregulowania prowadzonej dziaïalnoĂci. Jest to konsekwencjÈ nowych
obowiÈzków wynikajÈcych z ustanowienia pañstwowego nadzoru (np. sprawozdawczych, obowiÈzku zatwierdzania decyzji wïaĂcicieli spóïdzielni dotyczÈcych
kierownictwa kas czy zapisów statutów), wprowadzenia nowych instrumentów
wbdziaïalnoĂci kas czy teĝ regulacji ostroĝnoĂciowych.
KonsekwencjÈ nowych obowiÈzków mogÈ byÊ zwiÚkszone systemowe obciÈĝenia
dziaïalnoĂci. PojÚciem systemowych obciÈĝeñ finansowych objÚto zarówno obowiÈzkowe dla wszystkich kas koszty zwiÈzane z przynaleĝnoĂciÈ do sieci bezpieczeñstwa
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Szerzej: M.M. Golec, Zasady funkcjonowania i wybrane uwarunkowania regulacyjne polskich
unii kredytowych, [w:] Wspóïczesna bankowoĂÊ spóïdzielcza, pod red. A. SzelÈgowskiej, CeDeWu,
Warszawa 2011, s. 113–118.
Technical Guide Credit Union Regulation and Supervision, WOCCU, Madison 2009, s. 13–15,
dostÚpne w Internecie: http://www.woccu.org (dostÚp: 12.09.2014); C. Cuevas, K.P. Fischer, Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions Issues in Governance, Regulation,
and Supervision, „World Bank Working Paper” 2006, No. 82, s. 2.
Dane na koniec 2013 r.
Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision, „The World
Bank Report” 2010, No. 59432, s. 6.
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oraz instytucji zrzeszajÈcej, a takĝe ustalony z góry w regulacjach obowiÈzek okreĂlonego ulokowania wolnych funduszy. Faktyczne koszty poszczególnych instytucji,
zwiÈzane m.in. z wykonywaniem obowiÈzków sprawozdawczych, przygotowywaniem
dokumentacji, bÚdÈ róĝne dla róĝnych kas, dlatego przedmiotem rozwaĝañ bÚdÈ jedynie obciÈĝenia wynikajÈce bezpoĂrednio z regulacji zewnÚtrznych (por. tabelab1),
tj.: obowiÈzkowe rezerw pïynnoĂci, rezerwa obowiÈzkowa, fundusz stabilizacyjny,
obowiÈzek lokowania funduszy wïasnych kas w KSKOK, koszty systemu gwarancji
depozytów, koszty nadzoru finansowego oraz skïadka zwyczajna na rzecz KSKOK.
Wymienione tytuïy obciÈĝeñ wynikajÈ zarówno z mechanizmów sieci bezpieczeñstwa,
jak i wypeïniania przez KSKOK okreĂlonych usïug wzglÚdem zrzeszonych kas15.
W porównaniu do wczeĂniejszych rozwiÈzañ, warte podkreĂlenia jest zachowanie wiÚkszoĂci obciÈĝeñ charakteryzujÈcych dziaïalnoĂÊ spóïdzielczych kas przed
ich reformÈ (por. tabelab1). ObowiÈzkowe rezerwy pïynnoĂci sÈ utrzymywane na
tym samym poziomie, skorygowano jedynie moĝliwe aktywa pïynne tworzÈce rezerwÚ16. StanowiÈcy swoisty bufor bezpieczeñstwa dziaïalnoĂci sektora kas fundusz
stabilizacyjny wynosi nadal co najmniej 1% aktywów kas. Podobnie jak we wczeĂniejszych regulacjach, kasy zobowiÈzane sÈ do lokowania na oprocentowanych lokatach lub papierach wartoĂciowych KSKOK kwot w wysokoĂci funduszy zasobowego oraz udziaïowego (do wysokoĂci 4% aktywów)17. Kasy wnoszÈ na rzecz KSKOK
skïadkÚ zwyczajnÈ w wysokoĂci 0,4% przychodów z roku poprzedzajÈcego, a równieĝ we wczeĂniejszych obowiÈzki z tego tytuïu byïy na identycznym poziomie18.
ZastÈpienie systemu ubezpieczeñ depozytów kas w TUW SKOK gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla konkretnych kas oznacza zmiany w zakresie kosztów ubezpieczenia wkïadów19. WysokoĂÊ opïat na rzecz BFG jest ustalana co roku przez RadÚ Funduszu, ich wartoĂÊ maksymalna nie moĝe przekroczyÊ
0,3% aktywów i zobowiÈzañ pozabilansowych.
Nowym obciÈĝeniem dziaïalnoĂci kas sÈ koszty nadzoru. We wczeĂniejszych rozwiÈzaniach funkcje nadzorcze byïy wykonywane przez KSKOK wraz z innymi usïugami. Powierzeniu nadzoru nad kasami Komisji Nadzoru Finansowego towarzyszy
nowy tytuï obciÈĝenia dziaïalnoĂci, koszt nadzoru nie wyĝszy niĝ 0,024% aktywów
kasy, jednak zaleĝny od faktycznych kosztów (zob. tabela 1). Z racji wykonywania
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SÈ to zatem koszty zwiÈzane z korzystaniem przez kasy z usïug Ăwiadczonych przez instytucjÚ
zrzeszajÈcÈ. Z racji jednak ustawowej obligatoryjnoĂci korzystania z tych Ăwiadczeñ, zaliczono
je równieĝ do obciÈĝeñ dziaïalnoĂci kas.
Dodatkowo, w nowych regulacjach przewidziano moĝliwoĂÊ udzielenia przez KSKOK kredytu
pïynnoĂciowego kasie, której pïynnoĂÊ jest zagroĝona. A. Herbert, Sz. Pawïowski, P. Zakrzewski,
Spóïdzielcze kasy..., op. cit., s. 270.
Zgodnie z zapisami Statutu KSKOK.
M.M. Golec, Spóïdzielcze kasy..., op. cit., s. 96.
Koszty te zaleĝaïy od wartoĂci depozytów i ryzyka prowadzonej dziaïalnoĂci przez kasÚ. Szerzej:
M.M. Golec, Spóïdzielcze kasy..., op. cit., s. 99–100.
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czynnoĂci kontrolnych równieĝ przez KSKOK, kwota skïadki jest dzielona miÚdzy
KNF ibKasÚ KrajowÈ w proporcji 90% do 10%20.
Tabela 1. Systemowe obciÈĝenia finansowe spóïdzielczych kas
oszczÚdnoĂciowo-kredytowych przed i po reformie sektora
Regulacje okreĂlone
w Ustawie
Tytuï
z dnia 14 grudnia 1995 r.
ograniczenia
o SKOK i regulacji
KSKOK

Regulacje okreĂlone w Ustawie
z dnia 5 listopada 2009 r.
o SKOK z poz. zm.
i aktach wykonawczych
10% funduszu oszczÚdnoĂciowopoĝyczkowego ulokowanego
wbbezpiecznych instrumentach
finansowych*, z tego 0,5 wartoĂci
rezerwy w KSKOK

Rezerwa
pïynna

10% funduszu
oszczÚdnoĂciowopoĝyczkowego
(tj.boszczÚdnoĂci
czïonków oraz wkïadów
czïonkowskich)
ulokowanego
wbbezpiecznych
instrumentach finansowych,
z tego 0,5bwartoĂci rezerwy
w KSKOK

Fundusz
stabilizacyjny
w KSKOK

co najmniej 1% aktywów
co najmniej 1% aktywów
kas ulokowanych w KSKOK kas ulokowanych w KSKOK
nabnieoprocentowanych lokatach
na nieoprocentowanych
lokatach

Fundusz
zasobowy
ibudziaïowy
w KSKOK

obowiÈzek lokowania
funduszu zasobowego
ibudziaïowego w KSKOK

obowiÈzek lokowania lub nabycia
papierów wartoĂciowych KSKOK
funduszy: zasobowego i udziaïowego
(do wysokoĂci 4% aktywów kasy)

Skïadka
roczna
zwyczajna
nabKSKOK

0,4% przychodów kasy

0,4% przychodów kasy

Koszty
z tytuïu
gwarancji
depozytów

skïadka roczna z tytuïu
ubezpieczenia depozytów
wbTUW SKOK w zaleĝnoĂci
od ryzyka prowadzonej
dziaïalnoĂci od 0,24% do
0,72% depozytów

opïaty roczne z tytuïu gwarancji
depozytów; stopa opïaty ustalana
co roku przez RadÚ BFG, max 0,3%
wartoĂci aktywów i zobowiÈzañ
pozabilansowych; w 2014 r. – 0,085%
(2013 r. – 0,02%)

20

RozporzÈdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie skïadki na pokrycie
kosztów dziaïalnoĂci Krajowej Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej oraz nadzoru sprawowanego
przez KomisjÚ Nadzoru Finansowego, Dz. U. 2013 r., poz. 341.
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Regulacje okreĂlone
w Ustawie
Tytuï
z dnia 14 grudnia 1995 r.
ograniczenia
o SKOK i regulacji
KSKOK

Regulacje okreĂlone w Ustawie
z dnia 5 listopada 2009 r.
o SKOK z poz. zm.
i aktach wykonawczych

Koszty
nadzoru

brak

faktyczne poniesione koszty nadzoru
powiÚkszone o 11,111% rozïoĝone na
dziaïajÈce kasy wedïug sumy aktywów
z poprzedniego roku; max 0,024%
aktywów kasy

Rezerwa
obowiÈzkowa

brak

wedïug stopy ustalanej przez RPP
utrzymywana w KSKOK; konstrukcja
w zasadzie identyczna zbrezerwÈ w
bankach, kwoty rezerwy oprocentowane
(0,9 stopy redyskonta weksli NBP)

* ¥rodki rezerwy zgodnie z ustawÈ obok gotówki mogÈ stanowiÊ Ărodki utrzymywane na odrÚbnych
rachunkach w KSKOK oraz jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniÚĝnego. Dodatkowo, uchwaïÈ
KNF w sprawie ustalenia innych form utrzymywania rezerwy pïynnej w spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych rozszerzono kategorie aktywów, w których rezerwa moĝe byÊ utrzymywana
obĂrodki utrzymywane na rachunkach w bankach, których wspóïczynnik wypïacalnoĂci jest nie niĝszy
niĝ 12% oraz papiery wartoĂciowe emitowane przez rzÈdy albo banki centralne pañstwa naleĝÈcych
do OECD majÈce ocenÚ ratingowÈ nie niĝszÈ niĝ nadana przez tÚ samÈ agencjÚ papierom wartoĂciowym SP. Komunikat dotyczÈcy uchwaïy KNF w sprawie ustalenia innych form utrzymywania rezerwy
pïynnej wb spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, KNF, http://www.knf.gov.pl/Images/
KNF_12_02_uchwala_rezerwa_plynna_skok_tcm75-33465.pdf (dostÚp: 11.03.2014).
½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spóïdzielczych kasach
oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, Dz. U. nr 1, poz. 2 ze zm.; Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spóïdzielczych kasach..., op. cit.; Ustawy z dnia 29bsierpnia 1997br. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U.
zb2013 r. poz. 908 ze zm., wybranych uchwaï Krajowej Spóïdzielczej Kasy OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej, Statutu KSKOK oraz rozporzÈdzeñ Ministra Finansów.

Od 2014 r. na dziaïalnoĂÊ kas wpïywa równieĝ nowy obowiÈzek utrzymywania
rezerwy obowiÈzkowej. Konstrukcja instrumentu rezerwy obowiÈzkowej w kasach
jest praktycznie identyczna jak w bankach. PrzyjÚto takie same21: 1-miesiÚczne
okresy naliczania rezerwy, system rezerwy jako opóěniony i uĂredniony, ryczaïtowe
odliczenie równowartoĂci 500 tys. EUR, stopÚ rezerwy ustalanÈ przez RPP, wysokoĂÊ oprocentowania rezerwy jako 0,9 stopy redyskontowej NBP, sankcje z tytuïu
braku utworzenia odpowiedniej kwoty rezerwy. DefinicjÚ podstawy naliczania rezerwy dostosowano do zakresu dziaïalnoĂci kas22.
21

22

Art. 38–41. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r..., op. cit.; Uchwaïa nr 42/2013 ZarzÈdu NBP
zbdnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiÈzkowej, Dz. U. NBP poz. 21, dostÚpne wbInternecie: http://dzu.nbp.pl/eDziennik/ActDetails.
aspx?year=2013&poz=21&book=0 (dostÚp: 12.09.2014).
Art. 38. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r..., op. cit.
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Podobnie jak w sektorze banków spóïdzielczych, w którym rezerwy sÈ lokowane
na rachunkach w bankach zrzeszajÈcych, w sektorze kas kwoty rezerwy sÈ gromadzone w KSKOK, która równowartoĂÊ rezerwy obowiÈzkowej (swojej i zrzeszonych kas)
zobowiÈzana jest utrzymywaÊ w banku centralnym. W sytuacji otrzymywania przez
spóïdzielnie oprocentowania kwoty rezerw na poziomie rynkowym23, wprowadzenie
tego instrumentu polityki pieniÚĝnej, z punktu widzenia gospodarki finansowej kas
tych jednostek, bÚdzie wpïywaïo jedynie na warunki zagospodarowania pozyskanych
od czïonków funduszy kas, które nie zostaïy wykorzystane na akcjÚ kredytowÈ.
Badanie wpïywu nowych ram regulacyjnych na gospodarkÚ finansowÈ spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych naleĝy uzupeïniÊ o regulacjÚ ostroĝnoĂciowÈ dotyczÈcÈ ryzyka kredytowego – obowiÈzek tworzenia odpisów aktualizacyjnych
na te z naleĝnoĂci kas, w odniesieniu do których istniejÈ obawy ich nieodzyskania.
Tworzenie odpisów aktualizacyjnych jest swoistÈ „szalupÈ ratunkowÈ”, stanowiÈc
jedynie zapis ksiÚgowy pozwalajÈcy „zarezerwowaÊ” fundusze na pokrycie strat
wbsytuacji braku moĝliwoĂci odzyskania poĝyczonych funduszy. ZwiÚkszenie jednak
obowiÈzków w zakresie ich tworzenia powoduje okresowe podwyĝszanie kosztów
dziaïalnoĂci. Kasy tworzyïy odpisy aktualizacyjne równieĝ przed reformÈ sektora
(zgodnie z normÈ ostroĝnoĂciowÈ KSKOK)24, jednak w sytuacji podjÚcia róĝnego
rodzaju dziaïañ o charakterze windykacyjnym spóïdzielnie mogïy korzystaÊ z niĝszych stóp odpisów od sald naleĝnoĂci przeterminowanych (szerzej zob. tabelab2)25
niĝ wynikaïoby to z opóěnienia zapïaty.

23
24

25

Wedïug stanu na 12 wrzeĂnia 2014 r. stopa oprocentowania rezerwy obowiÈzkowej wynosi
2,475%. http://www.nbp.pl/ (dostÚp: 12.09.2014).
Uchwaïa nr 1 ZarzÈdu Kasy Krajowej z dnia 18 paědziernika 2002 r. Normy dopuszczalnego
ryzyka wbdziaïalnoĂci SKOK w zakresie dokonywania odpisów aktualizujÈcych poĝyczki i kredyty przeterminowane i nieĂciÈgalne.
W trakcie trwania czynnoĂci windykacyjnych odpisy aktualizacyjne wynoszÈ 0% salda, jednak
nie dïuĝej niĝ przez 4 miesiÈce od dnia powstania przeterminowania. Po tym okresie, jednak
nie dïuĝej niĝ do upïywu 6 miesiÚcy, odpisy wynoszÈ 20% salda naleĝnoĂci przeterminowanych.
Warto wskazaÊ, ĝe postanowienia te nie majÈ zastosowania do naleĝnoĂci zb tytuïu poĝyczek
ibkredytów przeterminowanych powyĝej 3 miesiÚcy, których umowy nie zostaïy wypowiedziane.
W przypadku skierowania naleĝnoĂci na drogÚ postÚpowania sÈdowego wbterminie do 6 miesiÚcy od dnia powstania przeterminowania SKOK dokonujÈ odpisów o obniĝonej wysokoĂci.
W sytuacji, gdy naleĝnoĂci sÈ zasÈdzone, a SKOK nie otrzymaï od komornika postanowienia
ob bezskutecznej egzekucji, a ponadto przez 12 ostatnich miesiÚcy nie byïy dokonywane spïaty na poczet zadïuĝenia, kasa zobowiÈzana jest do dokonania odpisu w wysokoĂci 50% salda
tych naleĝnoĂci. Omawiana uchwaïa reguluje równieĝ koniecznoĂÊ dokonywania odpisów dla
naleĝnoĂci, co do których dokonano cesji. Wówczas odpisy powinny wynosiÊ co najmniej 10%
scedowanych naleĝnoĂci w chwili dokonywania przelewu. SKOK raz do roku dokonuje przeglÈdu tych naleĝnoĂci. Uchwaïa nr 1 ZarzÈdu Kasy Krajowej z dnia 18 paědziernika 2002br. Normy
dopuszczalnego ryzyka w dziaïalnoĂci SKOK w zakresie dokonywania odpisów aktualizujÈcych
poĝyczki i kredyty przeterminowane i nieĂciÈgalne.
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Ogólna reguïa

Terminy

Prowadzenie dziaïañ winUchwaïa nr 1
dykacyjnych wypowiedziaZarzÈdu Kasy
ne w terminie 3 miesiÚcy
Krajowej z dnia
(liczÈc od dnia powstania
18 paědziernika
przeterminowania)
2002br. Normy
Skierowanie na drogÚ
dopuszczalnego
postÚpowania sÈdowego
ryzyka w dziaïalnoĂci w terminie 6 miesiÚcy od
SKOK w zakresie
powstania (od wypowiedzedokonywania
nia naleĝnoĂci)
odpisów
NaleĝnoĂci zasÈdzone
aktualizujÈcych
nabustalonych warunkach*
poĝyczki i kredyty
Przeprowadzenie cesji naprzeterminowane
leĝnoĂci nieĂciÈgalnych**
i nieĂciÈgalne
(od momentu cesji w zaleĝnoĂci od otrzymywanych
przez SKOK wpïat)
RozporzÈdzenie
Ministra Finansów
z dnia 30 grudnia
2011br. w sprawie
Przekroczenie terminu
szczególnych zasad
spïaty
rachunkowoĂci
spóïdzielczych kas
oszczÚdnoĂciowokredytowych***

Podstawa prawna

0

20

0

40

20

10

50

100

35

50

100

1
2
3
4
5
6
7
8
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Tabela 2. Odpisy aktualizacyjne w spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych
zgodnie z regulacjami Krajowej Spóïdzielczej OszczÚdnoĂciowo-Kredytowej oraz Ministra Finansów (w %)
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Przekroczenie terminu
spïaty
0

20

50

100

½ródïo: Uchwaïa nr 1 ZarzÈdu Kasy Krajowej z dnia 18.10.2002 r. Normy dopuszczalnego ryzyka wb dziaïalnoĂci SKOK w zakresie dokonywania odpisów aktualizujÈcych poĝyczki i kredyty przeterminowane i nieĂciÈgalne oraz RozporzÈdzenie Ministra Finansów z dnia
30bgrudnia 2011br. wbsprawie szczególnych zasad rachunkowoĂci spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, Dz.U. z dnia 13 stycznia
2012 r., poz. 45.

* W sytuacji gdy speïnione byïy dwa warunki: 1) SKOK nie otrzymaï postanowienia o nieĂciÈgalnoĂci wierzytelnoĂci, 2) przez 12 miesiÚcy
byïy dokonywane wpïaty przez dïuĝnika.
** Raz do roku SKOK dokonuje przeglÈdu naleĝnoĂci. W sytuacji gdy w ciÈgu ostatnich 12 miesiÚcy byïy dokonywane wpïaty oraz SKOK
nie otrzymaï postanowienia o nieĂciÈgalnoĂci, odpis aktualizacyjny moĝe pozostaÊ na wskazanym poziomie.
*** Kolejne rozporzÈdzenia utrzymaïy wysokoĂÊ odpisów: RozporzÈdzenie Ministra Finansów zbdnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoĂci spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, Dz.U. z dnia 21 stycznia 2013 r. poz. 99; RozporzÈdzenie
Ministra Finansów z dnia 25 wrzeĂnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoĂci spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, Dz.U. z dnia 25 wrzeĂnia 2013 r. poz. 1137.

RozporzÈdzenie
Ministra Finansów
z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie
szczególnych zasad
rachunkowoĂci
spóïdzielczych kas
oszczÚdnoĂciowokredytowych
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Regulacja KSKOK, podobnie jak konstrukcja bankowych rezerw celowych, umoĝliwiaïa dokonywanie pomniejszeñ podstawy tworzonych odpisów o przyjÚte przez
kasy zabezpieczenia. Obok standardowych pomniejszeñ zwiÈzanych z przyjÚtymi
zabezpieczeniami rzeczowymi, regulacja umoĝliwiaïa zmniejszenie podstawy tworzenia rezerw, np. w 100% do kwoty objÚtej polisÈ ubezpieczeniowÈ, do 50% kwoty
naleĝnoĂci w odniesieniu do porÚczeñ osób fizycznych, w zaleĝnoĂci od oceny zdolnoĂci kredytowej porÚczyciela. Zakres i wysokoĂÊ tworzonych odpisów aktualizacyjnych ulegïy zasadniczej zmianie po wejĂciu w ĝycie RozporzÈdzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r.26, w którym powiÈzano wysokoĂÊ odpisów jedynie
z terminem opóěnienia spïaty naleĝnoĂci, a ponadto wyïÈczono wskazywane wyĝej
zabezpieczenia z grupy zabezpieczeñ zmniejszajÈcych podstawÚ odpisów. Regulacja
ta wzbudziïa wiele wÈtpliwoĂci prawnych dotyczÈcych delegacji ustawowej uprawniajÈcej do jej wprowadzania, dlatego jeszcze dwukrotnie wprowadzano nowe rozporzÈdzenia, jednoczeĂnie korygujÈc niektóre zapisy dotyczÈce np. uwzglÚdniania
zabezpieczeñ w postaci porÚczeñ osób fizycznych w zmniejszeniach podstawy tworzenia rezerw celowych27. RozporzÈdzeniem Ministra Finansów z dnia 25 wrzeĂnia
2013 r. ponownie umoĝliwiono kasom obniĝenie podstawy tworzenia rezerw o przyjÚte porÚczenia osób fizycznych. NastÚpna korekta wysokoĂci odpisów aktualizacyjnych nastÈpi od 1 stycznia 2015 r., kiedy to wejdÈ w ĝycie regulacje kolejnego juĝ
RozporzÈdzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2014 r.28 ZostanÈ wówczas
wprowadzone zasady tworzenia odpisów zbliĝone do rezerw celowych w bankach29.

2. SYTUACJA FINANSOWA SPÓDZIELCZYCH KAS
OSZCZ}DNO¥CIOWO-KREDYTOWYCH
ObjÚcie sektora kas nadzorem KNF, w tym pozyskiwanie od nich danych sprawozdawczych, umoĝliwiïo publikowanie od koñca 2012 r. informacji na temat sytuacji finansowej tych instytucji. Niestety, dane dotyczÈce wyników dziaïalnoĂci oraz
bezpieczeñstwa finansowego sÈ bardzo niepokojÈce i mogÈ byÊ interpretowane jako
relatywnie wysokie ryzyko naruszenia stabilnoĂci finansowej tego sektora.
26
27
28
29

RozporzÈdzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r..., op. cit.
J. Skoczek, Zastosowanie niektórych rozwiÈzañ z zakresu uporzÈdkowanej likwidacji banków do
spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, „PieniÈdze i WiÚě” 2013, nr 4 (61), s. 145–146.
RozporzÈdzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoĂci spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych, Dz. U. 2014 r., poz. 880.
WysokoĂÊ odpisów aktualizacyjnych wynosi na: naleĝnoĂci regularne – 0% podstawy, naleĝnoĂci
z prawdopodobieñstwem wystÈpienia nieĂciÈgalnoĂci (w tym, dla których opóěnienie przekracza
3 miesiÈce, a nie przekracza 6 miesiÚcy) – 20%, naleĝnoĂci o znacznym stopniu prawdopodobieñstwa nieĂciÈgalnoĂci (w tym, dla których opóěnienie przekracza 6 miesiÚcy, a nie przekracza
12bmiesiÚcy) – 50%, naleĝnoĂci nieĂciÈgalne (w tym, dla których opóěnienie przekracza 12bmiesiÚcy) – 100%. Przy kwalifikacji naleĝnoĂci do poszczególnych kategorii uwzglÚdniana bÚdzie
równieĝ sytuacja ekonomiczno-finansowa dïuĝnika.
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Od koñca 2012 r. do marca 2014 r. sektor spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych skïadaï siÚ z 55 kas i Kasy Krajowej, a jego udziaï w aktywach
sektora finansowego nie przekraczaï 1,34%. Natomiast warto podkreĂliÊ, ĝe tempo
wzrostu sum bilansowych do 2013 r., a zwïaszcza depozytów w sektorze kas, byïo
wiÚksze, zarówno w porównaniu do banków komercyjnych, jak i banków spóïdzielczych. W 2013 r. aktywa sektora skok wzrosïy o ok. 12,3%, pomimo zainicjowania
dziaïañ UKNF. Od poïowy 2013 r. tempo wzrostu zdecydowanie malaïo, a w poïowie
2014 r. byïo najniĝsze (sektor SKOK – 1,8; banki komercyjne – 6,6; sektor banków
spóïdzielczych – 9,8).
W kontekĂcie rynkowego oddziaïywania kas warto podkreĂliÊ, ĝe z usïug tych
instytucji korzysta ponad 2,6 mln klientów, a grupa ta systematycznie wzrastaïa
(por. tabelab3), niezaleĝnie od pojawiajÈcych siÚ wÈtpliwoĂci co do statusu czïonkostwa spóïdzielni czÚĂci z nich. Klienci zdeponowali w kasach ok. 16,3 mld zïotych
depozytów, które w ich strukturze pasywów majÈ aĝ 92% udziaï. Wobec pogarszajÈcej siÚ sytuacji finansowej wielu kas uzyskanie gwarancji BFG dla deponentów do
równowartoĂci 100 tys. euro w koñcu 2013 r. stanowiïo waĝny stabilizator.
Sektor kas jest bardzo zróĝnicowany. Suma bilansowa najwiÚkszego jest prawie
3,8 tys. razy wiÚksza od najmniejszego, a suma bilansowa czterech najwiÚkszych
stanowi ok. 72% aktywów tego sektora i ma tendencjÚ rosnÈcÈ.
Tabela 3. Wybrane charakterystyki dziaïalnoĂci spóïdzielczych kas
oszczÚdnoĂciowo-kredytowych w Polsce w latach 2012–2014*
Lata
Kwartaïy
Liczba czïonków kas (tys.)
Aktywa (mln zï)
Kredyty netto (mln zï)**
Udziaï kredytów
wbaktywach kas (%)
Udziaï kredytów
przeterminowanych
w kredytach brutto (%)

2012
IV

2013
I

II

III

IV

2014
I

2567,80
2617,5
2648,3
2635,1
2653,9
2654,9
16 883,92 18 179,1 18 328,9 18 520,2 18 959,6 18 904,7
10 249,98 10 211,2 10 379,4 10 467,4 10 546,6 10 463,5
60,70

56,2

56,6

56,5

55,6

55,3

30,50

30,4

30,0

32,3

29,6

33,9

*

Dane za I kwartaï 2014 r.
Kasy udzielajÈ zarówno kredytów, jak i poĝyczek, w artykule objÚte terminem dziaïalnoĂÊ kredytowa.

**

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych KNF, http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html (dostÚp: 12.09.2014).

Podstawowym ěródïem przychodów spóïdzielczych kas sÈ udzielone kredyty
oraz poĝyczki czïonkowskie (ok. 58%), drugim z kolei sÈ lokaty w Kasie Krajowej
(niespeïna 13%); dalej po równo udziaïy i akcje oraz dïuĝne papiery wartoĂciowe

123

Bezpieczny Bank
3(56)/2014

(po ok. 7%). Przy czym faktyczny wynik uzyskiwany z tytuïu dziaïalnoĂci kredytowo-poĝyczkowej zaleĝy od skali podejmowanego ryzyka. BiorÈc pod uwagÚ kasy,
wbPolsce podjÚte przez poszczególne instytucje ryzyko okazaïo siÚ wysokie, bo aĝ
ok. 1/3 portfela kredytowego kas jest przeterminowana (por. tabelab3), a ponadto
do tej kategorii w 60% naleĝÈ kredyty, dla których opóěnienie w spïacie wynosi
powyĝej 12 miesiÚcy30. Wedïug stanu na I kwartaï 2014 r. portfel kredytów przeterminowanych stanowiï juĝ prawie 4,5 mld zï31.
JakoĂÊ kredytów w kasach jest silnie zróĝnicowana. W niektórych kasach jakoĂÊ
kredytów jest gorsza niĝ dwukrotnoĂÊ Ăredniej dla tego sektora. W sytuacji coraz
niĝszej jakoĂci portfela kredytowego kasy sÈ zobowiÈzane do tworzenia w ciÚĝar kosztów odpisów aktualizacyjnych. BiorÈc pod uwagÚ utworzone odpisy, ich wysokoĂÊ
zb kwartaïu na kwartaï wzrasta (por. tabelab 4). RoĂnie równieĝ pokrycie kredytów
przeterminowanych rezerwami, z 53% na koniec 2012 r. do 65% wedïug danych
za IV kwartaï 2013b r. Wzrost wartoĂci tworzonych odpisów wpïywa na zwiÚkszenie kosztów dziaïalnoĂci kas, Ărednio w sektorze w 2013 r. aĝ o ok. 30% (w 2012 r.
udziaï utworzonych odpisów w kosztach przyjÈï wartoĂÊ 24%), co przyczynia siÚ do
ujemnych wyników caïego sektora (por. tabelab4). BiorÈc pod uwagÚ dane finansowe
poszczególnych instytucji sektora, w I kwartale 2014 r. aĝ w 20 kasach32 wynik netto byï ujemny (choÊ naleĝy podkreĂliÊ, ĝe w I kwartale 2013 r. taka sytuacja miaïa
miejsce w 39 kasach).
Z punktu widzenia celów tego artykuïu waĝne znaczenie majÈ dane o obciÈĝeniu wyniku dziaïalnoĂci kas. Èczne obciÈĝenie wyników wynosiïo w koñcu 2013 r.
ok.b102%, by na koniec I kwartaïu 2014 r. spaĂÊ do 89%.
Krótkoterminowej poprawie wyników finansowych mogïy sïuĝyÊ operacje polegajÈce na wydzieleniu zorganizowanych czÚĂci przedsiÚbiorstw i ich sprzedaĝy.
Wedïug danych KNF przedmiotem sprzedaĝy byïy przede wszystkim przeterminowane portfele kredytowe o wartoĂci brutto 2,13 mld zï. W zamian kasy otrzymywaïy Ărodki pieniÚĝne lub/i dïuĝne papiery wartoĂciowe33, których termin pïatnoĂci
odroczono nawet do kilkunastu lat34.
SïaboĂciÈ spóïdzielni kredytowych sÈ niskie kapitaïy wïasne w stosunku do skali
prowadzonej dziaïalnoĂci i generowanego ryzyka dla zgromadzonych depozytów.
Byïo to jednÈ z gïównych przesïanek wprowadzenia publicznego nadzoru nad kasami. Przez wiele lat kasy wzrastaïy w szybszym tempie niĝ wzrost ich funduszy

30
31
32
33
34

Informacja o sytuacji spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych w I kwartale 2014 r.,
UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014, s. 27.
Ibidem, s. 26.
Udziaï kas wykazujÈcych straty w I kwartale 2014 r. wyniósï: w aktywach 17,5%, w kredytach
17%, w depozytach 20%. Informacja o sytuacji..., op. cit., s. 14.
Ich udziaï w aktywach sektora kas wynosi 3,4%.
Informacja o sytuacji..., op.bcit., s. 29.
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Tabela 4. Wyniki dziaïalnoĂci i odpisy aktualizacyjne spóïdzielczych kas
oszczÚdnoĂciowo-kredytowych w latach 2012–2014*
Lata

2012

Kwartaïy

IV

I

II

III

IV

I

Liczba kas ze stratami

28

39

35

24

15

20

Wspóïczynnik wypïacalnoĂci
kas

bd

bd

bd

1%

0,33%

0,18%

Liczba kas z ujemnym
wspóïczynnikiem
wypïacalnoĂci

6

14

20

15

21

17

Wynik finansowy sektora kas
(mln zï)

–50,5

–113,3

–92,7

–17,3

26,1

–8,5

Przychody z caïoksztaïtu
dziaïalnoĂci (mln zï)

4776,4

817,9

1813,7

2757,5

3882,1

737,2

Koszty z caïoksztaïtu
dziaïalnoĂci (mln zï)

4710,0

920,0

1880,9

2725,8

3826,5

731,1

1138,6

295,75

492,3

767

1169,4

241,1

24,2

32,1

26,2

28,1

30,6

33,0

1866,5

2240,4

2244,7

2463,4

53,1

57,3

59,1

58,5

– w tym odpisy
aktualizacyjne
utworzone (mln zï)
– udziaï utworzonych
odpisów
aktualizacyjnych
wbkosztach dziaïalnoĂci
kas (%)
Odpis aktualizacyjny
wbkasach (mln zï)
Pokrycie kredytów
przeterminowanych
utworzonymi odpisami
aktualizacyjnymi (%)
*

2013

2014

2527,23 2714,3

65,1

60,3

Dane za I kwartaï 2014 r.

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie danych KNF, http://www.knf.gov.pl (dostÚp: 12.09.2014).

wïasnych, dlatego wskaěniki adekwatnoĂci kapitaïowej, a od 2013 r. wspóïczynniki wypïacalnoĂci, przyjmujÈ bardzo niskie wartoĂci. Przy Ărednim wskaěniku
kapitaïowym w sektorze kas na poziomie 3%35, pojawiajÈce siÚ straty w bieĝÈcej

35

Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego Raport o sytuacji spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych w 2012 r., UrzÈd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013 r., s. 46.
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dziaïalnoĂci tych instytucji prowadzÈ do zmniejszania siÚ bazy kapitaïowej sektora
kas (zob. tabelab4). Wspóïczynnik wypïacalnoĂci caïego sektora znacznie odbiega
od wymaganej ustawowo wysokoĂci (5%) i wynosi 0,18%, przy tym aĝ 17 kas ma
wspóïczynniki wypïacalnoĂci na poziomie niĝszym od 0.
Straty z dziaïalnoĂci spóïdzielczych kas, ale równieĝ raĝÈco niskie wspóïczynniki adekwatnoĂci kapitaïowej, sÈ powiÈzane z pogarszajÈcÈ siÚ jakoĂciÈ portfela
kredytowego tych instytucji. Bez dostÚpu do szczegóïowych informacji dla poszczególnych kas trudno okreĂliÊ, w jakim stopniu zmniejszanie jakoĂci portfela wynika
z pogarszania sytuacji dïuĝników kredytowych, a w jakim jest nastÚpstwem zmian
w zakresie norm ostroĝnoĂciowych.

3. SYMULACJA WPYWU ZMIAN REGULACYJNYCH
NA GOSPODARK} FINANSOWk HIPOTETYCZNEJ KASY
W celu przeprowadzenia porównania zakresu oddziaïywania regulacji na sytuacjÚ finansowÈ kas zaïoĝono dokonanie analizy na przykïadzie hipotetycznej
instytucji – SKOK ABC. Dla okreĂlenia wartoĂci poszczególnych pozycji bilansu,
rachunku zysków i strat oraz portfela kredytowego przyjÚto dane sektorowe kas
za rok 2013, które podzielono przez 100 (zob. tabele 5 i 6). W grupie 55 aktywnych
kas wbPolsce hipotetyczna instytucja zostaïaby zaliczona do grupy Ărednich. ChoÊ
przyjÚcie struktury finansowania oraz wyników modelowej kasy na podstawie informacji przeciÚtnych moĝe nie byÊ w peïni adekwatne dla rozwaĝañ konkretnych
spóïdzielni, jednak pozwala na prowadzenie analiz teoretycznych oraz odniesienie/
porównanie wyników do faktycznych informacji dotyczÈcych badanego sektora.
Tabela 5. Bilans hipotetycznej SKOK ABC (na 31 grudnia 2013 r.)
Aktywa
Kredyty i poĝyczki
Udziaïy i akcje
Dïuĝne papiery
wartoĂciowe i inne
papiery wartoĂciowe
Lokaty w Kasie
Krajowej
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WartoĂÊ
(tys. zï)

Struktura
(%)

Pasywa

WartoĂÊ
(tys. zï)

bStruktura
(%)

106 421,09

55,6

ZobowiÈzania
dïugoterminowe:

6 133,88

3,2

13 302,56

7,0

– w tym depozyty
czïonków

5 359,34

2,8

9 960,91

5,2

– w tym poĝyczki

655,78

0,3

29 769,62

15,6

ZobowiÈzania
173 069,01
krótkoterminowe:

90,4
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WartoĂÊ
(tys. zï)

Aktywa

Struktura
(%)

Pasywa

WartoĂÊ
(tys. zï)

12 417,26

6,5

– w tym depozyty
170 931,07
czïonków

– w tym Ărodki
pieniÚĝne w kasie

8 145,31

4,3

– kredyty
ibpoĝyczki

Inne aktywa finansowe

7 124,97

3,7

12 385,58

6,5

191 381,99

100,0

¥rodki pieniÚĝne i inne
aktywa pieniÚĝne:

Pozostaïe aktywa
Suma

bStruktura
(%)
89,3

61,63

0,0

Fundusze wïasne

5 104,68

2,7

Pozostaïe pasywa

7 074,42

3,7

191 381,99

100,0

Suma

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych KNF.

Tabela 6. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK ABC za 2013 r.
Wyszczególnienie

WartoĂÊ tys. zï

Przychody z caïoksztaïtu dziaïalnoĂci

39 201,12

Koszty uzyskania przychodów z caïoksztaïtu dziaïalnoĂci:

36 169,65

– w tym odpisy tytuïu aktualizacji wartoĂci kredytów

10 504,32

Wynik z dziaïalnoĂci operacyjnej

4 184,88

Wynik z dziaïalnoĂci gospodarczej

3 031,47

Wynik finansowy brutto

3 031,48

Wynik finansowy netto

2 515,37

½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie danych KNF.

PrzyjÚto równieĝ wiele zaïoĝeñ pozwalajÈcych na dokonanie porównañ:
Y na fundusze wïasne kasy skïadajÈ siÚ jedynie fundusz zasobowy oraz udziaïowy,
w analizie zaïoĝono brak zmian tych kategorii funduszy wïasnych w czasie (dla
potrzeb analiz przyjÚto wartoĂci z badanego roku);
Y jako podstawÚ wyznaczania opïat na rzecz BFG przyjÚto wyïÈcznie wysokoĂÊ
aktywów (pomijajÈc zobowiÈzania pozabilansowe) na koniec badanego roku, nie
zaĂ poprzedniego;
Y faktyczny koszt ubezpieczenia depozytów w TUW SKOK ustalono na podstawie
informacji prasowych na temat utraconej skïadki przez TUW SKOK – odpowiednio dzielÈc wartoĂÊ 24 mln zï przez 10036;

36

M. Gawrychowski, TUW SKOK traci klienta, „Puls Biznesu” 2014, http://pulsbiznesu.pb.pl
(dostÚp: 18.09.2014).
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Y rezerwa pïynna jest utrzymywana przez kasÚ w formie Ărodków pieniÚĝnych
wbkasie (w peïnej wysokoĂci posiadanych Ărodków) oraz na lokatach w KSKOK;
Y podstawÈ rezerwy obowiÈzkowej sÈ wartoĂci depozytów krótko- i dïugoterminowych ujÚtych w bilansie SKOK ABC; stopa rezerwy obowiÈzkowej wynosi
3,5% (aktualna wartoĂÊ z sierpnia 2014 r.), a ryczaïtowe odliczenie od wartoĂci
rezerwy utrzymywanej w KSKOK 500 tys. EUR (dla przeliczenia przyjÚto kurs
Ăredni NBP w wysokoĂci 1 EUR = 4 PLN); przyjÚto odprowadzanie rezerwy za
caïy rok w identycznej wysokoĂci, choÊ faktycznie wystÚpuje miesiÚczny okres
utrzymywania i odprowadzania rezerw, a ponadto okres utrzymywania jest
opóěniony w stosunku do naliczania i utrzymywane w KSKOK kwoty majÈ
charakter uĂredniony;
Y w odróĝnieniu od faktycznie dokonywanych narastajÈco odpisów aktualizacyjnych w symulacji zaïoĝono brak wczeĂniejszych odpisów, dla potrzeb analizy sÈ
one naliczone jednorazowo;
Y w celu zobrazowania wzglÚdnego wpïywu regulacji, otrzymane wartoĂci odniesiono do sumy bilansowej lub poniesionych rocznych kosztów hipotetycznej instytucji (por. tabela 7).
Na podstawie przeprowadzonych analiz moĝna stwierdziÊ, ĝe w konsekwencji
zmian legislacyjnych:
Y utrzymano wiele regulacji dotyczÈcych obowiÈzku lokowania Ărodków pieniÚĝnych w KSKOK, których oprocentowanie wpïywa na osiÈgany wynik dziaïalnoĂci;
Y znaczenie KSKOK dla gospodarki finansowej kas jest wyĝsze po reformie – lokaty kasy w KSKOK obejmujÈ 10,25% aktywów badanej SKOK (por. tabelab7);
Y wprowadzenie obowiÈzku tworzenia rezerwy obowiÈzkowej dla kas zwiÚkszyïo
udziaï Ărodków lokowanych w KSKOK w aktywach (kwoty rezerwy pïynnej sÈ
jednak dwukrotnie wyĝsze w porównaniu do rezerwy obowiÈzkowej),
Y obowiÈzek tworzenia rezerw obowiÈzkowych nie wpïynie na zwiÚkszenie kosztów dziaïalnoĂci kasy, gdyĝ sÈ one oprocentowane na poziomie rynkowym.
Dane sprawozdawcze sektora kas potwierdzajÈ duĝe znaczenie lokat w Kasie
Krajowej dla gospodarki finansowej kas. Na koniec 2013 r. instytucje te posiadaïy
ponad 2,7 mld zï w formie lokat w KSKOK (stanowi to aĝ 15,6% ich aktywów;
wb2012 r. wskaěnik ten wynosiï 13,5%).
ObowiÈzkowy system gwarancji depozytów i uzaleĝnienie wysokoĂci opïat od
wartoĂci aktywów i zobowiÈzañ pozabilansowych ujednolica koszty zapewnienia
ochrony dla depozytów w kasach, podczas gdy w ramach prywatnego ubezpieczenia w TUW SKOK wysokoĂci skïadek byïy doĂÊ zróĝnicowane. BiorÈc pod uwagÚ
maksymalne wysokoĂci opïaty z tytuïu gwarancji depozytów, pïatnoĂci z tytuïu
ochrony BFG sÈ niĝsze niĝ ubezpieczenie TUW SKOK. Równieĝ bieĝÈce informacje na temat ustalonych przez BFG wysokoĂci stopy skïadki w latach 2013 i 2014,
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a takĝe utraconych przez TUW SKOK skïadek od kas (w wysokoĂci 24 mln zï
wb2013br. – gromadzonych w okresie braku upadïoĂci tych instytucji), wskazujÈ na
obniĝenie obciÈĝeñ z tytuïu gwarancji depozytów. Naleĝy jednak zwróciÊ uwagÚ na
bardzo trudnÈ sytuacjÚ sektora, która moĝe doprowadziÊ do wzrostu stopy opïaty
na rzecz BFG – wówczas równieĝ zostanie podwyĝszony koszt kas z tego tytuïu.
Tabela 7. ObciÈĝenia dziaïalnoĂci SKOK na przykïadzie SKOK ABC
WartoĂÊ dla modelu
Tytuï ograniczenia/
obciÈĝenia
ObowiÈzek
lokowania
Ărodków
pieniÚĝnych
w KSKOK

Koszt
gwarancji
depozytów

Przed
reformÈ
(tys. zï)

Po
reformie
(tys. zï)

8 814,52

8 814,52

Rezerwa
obowiÈzkowa

0

4 170,16

Fundusz
stabilizacyjny

1 913,82

w bilansie
1 913,82 kasy 8,27

Fundusze wïasne
w KSKOK

5 104,68

5 104,68

Rezerwa pïynna

Koszt faktyczny

Koszt maksymalny
Koszty
nadzoru
i skïadka
na rzecz
KSKOK

Udziaï (%)

Maksymalny koszt
z tytuïu nadzoru
finansowego
Skïadka roczna
zwyczajna

Przed
reformÈ

Po
reformie

w bilansie
kasy 10,45

240,00

2013 r. –
w kosztach
38,28
dziaïalnoĂci
2014 r. –
0,66
162,67

w kosztach
dziaïalnoĂci
2013 – 0,11
2014 – 0,45

1 269,29

w kosztach
574,15 dziaïalnoĂci
3,51

w kosztach
dziaïalnoĂci
1,59

0

156,80

45,93

–

w kosztach
156,80 dziaïalnoĂci
0,43

w kosztach
dziaïalnoĂci
0,13
w kosztach
dziaïalnoĂci
0,43

½ródïo: obliczenia wïasne.

Dodatkowymi obciÈĝeniami dla kas sÈ koszty sprawowanego przez KNF oraz
czynnoĂci kontrolnych KSKOK – z uiszczanej kwoty skïadki 90% jest przekazywane KNF, pozostaïa czÚĂÊ pozostaje w KSKOK, która peïni funkcje inkasowe w tym
zakresie. Jest to kategoria kosztu, którÈ kasy sÈ zobligowane ponosiÊ. W symulacji
uwzglÚdniono ponadto roczne skïadki zwyczajne ponoszone przez kasy na rzecz
KSKOK. WysokoĂÊ tego obciÈĝenia w badanej kasie jest ponad trzykrotnie wyĝsza
od kosztów nadzoru (stanowi 0,43% kosztów dziaïalnoĂci).
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BiorÈc pod uwagÚ analizowane tytuïy systemowych obciÈĝeñ finansowych kas
nie moĝna jednoznacznie potwierdziÊ ich zwiÚkszenia. Natomiast na skutek nowych regulacji wzmacnia siÚ znaczenie KSKOK dla gospodarki finansowej kas.
Nowym kosztem sÈ skïadki z tytuïu nadzoru finansowego, a poziom faktycznych
kosztów korzystania z systemu gwarancji depozytów bÚdzie zaleĝeÊ od obciÈĝeñ ponoszonych na rzecz BFG, przy czym maksymalne ustawowe stawki opïaty na rzecz
BFG sÈ niĝsze od maksymalnych stawek ubezpieczenia depozytów w TUW SKOK.
Zgodnie z wczeĂniejszymi analizami danych sprawozdawczych kas, w krótkim
horyzoncie czasie na wysokoĂÊ kosztów istotnie mogÈ wpïywaÊ regulacje dotyczÈce
obowiÈzków tworzenia odpisów aktualizacyjnych. KorzystajÈc z danych bilansowych oraz wynikowych hipotetycznej instytucji, przeprowadzono symulacjÚ w zakresie wysokoĂci obligatoryjnych odpisów, biorÈc pod uwagÚ róĝne akty wykonawcze. W prowadzonej analizie uwzglÚdniono cztery warianty odpisów:
Y wariant 1 – bazowy (przed reformÈ), w którym opisy aktualizacyjne sÈ tworzone
zgodnie z UchwaïÈ KSKOK,
Y wariant 2 – odpisy aktualizacyjne wyznaczone zgodnie z RozporzÈdzeniem Ministra Finansów z 2011 r.;
Y wariant 3 – w którym wartoĂci odpisów sÈ obliczone wedïug RozporzÈdzenia
Ministra Finansów z dnia 25 wrzeĂnia 2013 r.37,
Y wariant 4 – w którym wysokoĂÊ odpisów jest zgodna z obowiÈzujÈcym od stycznia 2015 r. RozporzÈdzeniem Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2014 r.
W celu porównania wysokoĂci obligatoryjnych rezerw (w postaci odpisów aktualizacyjnych) tworzonych wedïug róĝnych aktów prawnych, bez uwzglÚdniania
zmian w zakresie portfela kredytów zagroĝonych, przyjÚto, ĝe SKOK ABC ma okreĂlonÈ strukturÚ portfela kredytowego (por. tabelab8). Podobnie jak dla danych bilansowych oraz wynikowych, równieĝ struktura portfela jest odwzorowaniem Ăredniej
struktury portfela w sektorze kas. Dodatkowo przyjÚto kilka zaïoĝeñ dotyczÈcych
zabezpieczeñ (porÚczenia osób fizycznych umoĝliwiajÈce pomniejszenie podstawy
obejmujÈ 50% portfela, brak innych zabezpieczeñ umoĝliwiajÈcych obniĝenie podstawy naliczania rezerw38) oraz dziaïañ windykacyjnych, które mogÈ wpïynÈÊ na
zakres uzyskanych róĝnic dla poszczególnych wariantów.

37
38

W analizie pominiÚto wyniki dotyczÈce odpisów zgodne z RozporzÈdzenie Ministra Finansów
zbdnia 15 stycznia 2013 r. z uwagi na brak istotnych róĝnic w wysokoĂci odpisów.
PrzesïankÈ do przyjÚcia takiego zaïoĝenia staïa siÚ struktura portfela kredytowego kas, w którym aĝ 61% wartoĂci stanowiÈ kredyty konsumpcyjne. Informacja o sytuacji..., op. cit., s. 18.
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Tabela 8. Uproszczona struktura portfela kredytowego SKOK ABC
Wyszczególnienie

Udziaï
(%)

Kredyty i poĝyczki brutto

WartoĂÊ
(tys. zï)
131 747,66

z tego przeterminowane, w tym:

33,33

43 915,89

– do 3 miesiÚcy – podjÚto dziaïania windykacyjne

20,00

8 783,18

– naleĝnoĂci o opóěnieniu w spïacie 5 miesiÚcy (termin
opóěnienia powyĝej 4 miesiÚcy i nie przekracza
6bmiesiÚcy) – wypowiedziane przez SKOK w terminie
3bmiesiÚcy; podjÚto dziaïania windykacyjne

20,00

8 783,18

– powyĝej 12 miesiÚcy ( z tej czÚĂci 15% zostaïo
wypowiedziane 8 miesiÚcy wczeĂniej (zachowujÈc
póïroczny termin od powstania przeterminowania);
10% zasÈdzono na rzecz SKOK (i sÈ dokonywanebwpïaty)

60,00

26 349,53

½ródïo: obliczenia wïasne.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji naleĝy stwierdziÊ, ĝe najniĝsze odpisy
aktualizacyjne hipotetyczna kasa SKOK ABC zobowiÈzana jest utworzyÊ w wariancie bazowym (1), na podstawie uchwaïy KSKOK (por. tabelab 9). Wszystkie pozostaïe warianty analizy wymagajÈ utworzenia odpisów w wyĝszej wysokoĂci, przy
czym najbardziej restrykcyjny w tym zakresie jest wariant 2, w którym wysokoĂÊ
odpisów jest wyĝsza o 58% od wariantu zerowego. Stosunkowo ïagodniejszy charakter kolejnych rozporzÈdzeñ moĝna zauwaĝyÊ w przykïadzie dla wariantów 3 i 4,
odpowiednio jednak wysokoĂÊ odpisów aktualizacyjnych jest wyĝsza od wariantu
zerowego o 18,6% i 13,3%39. Powyĝsze prawidïowoĂci znajdujÈ odzwierciedlenie
zbstopniu pokrycia naleĝnoĂci przeterminowanego portfela utworzonymi rezerwami (por. tabelab10).
Faktyczne róĝnice w zakresie kwot utworzonych odpisów aktualizacyjnych zaleĝÈ od struktury portfela konkretnych instytucji, a wysokoĂÊ tworzonych odpisów
przyczynia siÚ jedynie do krótkookresowego pogorszenia sytuacji finansowej kas.
W sytuacji utworzenia rezerw na naleĝnoĂci odzyskane przez kasÚ, odpisy ulegajÈ
rozwiÈzaniu, tym samym zwiÚkszajÈc pozostaïe przychody i prowadzÈc do poprawy wyników instytucji. Na wartoĂÊ faktycznych (rozpatrywanych w punkcie 2)
odpisów aktualizacyjnych wpïywa zatem zarówno pogarszajÈca siÚ jakoĂÊ portfela
kredytowego kas, jak i w 2013 r. bardzo restrykcyjne, póěniej stopniowo ïagodzone,
regulacje dotyczÈce skali ich tworzenia.
39

Niĝsza wysokoĂÊ odpisów aktualizacyjnych w wariancie 3 wynika z pewnoĂciÈ z przyjÚtej,
uproszczonej struktury portfela kredytowego, w którym nie przewidziano naleĝnoĂci przeterminowanych powyĝej 6 miesiÚcy do 12 miesiÚcy.
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½ródïo: obliczenia wïasne.

19 76,220

– w tym w zasÈdzone

19 762,150

NaleĝnoĂci
przeterminowane
powyĝej 12 miesiÚcy
2964,320

6587,380

NaleĝnoĂci
przeterminowane
powyĝej 4 miesiÚcy
dob6bmiesiÚcy

– w tym wypowiedziane
i skierowane do sÈdu
8bmiesiÚcy wczeĂniej

6587,383

32 936,920

Podstawa
tworzenia
odpisu

NaleĝnoĂci
przeterminowane
dob3bmiesiÚcy

NaleĝnoĂci
przeterminowane ogóïem

Kategoria naleĝnoĂci
przeterminowanych

988,11

1482,16

17 291,88

1317,48

0

18 609,36

Kwota
odpisu

Wariant 1

2634,95

3952,43

26 349,53

8783,18

8783,18

43 915,89

Podstawa tworzenia
odpisu

2634,95

3952,43

26 349,53

3074,11

0

29 423,64

Kwota
odpisu

Wariant 2

1976,21

2964,32

19 762,15

6587,38

6587,38

32 936,92

Podstawa tworzenia
odpisu

1976,21

2964,32

19 762,15

2305,58

0

22 067,73

Kwota
odpisu

Wariant 3

Tabela 9. Odpisy aktualizacyjne w SKOK ABC dla róĝnych wariantów (w tys. zï)

1976,21

2964,32

19 762,15

6587,38

6587,38

32 936,92

Podstawa tworzenia
odpisu

1976,21

2964,32

19 762,15

1317,48

0

21 079,63

Kwota
odpisu

Wariant 4
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Tabela 10. Pokrycie kredytów przeterminowanych brutto w SKOK ABC
dla róĝnych wariantów regulacji
Warianty

Odpis aktualizacyjny
(tys. zï)

Pokrycie kredytów
przeterminowanych brutto
(%)

Wariant 1

18.609,36

42,4

Wariant 2

29.423,64

67,0

Wariant 3

22.067,73

50,3

Wariant 4

21.079,63

48,0

½ródïo: obliczenia wïasne.

PODSUMOWANIE
Na sytuacjÚ finansowÈ w sektorze spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych wpïywajÈ systemowe obciÈĝenia ich dziaïalnoĂci, które w ostatnich dwóch
latach podlegaïy istotnym zmianom.
Na podstawie przeprowadzonych analiz naleĝy podkreĂliÊ, ĝe na wzrost wysokoĂci odpisów aktualizacyjnych, swoistej rezerwy celowej w sektorze kas, wpïynÚïy
bardziej restrykcyjne regulacje dotyczÈce ich wysokoĂci i sposobu naliczania. We
wszystkich rozpatrywanych w badaniu wariantach wysokoĂÊ odpisów byïa wyĝsza
od wariantu bazowego, przy czym najwyĝsza wartoĂÊ rezerw charakteryzowaïa
pierwszÈ regulacjÚ Ministra Finansów (wariant 2, w którym byïy wymagane odpisy
o prawie 60% wyĝsze). Kolejne modyfikowane regulacje prawne okreĂlajÈce zasady
tworzenia odpisów sÈ, jak podkreĂla siÚ, bardziej dopasowane do specyfiki sektora,
a ponadto mniej restrykcyjne. Tworzone przez kasy odpisy aktualizacyjne stanowiÈ
ok. 1/3 ponoszonych kosztów tych instytucji, czego konsekwencjÈ sÈ podwyĝszone
ïÈczne koszty ich funkcjonowania, tym samym czÚsto ujemne wyniki dziaïalnoĂci.
Dodatkowo, uwzglÚdniajÈc nieadekwatne w stosunku do podejmowanego ryzyka
ib skali dziaïalnoĂci fundusze wïasne, pogïÚbiajÈ ogromne niedobory kapitaïowe
wbsektorze spóïdzielczych kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych.
Reforma sektora kas rozszerzyïa tytuïy, a zatem równieĝ kwoty Ărodków pieniÚĝnych obowiÈzkowo lokowanych w Kasie Krajowej, dlatego zwiÚkszyïo siÚ znaczenie KSKOK dla gospodarki finansowej kas. Naleĝy jednak zwróciÊ uwagÚ, ĝe
wiÚksze kwoty lokat kas w KSKOK nie wpïywajÈ na zwiÚkszenie kosztów. WbzwiÈzku zbinwestowaniem w swojej instytucji centralnej rozpatrywane spóïdzielnie najczÚĂciej uzyskujÈ przychody odsetkowe, jednak ich wartoĂÊ jest zatem zaleĝna od
cenników KSKOK.
Systemowe obciÈĝenia dziaïalnoĂci kas obejmujÈ równieĝ aktualnie opïaty uiszczane na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ich wysokoĂÊ w pierwszych
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dwóch latach korzystania przez kasy z gwarancji BFG nie jest wysoka, biorÈc pod
uwagÚ faktyczne ryzyko tego segmentu spóïdzielni kredytowych40.
Wprowadzane w sektorze kas normy bezpieczeñstwa sÈ wzorowane na regulacjach obowiÈzujÈcych w sektorze bankowym (m.in. rezerwa obowiÈzkowa, wysokoĂci odpisów aktualizacyjnych), a ich zmiennoĂÊ nie tylko wywoïuje brak stabilnoĂci
dla prowadzonej przez kasy dziaïalnoĂci, ale równieĝ utrudnia porównywalnoĂÊ ich
aktywnoĂci i wyników w czasie.
Niezaleĝnie od zakresu restrykcyjnoĂci rozpatrywanych regulacji naleĝy podkreĂliÊ, ĝe przesïankÈ ich wprowadzenia byïy identyfikowane juĝ wczeĂniej potencjalne zagroĝenia stabilnoĂci tego segmentu rynku. Kluczowe dla dziaïalnoĂci tej
grupy instytucji jest podjÚcie i intensyfikacja dziaïañ w celu restrukturyzacji portfela kredytowego, a w dïuĝszej perspektywie budowa adekwatnej bazy kapitaïowej.

Sïowa kluczowe: Spóïdzielcze kasy oszczÚdnoĂciowo-kredytowe, finansowe obciÈĝenia, odpisy aktualizacyjne

Abstract
As a result of legislative changes in the Co-operative Savings and Credit Union
sector, the safety of depositors has increased but the financial burdens of these
institutions has also undergone a change. The article examines the impact of regulatory changes on the financial standing of credit unions. On the basis of selected
categories of financial burdens, a slight increase in cost and the role of the National
Association of Co-operative Savings and Credit Union have been identified. The
study shows that the regulations pertaining to provisions for delinquent loans have
the greatest impact on the activity of credit unions. The amount of provisions is
increasing also due to the deteriorating quality of the loan portfolio of these cooperatives.
Key words: Credit unions, financial burdens, provisions

40

W lipcu 2014 r. zawieszono dziaïalnoĂÊ SKOK Wspólnota, której deponenci z tytuïu gwarancji
depozytów odzyskajÈ aĝ 815,7 mln zï. Juĝ ponad 600 mln dla klientów SKOK Wspólnota, www.
bankier.pl (dostÚp: 12.09.2014).
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