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WST}P
W konsekwencji ostatniego globalnego kryzysu finansowego zostaïo wypracowane nowe podejĂcie do postÚpowania z niewypïacalnymi bankami nazywane
procedurÈ resolution. Stanowi ona kompleksowy mechanizm prawny i operacyjny
polegajÈcy na dokonaniu restrukturyzacji lub likwidacji banku, przy jednoczesnym
zachowaniu jego funkcji krytycznych i ochronie ubezpieczonych depozytów1. Ramy
prawne dla tej procedury w krajach czïonkowskich Unii Europejskiej wyznacza
dyrektywa w sprawie restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji banków2. Instytucjonalna organizacja procesu resolution w Polsce wynika z uchwalonej 10 czerwca
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2016 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji3.
Punktem wyjĂcia w procesie resolution jest zaïoĝenie, ĝe likwidacja banku nie
powinna wywoïywaÊ powaĝnych zakïóceñ systemowych w sektorze finansowym4.
Takie zagroĝenie istnieje nie tylko w przypadku instytucji o duĝej skali dziaïalnoĂci
mierzonej wartoĂciÈ aktywów, ale równieĝ w odniesieniu do banków odgrywajÈcych
waĝnÈ rolÚ w infrastrukturze systemu finansowego. Z tego wzglÚdu poza stosowaniem do instytucji waĝnych systemowo (systematically important financial institutions) okreĂlenia „zbyt duĝe, by upaĂÊ” (too big to fail), uĝywa siÚ pojÚcia „zbyt
waĝne, by upaĂÊ” (too important to fail) lub „zbyt powiÈzane, by upaĂÊ” (too interconnected to fail5). Znaczenie oraz powiÈzania banków uwidaczniajÈ siÚ miÚdzy innymi w zakresie infrastruktury pïatniczej (systemu pïatniczego i jego elementów).
Likwidacja niektórych instytucji wymaga specjalnego podejĂcia, które zapobiegnie eskalacji kryzysu. WaĝnÈ sprawÈ w tym obszarze jest równieĝ ograniczenie negatywnych konsekwencji likwidacji banku dla systemów pïatnoĂci oraz ich
uczestników, a takĝe utrzymanie bÈdě przejÚcie tzw. krytycznych funkcji banku
zwiÈzanych z poĂrednictwem w pïatnoĂciach. KwestiÚ tÚ podniosïa miÚdzy innymi
Komisja Europejska, wedïug której banki nie mogÈ z dnia na dzieñ zaprzestaÊ
peïnienia funkcji uczestnika systemu pïatniczego6.
Przedmiotem rozwaĝañ w niniejszym opracowaniu jest mechanizm resolution
rozpatrywany przez pryzmat stabilnoĂci systemu pïatniczego. Celem artykuïu jest
ocena zasad przymusowej restrukturyzacji banków ustanowionych ustawÈ z dnia
10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z punktu widzenia zapewnienia
stabilnoĂci systemu pïatniczego, a w szczególnoĂci ciÈgïoĂci funkcjonowania infrastruktury pïatniczej.
Artykuï zostaï podzielony na trzy czÚĂci. W pierwszej z nich zdefiniowano system pïatniczy oraz okreĂlono zwiÈzek miÚdzy jego funkcjonowaniem a stabilnoĂciÈ
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Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz. U. 2016 poz. 996.
Dotyczy to równieĝ zakïóceñ w systemie pïatniczym, które sÈ trudno mierzalnym kosztem
likwidacji banku (E.J. Frydl, M. Quintyn, The Benefits and Costs of Intervening in Banking
Crises, [w:] Bank Restructuring and Resolution, D. Hoelscher (ed.), Palgrave Macmillan UK,
2006, s.b36).
PowiÈzania miÚdzy instytucjami bankowymi mogÈ mieÊ charakter bezpoĂredni, np. poprzez
ekspozycje wynikajÈce z poĝyczek miÚdzybankowych, transakcji na instrumentach pochodnych,
transakcji repo, lub poĂredni, np. wynikajÈcy z udziaïu w systemach pïatnoĂci i rozrachunku
(S.bLumpkin, Resolution of Weak Institutions: Lessons Learned from Previous Crisis, Organisation for Economic Co-operation and Development: Financial Market Trends, 2008, s. 8).
European Commission, Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the Document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Structural Measures Improving the Resilience of EU Credit Institutions, 2014.
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finansowÈ. Odniesiono siÚ równieĝ do problematyki systemu pïatniczego jako elementu analizy makroostroĝnoĂciowej. Druga czÚĂÊ artykuïu zawiera ocenÚ zapisów
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji odnoszÈcych siÚ do systemów pïatnoĂci
oraz banków w roli poĂredników w pïatnoĂciach. W ostatniej czÚĂci opracowania
poruszono zagadnienie planów przymusowej restrukturyzacji banków i ich znaczenia dla ciÈgïoĂci funkcjonowania infrastruktury pïatniczej.

1. SYSTEM PATNICZY JAKO ELEMENT STABILNO¥CI
FINANSOWEJ I ANALIZY MAKROOSTRO¿NO¥CIOWEJ
PojÚcie systemu pïatniczego jest bardzo szerokie i nie odnosi siÚ wyïÈcznie do
pojedynczego mechanizmu umoĝliwiajÈcego dokonywanie pïatnoĂci7. System pïatniczy jest okreĂlany jako caïoksztaït instrumentów pïatniczych, podmiotów ĂwiadczÈcych usïugi pïatnicze oraz powiÈzañ instytucjonalnych i infrastrukturalnych
miÚdzy tymi podmiotami, umoĝliwiajÈcych rozliczenia pieniÚĝne oraz transfer pieniÈdza gotówkowego i bezgotówkowego na obszarze danego kraju lub za granicÚ
ibzbzagranicy8. Powyĝsza definicja uwzglÚdnia zarówno rolÚ banków jak i instytucji
niebankowych w realizacji pïatnoĂci w gospodarce. PodkreĂliÊ jednak naleĝy, ĝe
kluczowÈ rolÚ w transferze pieniÈdza w obecnych warunkach odgrywa sektor bankowy. Wynika to gïównie z charakteru i zasad emisji wspóïczesnego pieniÈdza9.
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Indywidualny mechanizm transferu Ărodków pieniÚĝnych i rozliczeñ bezgotówkowych okreĂlany jest mianem systemu pïatnoĂci. Takie podejĂcie wynika z obowiÈzujÈcych przepisów (Ustawa
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoĂci rozrachunku w systemach pïatnoĂci i systemach
rozrachunku papierów wartoĂciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Dz. U. 2001
Nr 123 poz. 1351 ze zm.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usïugach pïatniczych, Dz. U. 2011
Nr 199 poz. 1175 ze zm.) oraz jest stosowane konsekwentnie w wiarygodnych opracowaniach,
m.in.: B. Wróbel, A. Tochmañski, Ocena speïniania przez polski system pïatniczy dziesiÚciu
minimalnych zasad obowiÈzujÈcych dla krajowych systemów pïatniczych w Unii Europejskiej,
Narodowy Bank Polski, Materiaïy i Studia, 2001, nr 129; Narodowy Bank Polski, Rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie nadzoru nad systemami pïatnoĂci, Warszawa 2004; Narodowy Bank Polski, System pïatniczy w Polsce, Departament Systemu Pïatniczego, Warszawa
2008; A.bTochmañski, Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie pïatniczym, [w:] H. ¿ukowska,
M.b¿ukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 13–34.
A. Iwañczuk-Kaliska, Przemiany systemów pïatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznañ 2014, s. 37.
Jako Ărodek pïatniczy w rozliczeniach miÚdzy podmiotami gospodarczymi wykorzystywane sÈ
gïównie zobowiÈzania banków (pieniÈdz depozytowy). Ten fakt wyróĝnia banki komercyjne
spoĂród innych instytucji poĂrednictwa finansowego (J.M. Lacker, Payment Economics and the
Role of Central Banks, Bank of England, Payments Conference, 20 May 2005, s. 10; G. Gorton,
A. Winton, A., Financial Intermediation, National Bureau of Economic Research, Working
Paper, 2002, No. 8928, s. 21).

11

Bezpieczny Bank
3(64)/2016

Udziaï banków w poĂrednictwie w pïatnoĂciach jest skutkiem Ăcisïego zwiÈzku podstawowych usïug Ăwiadczonych przez banki (udzielanie kredytów i przyjmowanie
depozytów) z prowadzeniem rachunków bankowych i realizacjÈ zleceñ pïatniczych
klientów10. Jednakĝe, podczas gdy transfer pieniÈdza odbywa siÚ gïównie poprzez
rachunki bankowe, w realizacjÚ pïatnoĂci na róĝnych etapach sÈ angaĝowane instytucje pozabankowe, a czÚsto pozafinansowe11.
W literaturze oraz raportach badawczych podkreĂla siÚ odrÚbnoĂÊ systemów
pïatniczych poszczególnych pañstw, w tym równieĝ tych, które posiadajÈ wspólnÈ
walutÚ i które dziaïajÈ w ramach tworzÈcego siÚ jednolitego rynku pïatnoĂci12.
Zakres przestrzenny funkcjonowania poszczególnych systemów pïatniczych z reguïy wyznaczajÈ granice pañstw, w których istniejÈ odmienne rozwiÈzania organizacyjne, instytucjonalne i regulacyjne w zakresie transferu pieniÈdza w formie
gotówkowej i bezgotówkowej miÚdzy finansowymi i niefinansowymi podmiotami
gospodarczymi13.
PodstawowÈ rolÈ systemu pïatniczego jest umoĝliwienie obiegu pieniÈdza jako
Ărodka pïatniczego14. W warunkach wspóïczesnej gospodarki rynkowej system ten
jest wykorzystywany w prowadzeniu dziaïalnoĂci gospodarczej w skali krajowej,
abdziÚki jego powiÈzaniom z systemami innych pañstw – równieĝ w skali miÚdzynarodowej. Prawidïowo skonstruowany system pïatniczy speïnia cztery podstawowe
funkcje w gospodarce15:
Y zapewnia sprawne i bezpieczne mechanizmy transferu pieniÈdza wystÚpujÈcego
w róĝnych akceptowanych formach pomiÚdzy stronami dokonujÈcymi transakcji
lub podmiotami realizujÈcymi zobowiÈzania pïatnicze;
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Wedïug J. McAndrewsa i W. Roberdsa poĂrednictwo w pïatnoĂciach zawsze stanowiïo kluczowy obszar dziaïalnoĂci banków, a ich udziaï w poĂrednictwie finansowym byï nierozerwalnie
zwiÈzany z rolÈ w transferze pieniÈdza w gospodarce (J. McAndrews, W. Roberds, Payment
Intermediation and the Origins of Banking, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper
1999, No. 11, s. 32).
T. Bradford, F. Hayashi, C. Hung, S. Rosati, R.J. Sullivan, Z. Wang, S.E. Weiner, Nonbanks and
Risk in Retail Payments: EU and U.S., [w:] E.M. Johnson (ed.), Managing Information Risk
and the Economics of Security, Springer Publishing, 2009, s. 19; R.J. Sullivan, Z. Wang, Nonbanks in the Payments System: Innovation, Competition, and Risk – A Conference Summary,
Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Third Quarter 2007, s. 85.
Urzeczywistnieniem idei jednolitego rynku pïatnoĂci jest koncepcja SEPA, która jest wdraĝana
we wszystkich pañstwach czïonkowskich UE w zakresie pïatnoĂci w euro.
Niektóre elementy infrastruktury pïatniczej majÈ charakter miÚdzynarodowy (np. sieci komunikacyjne, systemy pïatnoĂci transgranicznych), co powoduje czÚĂciowÈ integracjÚ i konsolidacjÚ
krajowych systemów pïatniczych.
Cel funkcjonowania systemu pïatniczego w Polsce przyjÚty przez Narodowy Bank Polski zostaï
okreĂlony w sposób bardzo ogólny. Obejmuje on umoĝliwienie szybkiego i bezpiecznego przepïywu pieniÚdzy zarówno pomiÚdzy luděmi, jak i podmiotami gospodarczymi.
A. Iwañczuk-Kaliska, Przemiany systemów..., op. cit., s. 39.
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Y dostarcza rozwiÈzania instytucjonalne gwarantujÈce ostatecznoĂÊ i nieodwoïalnoĂÊ pïatnoĂci;
Y umoĝliwia ograniczanie ryzyka zwiÈzanego z realizacjÈ pïatnoĂci i zarzÈdzanie
nim;
Y zapobiega wystÈpieniu kryzysu finansowego o charakterze systemowym16.
W kontekĂcie bezpieczeñstwa i sprawnoĂci systemu pïatniczego waĝne jest
uwzglÚdnienie jego powiÈzañ z systemem bankowym. Systemy te ïÈczÈ takie elementy, jak pieniÈdz (emitowany w systemie bankowym, transferowany w systemie
pïatniczym) oraz instrumenty pïatnicze (udostÚpniane gïównie przez banki, stosowane w celu transferu pieniÈdza w ramach obrotu gotówkowego i bezgotówkowego). Funkcjonowanie systemu bankowego i systemu pïatniczego opiera siÚ w duĝej
mierze na tej samej infrastrukturze. TworzÈ jÈ przede wszystkim banki operacyjne
i bank centralny. Banki sÈ podstawowymi dostawcami usïug pïatniczych, a ponadto
operatorami oraz gïównymi uczestnikami systemów pïatnoĂci.
Wspóïczesne banki bez wÈtpienia peïniÈ istotnÈ funkcjÚ w infrastrukturze systemu pïatniczego jako operatorzy i uczestnicy systemów pïatnoĂci, a sektor bankowy jako caïoĂÊ umoĝliwia szeroki dostÚp do usïug pïatniczych17. KluczowÈ sprawÈ
dla stabilnoĂci systemu finansowego jest niedopuszczenie do sytuacji, aby zaprzestanie dziaïalnoĂci przez jakikolwiek bank skutkowaïo ograniczeniem dostÚpu do
usïug pïatniczych18. Kwestia ta jest czÚsto podnoszona w rozwaĝaniach dotyczÈcych restrukturyzacji lub likwidacji banków (tzw. resolution)19. W opinii Financial
Stability Board (FSB)20 skuteczna rezolucja powinna takĝe zapewniÊ ciÈgïoĂÊ usïug
16
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19

20

Ryzyko systemowe w obszarze systemu pïatniczego moĝna okreĂliÊ jako zagroĝenie, ĝe problemy jednego z uczestników systemu pïatnoĂci, awaria systemu operacyjnego lub niedostÚpnoĂÊ
sieci komunikacyjnej spowodujÈ reakcjÚ ïañcuchowÈ, która podwaĝy zaufanie do stosowanych
mechanizmów pïatnoĂci. Ryzyko systemowe jest zwiÈzane z istnieniem, za poĂrednictwem systemów pïatnoĂci, wzajemnych powiÈzañ pomiÚdzy bankami i instytucjami finansowymi i wystÚpowaniem zjawiska „zaraĝania siÚ” (contagion) (M. Sbracia, A. Zaghini, Crises and Contagion:
the Role of the Banking System, Bank for International Settlements, Working Papers 2001,
No. 1, s. 241–260). System pïatniczy moĝe byÊ takĝe kanaïem transmisji kryzysu w systemie
bankowym (O. Szczepañska, A. Dobrzañska, B. Zdanowicz, Resolution, czyli nowe podejĂcie...,
op. cit., s. 10).
European Central Bank, Payments and Monetary and Financial Stability, Frankfurt am Main:
ECB-Bank of England 2008, s. 18.
G. Kaufman, Banking and Public Policy: too Big to Fail, Economic Inquiry 2015, 53(1), s. 2.
S.A. Seelig, Techniques of Bank Resolution, [w:] Bank Restructuring and Resolution, D. Hoelscher (ed.), Palgrave Macmillan UK, 2006, s. 99; M. Iwanicz-Drozdowska, Fundamenty bezpieczeñstwa banków, [w:] T. Famulska (red.), Szkice o finansach, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 113–114; J. Pollner, Podziaï ryzyka i ponoszenie konsekwencji ryzyka – nowa generacja regulacji dotyczÈcych uporzÈdkowanej likwidacji,
[w:] Procedura restrukturyzacji i uporzÈdkowanej likwidacji banku – doĂwiadczenia Ăwiatowe,
rozwiÈzania dla UE i dla Polski, Zeszyty BRE-CASE, 2013, nr 124, s. 18–19.
Rada StabilnoĂci Finansowej (FSB) jest miÚdzynarodowÈ organizacjÈ, która monitoruje i wydaje
zalecenia dotyczÈce globalnego systemu finansowego.
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finansowych o znaczeniu systemowym, a takĝe usïug pïatniczych oraz funkcji rozliczeniowych i rozrachunkowych21.
Problematyka prawidïowego funkcjonowania systemu pïatniczego pojawia siÚ
czÚsto w kontekĂcie stabilnoĂci finansowej22. T. Padoa-Schioppa23 wĂród instrumentów sïuĝÈcych utrzymywaniu stabilnoĂci finansowej wymienia miÚdzy innymi
nadzór nad systemami pïatnoĂci. O. Szczepañska24 zwraca uwagÚ na ewolucjÚ podejĂcia banków centralnych do kwestii odpowiedzialnoĂci za stabilnoĂÊ finansowÈ.
Jako jeden z nowych obszarów ich aktywnoĂci w tym zakresie wskazuje zaangaĝowanie w dziaïania na rzecz bezpieczeñstwa i stabilnoĂci systemów pïatniczych.
Warto dodaÊ, ĝe w ostatnich latach w aspekcie stabilnoĂci systemu finansowego
wiele uwagi poĂwiÚcono zapewnieniu ciÈgïoĂci dziaïania infrastruktury systemu
pïatniczego25. Zwrócono równieĝ uwagÚ na kwestiÚ zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w systemach pïatnoĂci o znaczeniu systemowym26.
PojawiajÈ siÚ opinie, ĝe wyznaczenie banków centralnych na straĝników stabilnoĂci finansowej jest uwarunkowane ich kluczowÈ rolÈ w systemie pïatniczym27.
W literaturze prezentowane sÈ równieĝ poglÈdy, ĝe funkcja banku centralnego
jako poĝyczkodawcy ostatniej instancji ma swoje ěródïo w prowadzeniu rachun-

21
22

23

24
25

26
27
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Financial Stability Board, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 2014, s. 3.
PojÚcie stabilnoĂci finansowej jest róĝnie definiowane. Odmienne ujÚcia zostaïy przedstawione
miÚdzy innymi w: S. Oosterloo, J. de Haan, A Survey of Institutional Framework for Financial
Stability, De Nederlandsche Bank, Occasional Studies, 2003, Vol. 1, No. 4, s. 3; A.b Houben,
J.bKakes, G. Schinasi, Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability, International
Monetary Fund, Working Paper 2004, no. 101, s. 38–42; M. Zygierewicz, StabilnoĂÊ finansowa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skïodowska”, 2013, Vol. XLVII, s. 685–695. Niezaleĝnie od przyjÚtej definicji stabilnoĂÊ systemu finansowego jest wspóïczeĂnie uznawana za
jeden zbwarunków efektywnego funkcjonowania systemu finansowego, w aspekcie narodowym
ibglobalnym, jak równieĝ w ujÚciu czynników zrównowaĝonego wzrostu gospodarki Ăwiatowej
(A.b Matysek-JÚdrych, OdpowiedzialnoĂÊ i przejrzystoĂÊ banku centralnego w dziaïaniach na
rzecz stabilnoĂci finansowej, Narodowy Bank Polski, Materiaïy i Studia, 2014, nr 303, s. 12).
T. Padoa-Schioppa, Central Banks and Financial Stability: Exploring the Land in Between, The
Second ECB Central Banking Conference on the Transformation of the European Financial
System, 24–25 October, Frankfurt 2001, s. 22.
O. Szczepañska, Rola banku centralnego w sieci bezpieczeñstwa finansowego, „Bezpieczny
Bank”, 2007, nr 2–3 (35), s. 65.
PodstawÈ takiego podejĂcia jest okreĂlenie celu polityki w zakresie stabilnoĂci finansowej – stabilne Ăwiadczenie usïug poĂrednictwa finansowego dla podmiotów gospodarczych, w tym usïug
pïatniczych, poĂrednictwa kredytowego oraz zabezpieczenia przez ryzykiem (Bank of England,
The Role of Macroprudential Policy, Discussion Paper, 2009, s. 9).
K. McPhail, Managing Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement Systems, Bank
of Canada, Working Papers, 2003, No. 2.
S. Millard, V. Saporta, Central Banks and Payment Systems: Past, Present and Future, Background Paper to the Bank of England Conference on the „Future of Payments”, 19–20 May
2005, s. 7.
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ków rozliczeniowych banków i udostÚpnianiu ostatecznego Ărodka rozrachunku28.
Ich autorzy sugerujÈ ponadto, ĝe pierwsze formy nadzoru bankowego narodziïy siÚ
wbzwiÈzku z koniecznoĂciÈ monitoringu sytuacji finansowej instytucji, dla których
bank jako agent rozrachunkowy prowadziï rachunki i rozliczenia.
W wiÚkszoĂci ujÚÊ zaangaĝowanie banków centralnych w dziaïania na rzecz
stabilnoĂci finansowej nie jest jednak bezpoĂrednio wiÈzane z systemem pïatniczym, ale z funkcjÈ banków centralnych w gospodarce jako emitentów pieniÈdza
gotówkowego oraz ze zwiÈzkiem miÚdzy stabilnoĂciÈ cen a stabilnoĂciÈ finansowÈ29. Jednakĝe naleĝy podkreĂliÊ, ĝe odgrywanie przez pieniÈdz przypisanej mu roli
wbgospodarce oraz skuteczne realizowanie polityki pieniÚĝnej przez bank centralny
wymagajÈ sprawnego i bezpiecznego systemu pïatniczego. System pïatniczy jest
wiÚc niewÈtpliwie jednym z gïównych obszarów stabilnoĂci finansowej.
PodejĂcie do zagadnienia stabilnoĂci finansowej oraz roli banków centralnych
wb jej zapewnieniu zmieniïo siÚ wraz z globalnym kryzysem finansowym, który
rozpoczÈï siÚ w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych30. W nastÚpstwie kryzysu wiele
pañstw zrewidowaïo swoje ramy instytucjonalne dla stabilnoĂci finansowej w kierunku wsparcia polityki makroostroĝnoĂciowej31. Celem makroostroĝnoĂciowego
podejĂcia jest ograniczenie ryzyka wystÈpienia ogólnosystemowego kryzysu finansowego, a w ostatecznoĂci zminimalizowanie jego kosztów dla gospodarki realnej32.
28

29

30

31

32

We wspóïczesnych systemach pieniÚĝnych ostatecznym Ărodkiem rozrachunku jest pieniÈdz
banku centralnego. Bank centralny, majÈc na wzglÚdzie pïynnoĂÊ rozrachunków miÚdzy bankami, moĝe w okresie kryzysu zwiÚkszyÊ podaĝ Ărodka rozrachunku (M. Manning, E. Nier,
J.bSchanz, The Economics of Large-value Payment and Settlement Systems: Theory and Policy
Issues for Central Banks, Oxford University Press, 2009, s. 4).
O. Issing, Monetary and Financial Stability: Is There a Trade-off?, Bank for International
Settlements, Conference on Monetary Stability, Financial Stability and the Business Cycle,
28–29 March 2003; O. Szczepañska, StabilnoĂÊ finansowa jako cel banku centralnego. Studium
teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 72.
Kryzys przyczyniï siÚ do upadku niektórych paradygmatów zwiÈzanych z postrzeganiem roli
polityki banków centralnych w zakresie stabilnoĂci cen oraz stabilnoĂci makroekonomicznej
(D. Giannone, M. Lenza, L. Reichlin, Explaining the Great Moderation, It Is not the Shocks,
European Central Bank, Working Paper, 2008, No. 865; C. Borio, Central Banking Post-crisis:
What Compass for Unchartered Waters?, Bank for International Settlements, Working Papers,
2011, No. 353, s. 2–3; C. Borio, Rediscovering the Macroeconomic Roots of Financial Stability
Policy: Journey, Challenges and a Way Forward, Bank for International Settlements, Working
Papers, 2011, No. 354, s. 6).
Zagadnienie to zostaïo poruszone miÚdzy innymi w: B. Bernanke, Monetary Policy and the
Housing Bubble, Speech at the Annual Meeting of the American Economic Association, Atlanta,
Georgia, 3 January 2010, s. 21; E. Nier, J. Osiñski, L. Jácom, P. Madrid, Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks: An Assessment of Stylized Institutional Models, International
Monetary Fund, Working Paper, 2011, No. 250.
C. Borio, Implementing a Macroprudential Framework: Balancing Boldness and Realism, Bank
for International Settlements, 2010, s. 2. Inaczej cel ten moĝna okreĂliÊ jako ograniczenie ryzyka systemowego, okreĂlanego jako zakïócenia w sprawnym funkcjonowaniu systemu finanso-

15

Bezpieczny Bank
3(64)/2016

Regulacje i nadzór makroostroĝnoĂciowy sÈ uznawane za waĝne narzÚdzia polityki
promowania zdrowej gospodarki33, umoĝliwiajÈce równieĝ tïumienie procyklicznoĂci w systemie finansowym34.
Polityka makroostroĝnoĂciowa odnosi siÚ zatem do stosowania narzÚdzi nadzoru ostroĝnoĂciowego w celu wspierania stabilnoĂci systemu finansowego jako
caïoĂci, a nie tylko poszczególnych funkcjonujÈcych w jego ramach instytucji35.
Sposobem realizacji tego celu sÈ dziaïania polegajÈce na36:
Y identyfikacji zagroĝeñ dla stabilnoĂci systemu finansowego,
Y ocenie stopnia odpornoĂci systemu finansowego na wstrzÈsy (skali ryzyka systemowego),
Y analizie systemu finansowego jako caïoĂci oraz jego powiÈzañ z realnÈ sferÈ
gospodarki.
Jednym z elementów analizy makroostroĝnoĂciowej jest infrastruktura systemu
finansowego, której istotnÈ czÚĂciÈ jest system pïatniczy37. Krajowe systemy pïatnicze oraz powiÈzania miÚdzy nimi stanowiÈ przedmiot oceny dokonywanej przez
wïadze krajowe i instytucje miÚdzynarodowe. Szczególne znaczenie w tym zakresie
ma nadzór banków centralnych nad systemami pïatnoĂci i rozrachunku38. Podstawowym elementem oceny wskazujÈcym na makroostroĝnoĂciowy punkt widzenia
jest ryzyko systemowe, którego ěródïem mogÈ byÊ niedoskonaïoĂci w funkcjonowaniu poszczególnych elementów systemu pïatniczego lub czynniki zewnÚtrzne w stosunku do nich. WĂród czynników egzogenicznych najwiÚksze znaczenie ma sytuacja

33
34

35

36
37

38
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wego, które powodujÈ straty dla caïej gospodarki (R. Karkowska, Ryzyko systemowe. Charakter
i ěródïa indywidualizacji w sektorze bankowym, Wolters Kluwer, Kraków 2015, s. 125).
J. Hahm, F.S. Mishkin, H.S. Shin, K. Shin, Macroprudential Policies in Open Emerging Economies, National Bureau of Economic Research, Working Paper, 2012, No. 17780, s. 1.
R. Moreno, Policymaking from a Macroprudential Perspective in Emerging Market Economies,
Bank for International Settlements, Working Papers, 2011, No. 336, s. 2; J.C. Trichet, Intellectual Challenges to Financial Stability Analysis in the Era of Macroprudential Oversight,
Banque de France, Financial Stability Review, 2011, No. 15, s. 139–149.
C. Borio, Monetary and Prudential Policies at a Crossroads? New Challenges in the New Century, Bank for International Settlements, Working Papers, 2006, No. 216, s. 16; J. Caruana,
Macroprudential Policy: What We Have Learned and Where We Are Going? Keynote speech,
Second Financial Stability Conference of the International Journal of Central Banking, Madrid,
17 June 2010, s. 2; G. Galati, R. Moessner, Macroprudential Policy – a Literature Review, Bank
for International Settlements, Working Papers, 2011, No. 337, s. 6.
O. Szczepañska, StabilnoĂÊ finansowa..., op. cit., s. 163.
Zapewnienie stabilnoĂci oraz odpowiednich podstaw instytucjonalnych funkcjonowania systemów pïatnoĂci i rozrachunku oraz izb rozliczeniowych jako elementów infrastruktury rynków
finansowych jest wymieniane wĂród celów poĂrednich nadzoru makroostroĝnoĂciowego w Polsce
(Komitet StabilnoĂci Finansowej, Nadzór makroostroĝnoĂciowy w Polsce – ramy instytucjonalno-funkcjonalne, Warszawa 2016, s. 13).
A. Lamfalussy, Keynote speech, [w:] The Future of Central Banking Under Post-crisis Mandates,
Ninth BIS Annual Conference 24–25 June 2010, Bank for International Settlements, Working
Papers, 2011, No. 55, s. 8.
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finansowa uczestników systemów pïatnoĂci, gïównie banków. Na tej pïaszczyěnie
zarysowujÈ siÚ powiÈzania miÚdzy stabilnoĂciÈ systemu pïatniczego a pïynnoĂciÈ
ibwypïacalnoĂciÈ poszczególnych instytucji.

2. OCENA USTAWOWYCH ZASAD PRZYMUSOWEJ
RESTRUKTURYZACJI BANKÓW W KONTEK¥CIE
ZAPEWNIENIA STABILNO¥CI SYSTEMU PATNICZEGO
Wraz z uchwaleniem dnia 10 czerwca 2016 r. ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji39 (zwanej dalej ustawÈ o BFG) wprowadzono mechanizm resolution oraz
zwiÈzany z nim obowiÈzek tworzenia dla banków planów przymusowej restrukturyzacji, które, jeĝeli wystÈpiÈ ku temu przesïanki, zostanÈ wdroĝone w celu spowodowania kontrolowanej upadïoĂci. Zgodnie z ustawÈ (art. 81) plan przymusowej
restrukturyzacji okreĂla planowane dziaïania wobec podmiotu w przypadku wszczÚcia przymusowej restrukturyzacji oraz ocenÚ wykonalnoĂci tych dziaïañ.
Ustawa uwzglÚdnia kwestiÚ utrzymania stabilnoĂci systemu pïatniczego w kilku aspektach. Po pierwsze, jako jeden z celów przymusowej restrukturyzacji okreĂla zapewnienie kontynuacji realizowanych przez podmiot funkcji krytycznych40
(art. 66). Funkcje te mogÈ wiÈzaÊ siÚ z peïnieniem przez danÈ instytucjÚ waĝnej roli
poĂrednika w pïatnoĂciach. Proces resolution powinien wiÚc obejmowaÊ dziaïania
umoĝliwiajÈce kontynuacjÚ funkcji rozliczeniowych banku, które zostaïy uznane
za krytyczne. TreĂÊ ustawy jednoznacznie wskazuje na koniecznoĂÊ uwzglÚdnienia
w planie przymusowej restrukturyzacji opisu wariantów utrzymania dostÚpu do
usïug pïatniczych i rozliczeniowych oraz oceny moĝliwoĂci przeniesienia pozycji
rozliczeniowych klienta (art. 81).
Po drugie, ustawa obejmuje ochronÈ zabezpieczenia ustanowione przez uczestników systemu pïatnoĂci w zwiÈzku z uczestnictwem w tym systemie na rzecz
podmiotu prowadzÈcego lub innych uczestników systemu pïatnoĂci lub systemu
39

40

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym..., op. cit. Ustawa
wdroĝyïa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja
2014br. ustanawiajÈcej ramy na potrzeby prowadzenia dziaïañ naprawczych oraz restrukturyzacji ibuporzÈdkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014).
Funkcje krytyczne – usïugi, operacje lub inna dziaïalnoĂÊ podmiotu lub grupy, których zaprzestanie mogïoby prowadziÊ, w jednym lub kilku pañstwach czïonkowskich bÚdÈcych czïonkiem
Unii Europejskiej, do zakïóceñ w funkcjonowaniu gospodarki lub zagroziÊ stabilnoĂci finansowej
ze wzglÚdu na wielkoĂÊ podmiotu lub grupy, ich udziaï w rynku, zïoĝonoĂÊ, dziaïalnoĂÊ transgranicznÈ, powiÈzania gospodarcze lub finansowe, w szczególnoĂci uwzglÚdniajÈc moĝliwoĂÊ
wykonywania tych usïug, operacji lub innej dziaïalnoĂci przez inne podmioty (art. 2 ustawy
obBFG).
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rozrachunku (art. 68). Fundusz nie moĝe zawiesiÊ prawa do realizacji zabezpieczenia z majÈtku podmiotu w restrukturyzacji przez podmiot bÚdÈcy podmiotem
prowadzÈcym lub uczestnikiem systemu pïatnoĂci lub systemu rozrachunku, na
rzecz którego zostaïo ustanowione zabezpieczenie w zwiÈzku z uczestnictwem
wbtym systemie (art. 142). Zapis ten ma niebagatelne znaczenie dla skutecznoĂci
mechanizmu gwarancji rozrachunku w systemach pïatnoĂci, który moĝe byÊ oparty
na zabezpieczeniach.
Po trzecie, zgodnie z ustawÈ wszczÚcie przymusowej restrukturyzacji nie powoduje wygaĂniÚcia peïnomocnictw udzielonych przez podmiot w restrukturyzacji
wbzwiÈzku z jego uczestnictwem w systemie pïatnoĂci lub w systemie rozrachunku,
upowaĝniajÈcych do wprowadzania zleceñ rozrachunku do systemu pïatnoĂci lub
do systemu rozrachunku lub do podejmowania dziaïañ prowadzÈcych do wykonania zobowiÈzañ powstaïych w zwiÈzku z wprowadzeniem zlecenia rozrachunku do
takiego systemu (art. 113)41.
Po czwarte, wedïug ustawy przymusowa restrukturyzacja nie wpïywa na skutki
prawne zlecenia rozrachunku wynikajÈce z jego wprowadzenia do systemu pïatnoĂci lub systemu rozrachunku oraz wyniki kompensowania w ramach tych systemów (art. 68). Ponadto zobowiÈzañ podmiotu w restrukturyzacji z tytuïu uczestnictwa wb systemie pïatnoĂci lub systemie rozrachunku nie obejmuje równieĝ przepis
art.b144 dotyczÈcy moĝliwoĂci zawieszenia przez Fundusz wykonania wymagalnych
zobowiÈzañ podmiotu w restrukturyzacji do koñca dnia roboczego nastÚpujÈcego po
dniu publikacji decyzji Funduszu o zawieszeniu wykonania zobowiÈzañ. Waĝne jest,
ĝe ustawa wyïÈcza z moĝliwoĂci umorzenia lub konwersji zobowiÈzania podmiotu
wbrestrukturyzacji wynikajÈce z uczestnictwa w systemach pïatnoĂci, zarówno wobec operatorów tych systemów, jak i ich uczestników, powstaïe w wyniku uczestnictwa w takim systemie, które stanÈ siÚ wymagalne w terminie krótszym niĝ 7 dni
(art.b 206). Ustawodawca uznaï wiÚc nadrzÚdnoĂÊ obowiÈzków banku zwiÈzanych
zbuczestnictwem w systemach pïatnoĂci nad wieloma innymi zobowiÈzaniami. DziÚki
tym zastrzeĝeniom przymusowa restrukturyzacja nie spowoduje podwaĝenia zasady
nieodwoïalnoĂci zleceñ pïatnoĂci wprowadzonych do systemu pïatnoĂci.
Po piÈte, zgodnie z ustawÈ Fundusz nie moĝe zawiesiÊ prawa do wypowiedzenia
w odniesieniu do umowy o uczestnictwo w systemie pïatnoĂci lub systemie rozrachunku, a takĝe umów zawartych w zwiÈzku z uczestnictwem w takim systemie,
przysïugujÈcego podmiotowi prowadzÈcemu ten system oraz uczestnikowi tego
systemu (art. 143). Ponadto Fundusz nie moĝe, w drodze decyzji, dokonaÊ zmiany
warunków umowy o uczestnictwo w systemie pïatnoĂci, której stronÈ jest podmiot

41
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W polskiej praktyce dotyczy to miÚdzy innymi upowaĝnieñ udzielonych Krajowej Izbie Rozliczeniowej przez uczestników systemu ELIXIR do kompensowania wzajemnych zobowiÈzañ ibnaleĝnoĂci wobec innych uczestników systemu oraz skïadania w ich imieniu zleceñ obciÈĝajÈcych
rachunki bieĝÈce w NBP (w systemie SORBNET2).
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w restrukturyzacji, w tym dokonaÊ rozliczenia umowy, przeniesienia praw z umowy
na osobÚ trzeciÈ lub wstÈpiÊ w miejsce strony umowy (art. 150). Powyĝsze zapisy ustawy skutkujÈ tym, ĝe podstawy funkcjonowania systemów pïatnoĂci w tym
zakresie sÈ nadrzÚdne w stosunku do uprawnieñ Funduszu. Jest to uzasadnione
w warunkach, w których wszystkie systemy pïatnoĂci podlegajÈ nadzorowi banku
centralnego, który polega miÚdzy innymi na wydawaniu zgody na stosowanie przez
te systemy okreĂlonych zasad funkcjonowania.
W kontekĂcie stabilnoĂci finansowej oraz ryzyka systemowego szczególnÈ uwagÚ naleĝy zwróciÊ na systemy pïatnoĂci wysokokwotowych oraz inne systemowo
waĝne systemy pïatnoĂci. Systemy te mogÈ byÊ gïównymi kanaïami, przez które
przenoszone sÈ kryzysy wystÚpujÈce na krajowym lub miÚdzynarodowym rynku
finansowym42. NiezdolnoĂÊ jednego lub wiÚkszej liczby uczestników do realizacji
zobowiÈzañ pïatniczych, bez wzglÚdu na powód, moĝe spowodowaÊ, ĝe inni uczestnicy nie bÚdÈ w stanie speïniÊ swoich zobowiÈzañ w wymaganym terminie. Zasady
funkcjonowania systemów pïatnoĂci, uznanych za istotne z systemowego punktu
widzenia, uwzglÚdniajÈ prawdopodobieñstwo upadïoĂci uczestnika systemu i ograniczajÈ jego konsekwencje dla innych uczestników43. ZapobiegajÈ wiÚc zakïóceniom
w systemie finansowym i utracie zaufania publicznego do niezawodnoĂci infrastruktury finansowej.
W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji uwzglÚdniono specyfikÚ funkcjonowania systemów pïatnoĂci oraz wskazane wyĝej miÚdzynarodowe standardy. Zawarte w ustawie zastrzeĝenia dotyczÈce niepodwaĝalnoĂci
podstaw prawnych rozliczeñ i rozrachunków realizowanych w systemach pïatnoĂci
stanowiÈ ochronÚ fundamentu wïaĂciwego funkcjonowania systemu pïatniczego.
Przepisy ustawy nie podwaĝajÈ równieĝ mechanizmów, które ograniczajÈ wpïyw likwidacji banku na pozostaïych uczestników danego systemu pïatnoĂci, czyli ryzyko
rozprzestrzeniania siÚ kryzysu za poĂrednictwem infrastruktury pïatniczej. Zostaï
wiÚc speïniony podstawowy warunek stabilnoĂci systemu pïatniczego.
Ustawa nie rozwiÈzuje jednak problemu negatywnych konsekwencji likwidacji
banku dla dostÚpu do infrastruktury pïatniczej. Wpïyw przymusowej restrukturyzacji na stabilnoĂÊ systemu pïatniczego w aspekcie utrzymania przez danÈ instytucjÚ funkcji krytycznych w poĂrednictwie w pïatnoĂciach bÚdzie uzaleĝniony od
planu restrukturyzacji oraz moĝliwoĂci jego realizacji w praktyce.
42
43

Bank for International Settlements, Principles for Financial Market Infrastructures, CPSS/
IOSCO, Basel 2012, s. 5.
Zasady te sÈ oparte na miÚdzynarodowych standardach zarzÈdzania ryzykiem dla systemów
pïatnoĂci, w szczególnoĂci „Podstawowych zasadach dla systemowo waĝnych systemów pïatnoĂci” (Core Principles for Systemically Important Payment Systems), opracowanych przez Bank
Rozrachunków MiÚdzynarodowych (Bank for International Settlements, Core Principles for
Systemically Important Payment Systems, CPSS Publications, 2001, No. 43).
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3. PLAN PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI
JAKO SPOSÓB OGRANICZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW
LIKWIDACJI BANKU DLA CIkGO¥CI FUNKCJONOWANIA
INFRASTRUKTURY PATNICZEJ
W obszarze poĂrednictwa w pïatnoĂciach najdotkliwsze konsekwencje upadïoĂci
banku sÈ zwykle zwiÈzane z utratÈ dostÚpu do usïug pïatniczych dla duĝej liczby
odbiorców. W dzisiejszych czasach moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe nie stwarza to zagroĝenia
dla stabilnoĂci finansowej ze wzglÚdu na duĝÈ liczbÚ instytucji dziaïajÈcych na
rynku usïug pïatniczych. Jednakĝe kaĝdy przypadek likwidacji banku powoduje
przerwanie ciÈgïoĂci funkcjonowania infrastruktury pïatniczej. Ponadto nie moĝna
w tym zakresie pomijaÊ ryzyka, ĝe sytuacja kryzysowa zwiÈzana z jednÈ instytucjÈ
doprowadzi do utraty zaufania do systemu pïatniczego jako caïoĂci44.
Z tego wzglÚdu duĝe znaczenie w ograniczaniu skutków likwidacji banku dla
ciÈgïoĂci funkcjonowania infrastruktury pïatniczej majÈ plany przymusowej restrukturyzacji. SkutecznoĂÊ planu jest uzaleĝniona od poziomu dostosowania go do
sytuacji konkretnej instytucji45. W procesie tworzenia planu kluczowe znaczenie
ma wïaĂciwa identyfikacja krytycznych funkcji banku oparta na analizie konsekwencji zaprzestania dziaïalnoĂci przez bank dla poĂrednictwa w pïatnoĂciach.
Konsekwencje te zaleĝÈ od róĝnych czynników indywidualnych i otoczenia.
Financial Stability Board okreĂla je czynnikami krytycznoĂci46. OdnoszÈc siÚ do
czynników dotyczÈcych danego banku powinny byÊ brane pod uwagÚ nastÚpujÈce
kryteria:
Y rodzaj i skala dziaïalnoĂci podmiotów, które korzystajÈ z usïug pïatniczych jako
klienci;
Y udziaï banku w danym segmencie rynku usïug pïatniczych;
Y rola w realizacji wysokokwotowych zleceñ pïatniczych, w tym zwiÈzanych
zbfunkcjonowaniem rynku pieniÚĝnego i kapitaïowego;
Y geograficzny zakres dziaïania oraz zróĝnicowanie realizowanych transakcji
pïatniczych pod wzglÚdem walutowym;
Y peïnienie funkcji agenta rozliczeniowego dla innych instytucji finansowych;
Y integracja Ăwiadczonych usïug pïatniczych z transakcjami gospodarczymi realizowanymi za poĂrednictwem elektronicznych kanaïów sprzedaĝy;
44
45

46
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Zostaïo to zasygnalizowane w: G. Hoggarth, R. Reis, V. Saporta, Costs of Banking System Instability: Some Empirical Evidence, „Journal of Banking and Finance”, 2002, s. 825–855.
M. Iwanicz-Drozdowska, J. Kerlin, P. Smaga, Krajobraz po zmianach, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoïy Gïównej Handlowej, Warszawa 2015, s. 132.
Financial Stability Board, Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services,
2013, s. 21.
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Y zïoĝonoĂÊ wykorzystywanych interfejsów;
Y powiÈzanie usïug pïatniczych, rozliczeniowych i rozrachunkowych z innymi obszarami dziaïalnoĂci banku.
Niektóre czynniki krytycznoĂci odnoszÈ siÚ do otoczenia, w którym funkcjonuje dana instytucja kredytowa w roli poĂrednika w pïatnoĂciach. NaleĝÈ do nich
miÚdzy innymi:
Y segmentacja rynku usïug pïatniczych47 (wedïug rodzaju i wartoĂci transakcji
pïatniczych z uwzglÚdnieniem obszaru geograficznego i walutowego);
Y koncentracja na rynku usïug pïatniczych48;
Y dostÚpnoĂÊ alternatywnych usïug zapewniona dziÚki konkurencji na rynku49
powiÈzanej ze standaryzacjÈ;
Y struktura krajowego systemu pïatniczego i jego powiÈzania z systemami innych
krajów i systemami transgranicznymi;
Y stopieñ powiÈzañ pomiÚdzy segmentami rynku finansowego50.
W rozpoznaniu krytycznych funkcji rozliczeniowych kluczowe znaczenie majÈ
wiÚc nie tylko parametry charakteryzujÈce dany bank. Planowanie przymusowej
restrukturyzacji wymaga identyfikacji funkcji krytycznych równieĝ na podstawie
wyników analizy systemu pïatniczego w ujÚciu instytucjonalnym i infrastrukturalnym. Dobór instrumentów przymusowej restrukturyzacji musi uwzglÚdniaÊ rolÚ
banku w poĂrednictwie w pïatnoĂciach oraz wynikajÈce z niej powiÈzania z innymi
elementami systemu pïatniczego.
W kontekĂcie stabilnoĂci systemu pïatniczego waĝne sÈ nastÚpstwa przyjÚcia
okreĂlonej strategii przymusowej restrukturyzacji. Art. 110 ustawy o BFG stanowi,
ĝe Fundusz moĝe stosowaÊ w tym zakresie nastÚpujÈce narzÚdzia:
47
48

49
50

Odzwierciedleniem segmentacji rynku usïug pïatniczych jest funkcjonowanie róĝnych systemów
pïatnoĂci dedykowanych okreĂlonym rodzajom pïatnoĂci.
Wraz ze wzrostem koncentracji roĂnie internalizacja transakcji pïatniczych (rozliczanie w ramach dziaïalnoĂci jednego poĂrednika rozliczeniowego) oraz korzyĂci z ewentualnego zastosowania kompensaty zleceñ pïatniczych realizowanych przez uczestników danego systemu
pïatnoĂci. Koncentracji nie naleĝy utoĝsamiaÊ z centralizacjÈ wynikajÈcÈ ze struktury sektora
bankowego oraz bezpoĂredniego dostÚpu do infrastruktury pïatniczej (systemów pïatnoĂci).
Poziom centralizacji jest w tym zakresie pochodnÈ odsetka banków bÚdÈcych uczestnikami systemu pïatnoĂci. Zarówno wysoki poziom koncentracji na rynku usïug pïatniczych, jak i wysoki
stopieñ centralizacji zwiÚksza zagroĝenie rozprzestrzeniania siÚ ewentualnego kryzysu miÚdzy
instytucjami finansowymi, czyli powoduje wzrost ryzyka systemowego (P. Haene, A. Sturm,
Behind the Scenes of Financial Markets: a Look at the Swiss Financial Market Infrastructure,
Swiss National Bank 2009, s. 8).
Szczególne znaczenie w tym zakresie majÈ ewentualne bariery wejĂcia na rynek dla nowych
usïugodawców.
Rozliczenie niektórych transakcji wymaga dwóch transferów róĝnych aktywów realizowanych
za poĂrednictwem odrÚbnych systemów. Dotyczy to np. transakcji na rynku papierów wartoĂciowych, które wymagajÈ transferu wïasnoĂci papierów wartoĂciowych oraz transferu pieniÈdza
(zapïaty).
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Y przejÚcie przedsiÚbiorstwa, które oznacza sprzedaĝ upadajÈcego banku w caïoĂci
lub w czÚĂci;
Y stworzenie instytucji pomostowej, czyli specjalnego banku, do którego zostanÈ
przeniesione dobre aktywa i zobowiÈzania (depozyty) zagroĝonego banku;
Y umorzenie zobowiÈzañ banku w celu pokrycia jego strat lub konwersja zobowiÈzañ na akcje w celu wzmocnienia bazy kapitaïowej oraz umoĝliwienia dalszej
dziaïalnoĂci (tzw. bail-in);
Y wydzielenie praw majÈtkowych polegajÈce na przeniesieniu wÈtpliwych aktywów do podmiotu wyspecjalizowanego w zarzÈdzaniu takimi aktywami.
W odniesieniu do funkcji rozliczeniowych banków wyïÈcznie przejÚcie banku
lub utworzenie instytucji pomostowej moĝe stanowiÊ bezpoĂrednie rozwiÈzanie
problemu. Instrumenty te pozwalajÈ na zapewnienie ciÈgïoĂci Ăwiadczenia istotnych funkcji obejmujÈcych miÚdzy innymi realizacjÚ zleceñ pïatniczych klientów.
W ich przypadku duĝe znaczenie ma dostÚp podmiotu przejmujÈcego lub instytucji
pomostowej do systemu pïatnoĂci, którego uczestnikiem jest restrukturyzowany
bank. W tym kontekĂcie waĝne jest, ĝe w art. 11 ustawy o BFG zaznaczono, iĝ
ZarzÈd Funduszu okreĂla termin, w którym podmiot przejmujÈcy lub instytucja pomostowa nie mogÈ zostaÊ wykluczone z uczestnictwa w systemie pïatnoĂci. Wbprzypadku gdy podmioty te nie speïniajÈ warunków uczestnictwa w systemie pïatnoĂci,
którego uczestnikiem byï podmiot w restrukturyzacji, a ich uczestnictwo w takim
systemie jest niezbÚdne dla kontynuowania przejÚtej przez nie dziaïalnoĂci podmiotu w restrukturyzacji, Fundusz moĝe okreĂliÊ w drodze decyzji termin, nie dïuĝszy
niĝ 24 miesiÈce, w którym podmiot przejmujÈcy lub instytucja pomostowa nie mogÈ
zostaÊ wykluczone z uczestnictwa w takim systemie z powodu niespeïniania tych
warunków, o ile wykonujÈ one istotne zobowiÈzania wynikajÈce z uczestnictwa,
wbtym zobowiÈzania do pïatnoĂci, a takĝe zapewniajÈ wymagane w danym systemie
zabezpieczenia. Termin ten moĝe zostaÊ przedïuĝony przez Fundusz na wniosek
podmiotu przejmujÈcego (art. 176 i 191).
Zastosowanie rozwiÈzania w postaci umorzenia zobowiÈzañ lub wydzielenia
praw majÈtkowych wymaga dodatkowych dziaïañ w celu utrzymania funkcji rozliczeniowych. Dopuszcza je art. 149 ustawy o BFG, który stanowi, ĝe Fundusz moĝe
powierzyÊ innemu bankowi wykonywanie czynnoĂci banku w restrukturyzacji,
obktórych mowa w art. 5 i art. 6 ustawy Prawo bankowe. Ponadto Fundusz moĝe,
w drodze umowy zawartej na piĂmie, powierzyÊ przedsiÚbiorcy lub przedsiÚbiorcy
zagranicznemu wykonywanie w imieniu i na rzecz banku w restrukturyzacji poĂrednictwa w zakresie czynnoĂci faktycznych zwiÈzanych z dziaïalnoĂciÈ bankowÈ.
Zapisy te stanowiÈ furtkÚ do wyodrÚbnienia i przejÚcia funkcji rozliczeniowych
banku poddanego procesowi przymusowej restrukturyzacji przez inny bank.
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PODSUMOWANIE
PodsumowujÈc powyĝsze rozwaĝania, moĝna stwierdziÊ, ĝe zasady przymusowej
restrukturyzacji banków wynikajÈce z przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji uwzglÚdniajÈ kwestiÚ stabilnoĂci systemu pïatniczego. W sposób formalny promujÈ utrzymanie ciÈgïoĂci funkcjonowania infrastruktury pïatniczej oraz podtrzymujÈ istniejÈce w praktyce funkcjonowania systemów
pïatnoĂci rozwiÈzania zapobiegajÈce rozprzestrzenianiu siÚ kryzysu pomiÚdzy
uczestnikami systemu pïatniczego. Nie ograniczajÈ jednak w peïni negatywnych
skutków procesu przymusowej restrukturyzacji banków dla stabilnoĂci systemu
pïatniczego. FaktycznÈ stabilnoĂÊ systemu pïatniczego obejmujÈcÈ ciÈgïoĂÊ funkcjonowania infrastruktury pïatniczej zapewniÈ odpowiednie plany przymusowej
restrukturyzacji. Powinny one uwzglÚdniaÊ cechy indywidualnego banku oraz warunki rynkowe i systemowe, w jakich on funkcjonuje. Naleĝy pamiÚtaÊ o tym, ĝe
stabilnoĂÊ systemu pïatniczego jest uzaleĝniona równieĝ od ryzyka kryzysu obcharakterze systemowym.

Streszczenie
Przedmiotem rozwaĝañ w artykule sÈ konsekwencje zasad bankowego postÚpowania restrukturyzacyjnego dla funkcjonowania systemu pïatniczego. Banki peïniÈ
istotnÈ funkcjÚ poĂredników w pïatnoĂciach oraz tworzÈ infrastrukturÚ systemu
pïatniczego. W tym kontekĂcie waĝne jest, ĝe zasady przymusowej restrukturyzacji
wynikajÈce z zapisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidujÈ ochronÚ stabilnoĂci systemów pïatnoĂci oraz funkcji krytycznych zwiÈzanych ze Ăwiadczeniem usïug pïatniczych przez banki. StabilnoĂÊ
systemu pïatniczego obejmujÈca ciÈgïoĂÊ funkcjonowania infrastruktury pïatniczej
jest uzaleĝniona od planów przymusowej restrukturyzacji. Proces planowania wymaga identyfikacji funkcji krytycznych wedïug danych charakteryzujÈcych indywidualny bank oraz wyników analizy systemu pïatniczego w ujÚciu instytucjonalnym
i infrastrukturalnym.
Sïowa kluczowe: system pïatniczy, przymusowa restrukturyzacja banków, stabilnoĂÊ finansowa
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Abstract
The article addresses the problem of consequences of the bank restructuring
proceedings rules for operations of payment system. Banks play an important role
of payments intermediaries and they create the payment system infrastructure.
In this context, it is important that the principles of bank resolution under the
provisions of the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee scheme and bank resolution provide for protection of the stability of payment systems and of critical functions of banks related to payment services. The
stability of the payment system, including the operation of payment infrastructure
continuity is dependent on the bank resolution plans. The planning process requires the identification of critical functions. They are identified on the basis of data
characterizing the individual bank and the results of the payment system analysis
in the institutional and infrastructural approach.
Key words: payment system, bank resolution, financial stability
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