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Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków – 
prace się rozpoczęły, ale wciąż pozostaje wiele do 
zrobienia, twierdzą unijni kontrolerzy 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Jednolita Rada 
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), która została ustanowiona w celu 
restrukturyzacji banków w UE, nadal nie osiągnęła w pełni zdolności operacyjnych. 
Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja polega na przekształceniu banku będącego na 
progu upadłości w taki sposób, by zabezpieczyć stabilność finansową i interesy publiczne, przy 
minimalnych kosztach dla podatników. Kontrolerzy wykryli uchybienia w planach 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji sporządzonych przez SRB, która musiała podjąć się 
bardzo istotnych obowiązków w bardzo krótkim czasie. 

SRB stanowi kluczowy element europejskiej unii bankowej. Została ona utworzona w następstwie 
kryzysu finansowego z 2008 r., a jej głównym zadaniem jest restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja banków będących na progu upadłości w sposób, który wywrze możliwie najmniejszy 
wpływ na stabilność finansową i gospodarkę realną państw członkowskich należących do strefy 
euro i innych państw.  

Kontrolerzy wykryli niedociągnięcia, jeśli chodzi o przygotowanie pełnego wachlarza rozwiązań 
w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, które mogą okazać się konieczne. 
Choć SRB włożyła wiele wysiłku, by opracować przynajmniej wstępne wersje „planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” dla większości banków, zdaniem kontrolerów plany 
przyjęte dotychczas nie spełniają uzgodnionych standardów.  

– Proces utworzenia SRB od podstaw stanowił bardzo duże wyzwanie – ocenił Kevin Cardiff, 
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za sprawozdanie. – 
Wszelkie uchybienia należy postrzegać co prawda w kontekście rozpoczynania działalności przez 
SRB, wciąż jest jednak dużo do zrobienia. 

Kontrolerzy sformułowali szereg zaleceń dotyczących zasad i wytycznych na potrzeby 
sporządzania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Odnieśli się również do 
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problemów kadrowych oraz ram regulacyjnych SRB. 

Zdaniem kontrolerów SRB powinna najpierw ustalić, do kiedy dla każdego banku należy 
opracować pierwszy plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w pełni zgodny 
z przepisami. W ramach swoich prac SRB powinna ustalać priorytety zależnie od ryzyka upadłości 
poszczególnych banków. Każdy plan powinien uwzględniać możliwość przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji danego banku, w tym określenie istotnych 
przeszkód oraz wykonalność i wiarygodność wybranych strategii. 

Aby zapewnić wystarczającą zdolność sektora bankowego do pokrywania strat, SRB musi także 
sfinalizować prace nad systemem zasad i wytycznych dotyczących planowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, w tym nad zasadami określania minimalnych wymogów funduszy 
własnych i zobowiązań kwalifikowanych banków. Należy opracować (bądź w razie potrzeby 
zaktualizować) wytyczne i instruktaż w zakresie planowania restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Kontrolerzy podkreślają, że opóźnienia w obsadzaniu stanowisk negatywnie wpłynęły na 
wszystkie obszary działalności SRB pomimo zaangażowania i motywacji jej pracowników. SRB 
musi przyspieszyć swoje działania w obszarze rekrutacji oraz odpowiednio wzmocnić dział ds. 
kadrowych, zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk specjalistycznych oraz wyższego szczebla. 
W przypadku braku możliwości osiągnięcia docelowej liczby pracowników lub jeśli konieczne są 
środki tymczasowe, SRB powinna rozważyć alternatywne rozwiązania.  

Podział zadań operacyjnych między organami krajowymi a SRB, w tym podział obowiązków, jest 
nadal niejasny, a wewnętrzne zespoły ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
doświadczają niedoborów personelu. Zdaniem kontrolerów SRB musi zająć się tymi kwestiami 
w trybie pilnym.  

Informacje dla redaktorów 

Aby zapobiec ponownemu wystąpieniu kryzysu finansowego, jaki miał miejsce w 2008 r., UE 
ustanowiła nowe struktury instytucjonalne mające na celu zapewnienie większego 
bezpieczeństwa sektora finansowego. Obejmują one Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM) oraz 
jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM). W niniejszym 
sprawozdaniu skupiono się na Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
(SRB), która wraz z krajowymi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w strefie 
euro tworzy SRM. Kompetencjami SRB objętych jest około 140 banków. 

Organy nadzoru są odpowiedzialne za stały nadzór ostrożnościowy nad bankami wchodzącymi 
w zakres ich kompetencji. W sytuacji gdy środki naprawcze lub środki interwencji okażą się 
nieskuteczne, a bank zostaje uznany za będący na progu upadłości lub zagrożony upadłością, do 
działania przystępują organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. SRB, wspierana 
przez krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jest odpowiedzialna za 
przygotowanie planów awaryjnych na wypadek restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
wszystkich istotnych banków oraz mniej istotnych banków transgranicznych w strefie euro. 

Do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dochodzi w sytuacji, gdy właściwe organy uznają, 
że dany bank znajduje się na progu upadłości lub jest nią zagrożony, i jeżeli nie ma rozwiązań 
nadzorczych ani w obrębie sektora prywatnego, które pozwoliłyby uniknąć upadłości. Bank 
poddawany jest restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jeśli leży to w interesie publicznym. 
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W przeciwnym razie stosowane są krajowe procedury upadłościowe. Celem restrukturyzacji jest 
zagwarantowanie ciągłości najważniejszych funkcji banku i utrzymanie stabilności finansowej. 
Docelowo mechanizm ten ma zapobiegać konieczności ratowania banków w przyszłości i tym 
samym ograniczyć koszty ponoszone przez podatników. 

Sprawozdanie specjalne nr 23/2017 pt. „Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji – prace nad stanowiącym wyzwanie stworzeniem unii bankowej zostały rozpoczęte, ale 
wciąż pozostaje wiele do zrobienia” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach UE. 
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