
International Journal of Legal Studies    № 1 (3) 2018  ISSN 2543-7097 

 

 

 

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   
© 2018 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article under the CC BY-NC license       

    (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 
 

Prokopowicz D., (2018). Determinants of The Normative Improvement of Prudential Instruments  

of The Financial System in Poland. International Journal of Legal Studies, 1(3)2018: 155-178 

DOI 10.5604/01.3001.0012.2166 
 

155 

 

 
 

Dariusz Prokopowicz 

PhD, Faculty of History and Social Sciences 

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6383-916X 

* Corresponding author:     e-mail: darprokop@poczta.onet.pl 

 

Streszczenie 

W niniejszym artykule przeprowadzono diagnozę korelacji procesów normatywnego doskona-

lenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki spo-

łeczno-gospodarczej prowadzonej w Polsce. W kontekście potrzeby realizowanych keynsow-

skich działań antykryzysowych ekonomiści wskazują na potrzebę ciągłego dopracowywania 

regulacji ostrożnościowych funkcjonujących w systemach bankowych. Główną determinantą, 

która zaktywizowała procesy doskonalenia regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania 

banków był globalny kryzys finansowy z 2008 roku. W sytuacji słabnącej koniunktury gospo-

darczej i podwyższonego ryzyka rosła potrzeba doskonalenia procedur i bankowych regulacji 

prawnych dotyczących bezpieczeństwa dokonywanych transakcji finansowych w Polsce. 

Poprzez dokonującą się od 1989 roku transformację polskiej gospodarki polegającą na jej 

urynkowieniu analogiczne procesy realizowane były w sektorze finansowym. Doskonalenie 

procedur bankowych systemu finansowego skorelowane jest z sukcesywnie postępującą globa-

lizacją ale także z antykryzysową polityką społeczno-gospodarczą w Polsce. W związku z tym 

sukcesywnie rośnie poziom dostosowywania procedur i normatywów prawnych dotyczących 

działających w Polsce banków komercyjnych do standardów Unii Europejskiej i wytycznych 

Komitetu Bazylejskiego. Jednym ze szczególnych aspektów tych procesów dostosowawczych 

była analiza korelacji procesów normatywnego doskonalenia instrumentów ostrożnościowych 
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systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. W wyniku 

przeprowadzonych obserwacji i analiz wykazano, że istnieje ta korelacja. 

Słowa kluczowe: normatywne doskonalenie instrumentów ostrożnościowych, regulacje praw-

ne, procedury bankowe, system finansowy, system bankowy, polityka gospodarcza, bezpie-

czeństwo systemu, zarządzanie ryzykiem, Value at Risk, nadzór bankowy 

 

Abstract 

In this article, the correlation of the normative processes of improving the prudential instru-

ments of the financial system and the anti-crisis socio-economic policy conducted in Poland 

was carried out. In the context of the need for implemented Keynsian anti-crisis measures, 

economists point to the need for continuous improvement of prudential regulations functioning 

in banking systems. The main financial determinant that activated the processes of improving 

legal regulations regarding the functioning of banks was the global financial crisis of 2008. In 

a situation of weakening economic conditions and increased risk, the need to improve proce-

dures and bank legal regulations regarding the safety of financial transactions in Poland grew. 

Through the transformation of the Polish economy since 1989, based on its marketization, 

analogous processes were carried out in the financial sector. Improvement of banking system 

financial procedures is correlated with gradually progressing globalization but also with anti-

crisis socio-economic policy in Poland. Therefore, the level of adaptation of legal procedures 

and norms regarding commercial banks operating in Poland to the standards of the European 

Union and guidelines of the Basel Committee is improving. One of the specific aspects of 

these adjustment processes was the correlation analysis of the normative improvement pro-

cesses of the prudential instruments of the financial system and the anti-crisis socio-economic 

policy in Poland. As a result of the observations and analyzes carried out, it was shown that 

this correlation exists. 

Keywords: normative improvement of prudential instruments, legal regulations, banking 

procedures, financial system, banking system, economic policy, system security, risk man-

agement, Value at Risk, banking supervision 
 

Wprowadzenie 

W kontekście presji realizowanych w ostatnich latach działań antykryzysowych spe-

cjaliści wskazują na potrzebę ciągłego dopracowywania ostrożnościowych regulacji 

prawnych funkcjonujących w systemie bankowym. Szczególnie istotnym czynni-

kiem, który zaktywizował procesy doskonalenia regulacji prawnych dotyczących 

funkcjonowania banków był globalny kryzys finansowy z 2008 roku. W sytuacji 

słabej koniunktury gospodarczej wzrasta znaczenie poprawy transparentności i funk-

cjonowania systemu w kwestii bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, analizy 
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podejmowanego ryzyka i na tworzenia systemowych rozwiązań ostrożnościowych w 

zakresie funkcjonowania banków komercyjnych w Polsce (Alińska A., Pietrzak B., 

2012, s. 58). Problematyka doskonalenia regulacji prawnych i poprawy systemowych 

rozwiązań ostrożnościowych jest szczególnie istotna w takim kraju jak Polska, kraju 

rozwijającym się i nie posiadającym jeszcze dużej bazy kapitałowej zarówno w sys-

temie bankowym jak i w odniesieniu do całej gospodarki (Domańska-Szaruga B., 

2013, s. 267). W wyniku wzrostu transnarodowych przepływów kapitałowych i wy-

miany handlowej doskonalenie zewnętrznych nadzorczych regulacji prawnych uwa-

runkowane jest między innymi sukcesywnie postępującą globalizacją. W związku z 

tym regulacje te są w coraz większym stopniu dostosowywane do wymogów unij-

nych i wytycznych Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego a system ban-

kowy w Polsce tym samym staje się coraz bardziej zhomogenizowany z systemami 

bankowymi innych krajów Unii Europejskiej (Siwiński W., Wójtowicz D., 2010, s. 

38). 

Globalny kryzys finansowy z 2008 roku koniunkturalnie dotarł także do 

Polski, jednak skala spowolnienia gospodarczego polskiej gospodarki była znaczne 

mniejsza w porównaniu z kryzysem gospodarczym jaki pojawił się w 2009 roku w 

krajach Zachodniej i Południowej Europy. W Polsce kryzys finansowy się nie poja-

wił, ponieważ w polskim systemie bankowym słabo rozwinięta była bankowość 

inwestycyjna. W związku z tym swego rodzaju zapóźnienie w rozwoju kapitałowym 

systemu bankowego w Polsce charakteryzujące się znacznie słabiej rozwiniętym 

segmentem bankowości inwestycyjnej, przede wszystkim w zakresie dokonywania 

inwestycji kapitałowych z użyciem klasycznych papierów wartościowych oraz tym 

bardziej instrumentów pochodnych uchroniło polski system bankowy przed kryzy-

sem finansowym. Poza tym do czynników, które zapewniły stabilność systemu fi-

nansowego w Polsce, w tym systemu bankowego zalicza się dominację klasycznej 

bankowości-depozytowo kredytowej. Wspomniana klasyczna bankowość funkcjonu-

je w Polsce wielowymiarowo tj. zarówno w ujęciu systemowym jak i transakcyjnym. 

W ujęciu systemowym dominują w Polsce banki komercyjne oferujące klientom 

głównie klasyczne produkty bankowe, w tym depozytowe i kredytowe. Działalność 

depozytowa jest ściśle powiązana z kredytową i odwrotnie bez większego zaangażo-
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wania wspomaganiem się instrumentami rynku kapitałowego, tj. papierami warto-

ściowymi i pochodnymi.  

Poza tym relatywnie optymalny poziom stabilności systemu finansowego 

oraz efektywnego zabezpieczenia poszczególnych kategorii ryzyka w bankach zwią-

zany jest również z przestrzeganiem standardów instrumentów ostrożnościowych 

zastosowanych w Polsce głównie w latach 90. w tym również w zakresie dostoso-

wywania krajowych normatywów odnoszących się do polskiego systemu bankowego 

do standardów Unii Europejskiej oraz wytycznych Komitetu Bazylejskiego ds. Nad-

zoru Bankowego. Procesem dostosowawczym objęte były między innymi podsta-

wowe normatywy prawne regulujące funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce 

tj. Prawo bankowe (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe), Ustawa o 

Narodowym Banku Polskim (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP), o Banko-

wym Funduszu Gwarancyjnym i innych ustaw odnoszących się do instytucji finan-

sowych lub transakcji dokonywanych z udziałem tych podmiotów. Odtworzony w 

1989 roku system bankowy w Polsce dostosowywany był do realiów gospodarki 

rynkowej z jednoczesnym ukierunkowaniem rozwoju w stronę modelu niemiecko-

francuskiego systemu finansowego. Istotnym czynnikiem kształtującym optymalny 

poziom bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji kredytowych i stosowanych 

standardów jest kwestia doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem w tym także 

ciągłego rozwoju metodologii szacowania poziomu poszczególnych kategorii ryzyka 

bankowego i określania zdolności kredytowej klientów banków (Prokopowicz D., 

2012b, s. 64-65). Otóż w porównaniach z analogicznymi procedurami stosowanymi 

w bankach krajów wysoko rozwiniętych działający w Polsce system bankowy wypa-

da pod tym względem wyraźnie pozytywnie.  

Obecnie przyjmuje się że zasadniczo rzetelnie przeprowadzane w bankach 

komercyjnych procesy weryfikacji zdolności kredytowej klientów i stale doskonalo-

ne instrumenty szacowania optymalnego, akceptowalnego poziomu ryzyka kredyto-

wego stanowiły jeden z najważniejszych czynników stabilności systemu bankowego 

w Polsce i niskiej podatności na czynniki kryzysogenne. W związku z powyższym 

dominujący w Polsce model klasycznej bankowości depozytowo-kredytowej nie 

powinien być argumentem, który jest stosowany w kontekście analizy globalnego 
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kryzysu finansowego  z 2008 roku podkreślającym negatywne konotacje stwierdze-

nia o zapóźnionym rozwoju systemu bankowego w Polsce (Świderska J., 2013, s.95). 

Zasadniczo to zapóźnienie powinno być interpretowane jako cecha optymalnego 

rozwoju w danych warunkach bez nadawania temu zabarwienia negatywnego.  

W związku z powyższym nie można wykluczyć istotnych korelacji między 

tymi dwoma aspektami rozwoju gospodarczego i poziomu bezpieczeństwa ekono-

micznego kraju zestawiając ze sobą kształtowanie określonej polityki społeczno-

gospodarczej wobec procesu efektywnego rozwoju komercyjnego systemu finanso-

wego (Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D., 2015, s. 41-42). 

 

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na doskonalenie normatywnych in-

strumentów ostrożnościowych systemu finansowego w Polsce 

 Obecnie powszechnie przyjmuje się, że zachodzące w okresie ostatnich 

kilkudziesięciu lat przemiany w systemach bankowych oraz poszczególnych bankach 

zdeterminowane były rozwojem informatyki i telekomunikacji. Obecnie do kluczo-

wych czynników rozwoju bankowości zalicza się implementację nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych, teleinformatycznych i internetowych do procesów anali-

tycznych, operacji back-office oraz świadczenia usług bankowych. Do najdynamicz-

niej rozwijających się w tym zakresie dziedzin zalicza się doskonalenie systemów 

scoringowych oceny potencjalnych kontrahentów i klientów usług bankowych, roz-

wijanie procesów analitycznych prowadzonych na platformach analityki ekonomicz-

nej Business Inteligence (Grzegorek J., Prokopowicz D., 2017, s. 225-226) przetwa-

rzania danych w chmurze obliczeniowej oraz świadczenie usług bankowych w ra-

mach internetowej bankowości mobilnej. W zakresie internetowej bankowości udo-

stępnianej na urządzeniach mobilnych, głównie na smartfonach banki coraz częściej 

stosuję innowacyjne rozwiązania marketingowe wykorzystując nowe media typu 

portale społecznościowe i oferując dodatkowe darmowe usługi jak np. zakładanie 

stron internetowych lub oferując pomoc w założeniu i obsłudze prawnej, finansowo-

księgowej dla podmiotów gospodarczych, które stają się ich nowymi klientami, za-

kładają konta, zaciągają kredyty itp. (Sarnowski J., Prokopowicz D., 2015, s. 143-

144).  
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Analitycy zatrudnieni w działach badawczych banków komercyjnych coraz 

częściej wykorzystują technologie wielokryterialnej analizy dużych zbiorów danych 

zgromadzonych w bazach danych Big Data (Prokopowicz D., 2017, s. 122-123). 

Niektóre banki komercyjne zaczynają już także stosować analitykę probabilistyczną 

weryfikacji danych dotyczących potencjalnych klientów, przede wszystkim kredyto-

biorców zawartych w różnych rozproszonych źródłach informacji w Internecie, w 

tym informacji zawartych na portalach społecznościowych, blogach, forach i komen-

tarzach zamieszczonych na różnych stronach internetowych (Matosek M., Prokopo-

wicz D., 2017, s. 223-224). 

Poza tym od lat 70. do determinantów rozwoju bankowości zalicza się także 

procesy liberalizacji i deregulacji struktur rynkowych, poza tym także koncentracji 

kapitału i łączenia różnych rodzajów instytucji finansowych w większe grupy kapita-

łowe. Przemiany te warunkowały także podejmowanie działań antykryzysowych w 

bankach komercyjnych (Bukowski, red., 2010, s. 114). Procesy te stały się również 

istotnym czynnikiem globalizacji rynków finansowych oraz wzrostu synergii i kore-

lacji koniunkturalnej poszczególnych segmentów tych rynków, w tym rynków kapi-

tałowych funkcjonujących w poszczególnych krajach. W związku z dokonaną w 

2004 roku akcesją Polski w struktury gospodarcze Unii Europejskiej i rosnącej trans-

granicznej wymiany handlowej kwestia ta w coraz większym stopniu dotyczy rów-

nież rozwijających się rynków finansowych w Polsce. Silną synergię procesów go-

spodarczych oraz korelacji dotyczącej koniunktury na rynkach kapitałowych w Pol-

sce względem sytuacji globalnej można było zaobserwować podczas spadku tempa 

wzrostu gospodarczego większości krajowych gospodarek odnotowanego w sytuacji 

pojawienia się jesienią 2018 roku globalnego kryzysu finansowego. Obecnie więk-

szość ekonomistów zgodnie przyjmuje tezę, że wywołana tym kryzysem dekoniunk-

tura gospodarki globalnej zakończyła się już kilka lat temu. Szczególnie istotnym 

czynnikiem efektywnego opanowania i redukcji głębokiej pokryzysowej dekoniunk-

tury krajowych gospodarek krajów wysoko rozwiniętych były prowadzone przez 

kilka lat programy interwencjonizmu państwowego z zaangażowaniem środków 

publicznych skarbu państwa celem utrzymania płynności w systemach bankowych. 

Przez kilka lat po pojawieniu się na jesieni 2008 roku globalnego kryzysu finanso-
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wego bank centralny w USA, Bank Rezerw Federalnych oraz Europejski Bank Cen-

tralny w Unii Europejskiej skupywały od banków komercyjnych najbardziej zagro-

żone trwałą utratą płynności aktywa, dostarczając do sektora bankowego dodatko-

wych środków w ramach których zwiększano ograniczona poprzez kryzys płynność 

na rynkach międzybankowych oraz pośrednio w ten sposób aktywizując akcje kredy-

towe banków i koniunkturę w segmencie przedsiębiorstw (Gwoździewicz S., Proko-

powicz D., Szybowski D., 2016, s. 141-142). W wyniku tych interwencjonistycznych 

procesów, które pochłonęły setki mld USD i Euro udało się kosztem nieznacznego 

zwiększenia inflacji sprawnie opanować globalny kryzys finansowy i przywrócić 

tendencję poprawiającej się koniunktury gospodarczej. Również w Polsce od 2012 

roku zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy poprawiającej się koniunktury w kra-

jowej gospodarce, a od 2015 roku zaczęły znacząco rosnąć dochody obywateli i 

powrócił optymizm także wśród znaczącej części przedsiębiorców (Wereda W., 

Prokopowicz D., 2017, s. 243-244). 

Potrzeba przeprowadzenia reform finansów publicznych, aktywizacja inno-

wacyjności, wspieranie przedsiębiorczości i inwestycji to obecnie szczególnie istotne 

kwestie w kontekście stworzenia warunków dla przyśpieszenia wzrostu gospodar-

czego w Polsce w kolejnych latach. W kontekście antykryzysowych działań inter-

wencjonizmu państwowego szczególnie istotną kwestią jest aktywizacja przedsię-

biorczości i innowacyjności w sektorze podmiotów gospodarczych zaliczanych do 

sektora MSP. Przedsiębiorstwa działające głównie w tym sektorze działają i rozwija-

ją się głównie na rynkach lokalnych, regionalnych lub krajowych. Głównym celem 

rozwijanych przez małe, lokalnie działające podmioty gospodarcze idee patriotyzmu 

gospodarczego jest obrona interesów tych przedsiębiorstw, których łącznie cały sek-

tor w MSP w poszczególnych krajach stanowi zwykle większą cześć krajowych 

gospodarek (Rakowski J., Prokopowicz D., 2017, s. 372-373). Szczególną rolę w tym 

zakresie przypisuje się szybko rozwijającym się innowacyjnym przedsiębiorstwom 

funkcjonujących w ramach sektora MSP oraz korporacjom działającym według kon-

cepcji przedsiębiorstw społecznych (Gardziński T., 2016). Rozwijanie na poziomie 

krajowym polityki społeczno-gospodarczej aktywizującej przedsiębiorczość i inno-

wacyjność obywateli i podmiotów gospodarczych przyczynia się do znaczącej po-
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prawy wzrostu gospodarczego krajowej gospodarki. Dzieje się tak obecnie, ponieważ 

instrumenty interwencjonizmu państwowego, których zadaniem jest aktywizacja 

wzrostu gospodarczego tj. jak utrzymywanie niskich stóp procentowych w ramach 

polityki monetarnej oraz ulgi podatkowe w zakresie polityki fiskalnej odnoszą się 

również bądź głównie do podmiotów gospodarczych sektora MSP w Polsce. Sektor 

ten to ok. 95 proc. działających w Polsce przedsiębiorstw i firm, które wytwarzają 

większą część dochodu narodowego wypracowywanego w polskiej gospodarce. 

Stosując prorozwojową politykę gospodarczą rząd w okresach dekoniunktury lub 

słabego wzrostu krajowej gospodarki stara się aktywizować w zakresie zwykle kilku-

letnim przedsiębiorczość w sektorze przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. 

W ten sposób mogłyby być kontynuowane pozytywne tendencje prorozwo-

jowe dobrej koniunktury wzrostu gospodarczego, które pojawiły się kilka lat temu po 

tym jak globalna gospodarka zaczęła wchodzić w fazę przyśpieszenia wzrostu go-

spodarczego w kontekście cykliczności koniunkturalnej. Poza tym oprócz konieczno-

ści zreformowania finansów publicznych i prowadzenia prorozwojowej polityki 

gospodarczej ekonomiści wskazują także na potrzebę kontynuacji doskonalenia regu-

lacji ostrożnościowych funkcjonujących w systemie bankowym (Dmowski A., Pro-

kopowicz D., 2010, s.57). Znaczące braki w tej kwestii, szczególnie po stronie efek-

tywności i jakości działania krajowego nadzoru, w tym przede wszystkim Komisji 

Nadzoru Finansowego wykazała afera dotycząca niebankowego pośrednika finanso-

wego AmberGold. Obecnie wiadomo już że ta afera to tylko przysłowiowy wierz-

chołek góry lodowej czego potwierdzeniem jest fakt, że klienci tego typu para- i 

pseudobankowych podmiotów, zwykle działających niezgodnie z funkcjonującymi w 

Polsce normatywami prawa lub na "granicy" prawa, którzy wpłacali do tych podmio-

tów swe oszczędności stracili w 2012 roku ponad 2 mld zł. Podmioty te tworzące 

subsegment rynku finansowego określanego jako shadow banking do 2015 roku 

dynamicznie się rozwijały. W połowie 2012 roku Komisja Europejska wskazywała, 

że ta niepodlegająca nadzorowi bankowemu część rynku, może stanowić potencjalne 

zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, w tym także dla systemów banko-

wych poszczególnych krajów (Baranowska-Skimina A., 2012). Dynamiczny rozwój 

tych parabankowych podmiotów został wygenerowany poprzez istnienie luk w nor-
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matywach prawnych określających funkcjonowanie systemów finansowych oraz 

także poprzez podniesione znacząco przez banki wymagania stawiane nowym poten-

cjalnym kredytobiorcom. Czynniki te pojawiły się lub znacząco zwiększyły swoje 

znaczenie jako pochodna kryzysu finansowego i stworzyły warunki dla szybkiego 

rozwoju rynku tych pseudobanków działających w cieniu banków komercyjnych 

czyli "parabankowości cienia", określanej z angielskiego jako shadow banking. 

Zgodnie z powyższym jednym z czynników rozwoju tych parabankowych 

podmiotów był fakt, że banki od chwili wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku 

były bardziej niż zwykle wstrzemięźliwe w pożyczaniu sobie nawzajem pieniędzy na 

rynku międzybankowym oraz także w odniesieniu do swoich klientów, którym pod-

niesione zostały wymogi w zakresie zdolności kredytowej. W związku z tym banki 

komercyjne zaostrzyły znacząco politykę kredytową względem niektórych segmen-

tów kredytobiorców, głównie w zakresie kredytowania przedsięwzięć gospodarczych 

oraz zakupu mieszkań i domów. Stało się to przyczyną ograniczenia działalności 

inwestycyjnej w wielu przedsiębiorstwach działających w Polsce. W 2014 roku w 

obliczu poprawiającego się wzrostu gospodarczego banki częściowo znów zliberali-

zowały swe polityki kredytowe względem wybranych segmentów klientów. W 

związku z tym wewnętrzne regulacje bankowe są okresowo modyfikowane w ich 

treści odpowiednio do zmieniającej się polityki kredytowej (Prokopowicz D., 2012a, 

s.26). 

Opisana powyżej problematyka wskazuje na potrzebę kontynuacji doskona-

lenia bankowych regulacji ostrożnościowych i procedur udzielania klientom produk-

tów aktywnych, tj. przede wszystkim kredytów, produktów parakredytowych oraz w 

zakresie pośrednictwa w zakupie papierów wartościowych, w tym pochodnych in-

strumentów jak również w obszarze bankowości inwestycyjnej. Obecnie przyjmuje 

się, że antykryzysowy interwencjonizm realizowany przez Narodowy Bank Polski 

(Gwoździewicz S., Prokopowicz D., Szybowski D., 2016, s.139) polegający na do-

starczaniu płynności krótkoterminowej bankom komercyjnym znacząco zmniejszył 

ryzyko utraty płynności (Stańczuk M., 2009). Ponad 60% aktywów banków komer-

cyjnych działających w Polsce kontrolują zagraniczne instytucje finansowe, które w 

ostatnich latach zwykle ograniczają skalę swej ekspansji na rynkach finansowych w 
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Polsce, ponieważ często znajdują się te podmioty w znacznie gorszej sytuacji finan-

sowej niż ich spółki córki w Polsce. Zgodnie z powyższym nadal utrzymuje się silna 

presja doskonalenia procedur zarządzania ryzykiem kredytowym funkcjonującym na 

rynku instrumentów pochodnych (Prokopowicz D., 2016, s. 27). 

W przyszłości, gdy wzrośnie działalność inwestycyjna firm, wzrost gospo-

darczy przyśpieszy a skala problemu zadłużenia automatycznie ulegnie zmniejszeniu 

sytuacja na rynkach finansowych także ulegnie poprawie. Nie będzie to jednak ozna-

czało końca procesu doskonalenia bankowych procedur i metod szacowania ryzyka 

kredytowego. W sytuacji dobrej koniunktury gospodarczej presja na poprawę funk-

cjonowania systemu w kwestii bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, analizy 

podejmowanego ryzyka i ponoszenia kosztów na tworzenie rozwiązań ostrożnościo-

wych maleje jednak nie powinna być zupełnie zawieszona przez centralne instytucje 

decyzyjne, a szczególnie w takim kraju jak Polska, kraju rozwijającym się i nie po-

siadającym jeszcze relatywnie dużej, porównywalnej z krajami wysoko rozwiniętymi 

bazy kapitałowej zarówno w systemie bankowym jak i w kontekście całej gospodarki 

(Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D., 2015, s. 38-39). A więc nie zależnie od  

tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego będzie się znajdowała gospodarka strefy 

euro banki komercyjne w Polsce powinny nadal rozwijać i doskonalić wewnętrzne 

regulacje ostrożnościowe (Alińska A., Pietrzak B., 2012, s. 72). Akurat w tej kwestii 

to że Polska nie jest w strefie Euro interpretować można pozytywnie. 

Z drugiej strony w wyniku wzrostu transnarodowych przepływów kapitało-

wych i skali międzynarodowej  wymiany handlowej zewnętrzne regulacje nadzorcze 

nadal podlegać będą postępującej globalizacji, tj. będą w coraz pełniejszym stopniu 

dostosowywane do wymogów unijnych i wytycznych Komitetu Bazylejskiego a 

system bankowy w Polsce podlegać będzie rosnącej skali homogenizacji względem 

standardów Unii Europejskiej. Potwierdzeniem tych procesów jest niedawne włącze-

nie Polski do takich projektów unijnych, jak np. unia bankowa (Domańska-Szaruga 

B., 2014, s. 24), których celem jest pełniejsze ujednolicenie standardów w jakich 

funkcjonują systemy bankowe poszczególnych krajów, stworzenie wspólnego po-

nadnarodowego organu nadzoru, wspólnej międzynarodowej instytucji typu banko-

wego funduszu gwarancyjnego a także europejskiej agencji ratingowej. Jeżeli w tym 
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samym czasie na tle poprawiającej się koniunktury globalnej gospodarki  sytuacja 

makroekonomiczna Polski ustabilizuje się, polityka fiskalna i pieniężna państwa 

podporządkowana będzie sukcesywnie uruchamianymi prorynkowymi reformami, 

wówczas pojawią się uwarunkowania dla modyfikacji i poprawy determinantów 

konkurencji międzybankowej. Wówczas banki konkurować będą w mniejszym stop-

niu efektywnością doraźnych sposobów poprawy wyniku finansowego, np. realizo-

wanymi głównie działaniami marketingowymi łączonymi z nierzetelnym informo-

waniem klientów o oferowanych produktach i usługach finansowych. Z drugiej stro-

ny mając na względzie długofalowy rozwój akcji kredytowych, planowany wzrost 

przychodów i zysków oraz wzrost sumy bilansowej i pozycji w systemie finanso-

wym, banki komercyjne w większym stopniu konkurować będą także prowadzonymi 

procesami doskonalenia wewnętrznych procedur przeprowadzanych operacji i regu-

lacji ostrożnościowych (Prokopowicz D., 2010, s. 147). Obecnie relacja ta nie wy-

gląda najlepiej, ponieważ nie zawsze kwestie bezpieczeństwa systemu uznawane są 

za główne priorytety. W ostatnich latach kwestia ta dotyczy także bezpieczeństwa 

dokonywanych elektronicznie transakcji, bankowości internetowej, transferu danych 

w Internecie (Domańska-Szaruga B., Prokopowicz D., 2016), w tym także transferu 

danych osobowych (Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2016c, s. 395), niejawnych i 

finansowych (Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2016d, s. 87). 

 

Procesy dostosowawcze krajowych normatywów prawnych do zapisów Nowej 

Umowy Kapitałowej  

W związku ze wstąpieniem w 2004 roku Polski w struktury gospodarcze 

Unii Europejskiej sukcesywnie rośnie skala zglobalizowania działających w Polsce 

rynków finansowych. W związku z tym regulacje krajowej bankowości są sukce-

sywnie dostosowywane do standardów formalnych i technologicznych kształtowa-

nych przez centralne instytucje finansowej jak np. Europejski Bank Centralny oraz 

organy nadzorcze systemu finansowego UE (Fila J., Filipiak B., 2012, s. 127). Prak-

tycznie ten proces realizowany jest sukcesywnie przez cały okres funkcjonowania 

polskiej gospodarki rynkowych realiach gospodarczych, czyli od 1989 roku. Proces 

ten trwa nadal, czego potwierdzeniem jest fakt, że od kilkunastu lat funkcjonują 
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nowe standardy wynikające z postanowień Nowej Umowy Kapitałowej I i II oraz 

niedawno wprowadzone określane jako Bazylea III, zgodnie z którymi współczynnik 

wypłacalności obliczany jest z uwzględnieniem poziomu aktywów ważonych ryzy-

kiem, w tym ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Funkcjonujące w 

Polsce banki komercyjne, które w procesie zarządzania ryzykiem portfela kredytów 

stosują metody zaawansowane, oparte o ratingi wewnętrzne i metodę VaR,  mają 

możliwość znaczącej redukcji swych kosztów prowadzonej działalności kredytowej 

(Banki w strefie euro pod ścisłym nadzorem EBC, 2013). Pozostałe banki, wykorzy-

stujące wyłącznie tradycyjne metody limitów zaangażowań i koncentracji, znajdują 

się na nieco gorszej pozycji w grze konkurencyjnej. Różnice w obliczanym różnymi 

metodami wymogu kapitałowym sięgać mogą kilkunastu procent (Jajuga K., red., 

2008, s.93). Zastosowanie metod zaawansowanych jest szczególnie istotną kwestią 

dla banków działających w Polsce. Jeżeli znaczna cześć banków funkcjonujących w 

Polsce zignoruje potencjalne możliwości wynikające z zastosowania metod zaawan-

sowanych, wówczas dystans dzielący te banki od globalnych instytucji finansowych 

będzie się zwiększał. Obecnie już wszystkie globalnie działające banki amerykańskie 

zostały zobligowane do stosowania metod zaawansowanych. W Polsce pod tym 

względem jest jeszcze znacznie większe zróżnicowanie (Gwoździewicz S., Proko-

powicz D., 2017, s. 75-76). 

Nowy zestaw przepisów znany jako Bazylea III, został opracowany 

przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii 

(Paxford B., 2013). Do tego Banku należy 58 głównych banków centralnych w tym 

także bank centralny USA (Bank Rezerw Federalnych) i Polski (Narodowy Bank 

Polski), a decyzje podejmowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych 

mają znaczący wpływ na akceptowalny poziom systemowego ryzyka kredytowego w 

systemach finansowych wielu krajów. Normatywy Bazylei III wprowadzają dodat-

kowy bufor kapitałowy w dwóch instrumentach ostrożnościowych (Morawski I., 

2013). Zgodnie z nowymi standardami zarządzania ryzykiem, w tym zabezpieczania 

przeprowadzanych operacji aktywnych: 

a) Wskaźnik buforu powinien wynosić minimum 2,5% w odniesieniu do banków, 

których współczynniki wypłacalności są zbliżone do wymaganego minimum. 
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Regulacje te obowiązywać będą w pełni od stycznia 2019 roku, a pierwszy etap 

ich wprowadzania rozpoczął się w styczniu 2016 roku. Na tym początkowym 

etapie wskaźnik buforu powinien się kształtować na poziomie minimum 

0.625%. 

b) Natomiast bufor kapitałowy antycykliczny powinien się kształtować na pozio-

mie 0-2,5 %. Określona wielkość tego buforu skorelowana powinna być z okre-

śloną, bieżącą sytuacją ekonomiczną i koniunkturą danego kraju. Szczegółowe 

zapisy regulacji prawnych zawierających ostateczną formę określającą zasady 

stosowania tego buforu kształtowane będą przez instytucje nadzoru poszczegól-

nych krajów. Banki komercyjne ze współczynnikiem wypłacalności bliskim 

2,5% będą zobligowane utrzymywaniem wymienionego buforu. Poza tym wo-

bec takich banków mogą być zastosowane dodatkowe ograniczenia w zakresie 

wypłaty dywidend, przeprowadzania transakcji typu buy back akcji banku i wy-

płacania pracownikom kadry zarządzającej premii i bonusów. 

Wdrażanie regulacji prawnych określanych jako Bazylea III rozpoczęło się 

w 2016 roku i regulacje te będą całkowicie wdrożone do 2019 roku (Prokopowicz D., 

2003, s.98). Nowe wytyczne znacząco przyczynią się do zwiększenia wymogów 

kapitałowych i ograniczenia nadmiernie wykorzystywanej, szczególnie przed wybu-

chem kryzysu finansowego w 2008 roku dźwigni finansowej. W konsekwencji nowe 

regulacje powinny doprowadzić zgodnie z pierwotnym założeniem do zwiększenia 

bezpieczeństwa poszczególnych krajowych i ponadnarodowych systemów finanso-

wych (Czarnecki L., 2011, s. 62). 

W okresie ostatnich kilkunastu lat zachodzą istotne zmiany w bankowości w 

skali globalnej. Instytucje finansowe, w tym banki zakładają swoje filie i oddziały w 

różnych, niekiedy egzotycznych dla nich miejscach. Sukcesywnie realizowane są 

procesy integracyjne struktur gospodarczych poszczególnych krajów, szczególnie w 

obszarze Unii Europejskiej (Dmowski A., Prokopowicz D., Sarnowski J., 2008, s. 

137). Podstawą tych procesów jest liberalizacja przepływów kapitałowych wsparta 

harmonizacją normatywnych przepisów i ustawowych regulacji prawnych (Proko-

powicz D., 2016a, s.32). Z drugiej strony rozwój nowoczesnych technologii informa-

tycznych upraszcza kanały dystrybucji usług finansowych i przyczynia się do wzro-
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stu standaryzacji stosowanych procedur, wypracowanych technik sprzedaży i reali-

zowanych transakcji finansowych (Davies H., Green D., 2010, s. 94). Procesy te 

zdeterminowane są także redukcją kosztów transakcyjnych oraz rosnącym znacze-

niem instytucji finansowych we współczesnych krajowych gospodarkach. Poza tym 

w ostatnich latach łagodne polityki pieniężne stosowane przez banki centralne wielu 

krajów oraz rosnący do 2008 roku udział skredytowania zakupów konsumpcyjnych i 

inwestycyjnych to czynniki które wygenerowały ostatni kryzys finansowy (Gwoź-

dziewicz S., Prokopowicz D., 2015, s. 211). Procesy te wpływają także na metody 

zarządzania ryzykiem w bankach, w tym także na zarządzanie ryzykiem portfela 

kredytów (Alińska A., Pietrzak B., 2012, s. 58). W zakresie wymienionego zarządza-

nia w ostatnich latach najdynamiczniej rozwijały się metody ekonmometryczno-

statystyczne typu Value at Risk. Całokształt procesu zarządzania ryzykiem jest 

szczególnie istotną dziedziną działalności banków, w związku z czym proces ten jest 

zespołem czynności, działań i instrumentów analitycznych, które są w pełni sforma-

lizowane i unormowane w wewnętrznych regulacjach danej instytucji finansowej. 

Wewnętrzne regulacje zawierają zapisy uwzględniające wytyczne dotyczące prowa-

dzonych w bankach procesów zarządzania ryzykiem określone w zewnętrznych regu-

lacjach prawnych wydawanych przez centralne instytucje systemu finansowego oraz 

podmioty nadzorcze. W Polsce są to głównie Narodowy Bank Polski oraz Komisja 

Nadzoru Finansowego (Jajuga K., red., 2008, s.138). 

 Wspomniana metoda Value at Risk już od co najmniej kilkunastu lat stoso-

wana jest w działającej w Polsce bankowości do szacowania poziomu różnych kate-

gorii ryzyka bankowego, w tym także stosunkowo nowych kategorii typu ryzyka 

operacyjnego i rynkowego. Jednak w ostatnich latach w znacznie większym stopniu 

metodę VaR stosuje się w procesie kwantyfikacji tradycyjnych kategorii ryzyka, 

przede wszystkim ryzyka kredytowego odnoszącego się do portfela określonych 

produktów kredytowych. Poza analizą portfelową w całościowo ujętym procesie 

zarządzania ryzykiem kredytowym w banku doskonalone są także metody szacowa-

nia ryzyka pojedynczej transakcji kredytowej w zakresie których najpowszechniejsze 

zastosowanie ma credit scoring polegający na przypisywaniu każdemu weryfikowa-

nemu czynnikowi określonej ilości punktów (Prokopowicz D., 2013, s. 62-63).  
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 Metoda Value at Risk  jest również od wielu już lat stosowana w bankowo-

ści zagranicznej celem precyzyjnego oszacowania poziomu ryzyka portfela określo-

nych operacji aktywnych, w tym głównie udzielanych kredytów. Analiza portfelowa 

instrumentów kredytowych, analiza aktywów i pasywów banku, badanie ryzyka 

pojedynczej transakcji oraz bieżąca polityka kredytowa to składowe całościowo 

ujętej problematyki procesu zarządzania ryzkiem kredytowym w banku komercyj-

nym. Proces ten wymaga ciągłego doskonalenia i wiele kwestii powinno być jeszcze 

poprawionych ponieważ mimo wysokiego zaawansowania opisywanych w niniejszej 

dysertacji metod szacowania ryzyka nie udało się uniknąć kryzysu finansowego, 

który wybuchł w 2008 roku w momencie upadku banku Lehman Brothers (Gwoź-

dziewicz S., Prokopowicz D., 2016a, s. 91-92). Wspomniana wielce znacząca dla 

całego systemu upadłość wskazała na potrzebę weryfikacji stosowanych dotychczas 

metod kwantyfikacji i procesów zarządzania ryzkiem ponieważ bank ten był ban-

kiem inwestycyjnym, w którym najważniejsze obszary działalności generujące wy-

sokie zyski ale także i możliwe straty funkcjonowały w oparciu o stosowane zaawan-

sowane statystyczno-ekonometryczne metody szacowania wartości zagrożonej na 

ryzyko (Koleśnik J., 2012, s.167).  

 W ostatnich latach 2015 - 2017 proces repolonizacji krajowej bankowości w 

Polsce znacząco przyśpieszył. Po odkupieniu przez Polski Fundusz Rozwoju od 

włoskiego UniCredit większościowego pakietu akcji banku Pekao S.A. obecnie 

udział kapitałowy zagranicznych instytucji finansowych w polskim sektorze banko-

wym szacowany jest już tylko na 47 proc. Określenie "tylko" zastosowano niniej-

szym w związku z tym, że jeszcze w końcówce XX wieku udział ten znacząco prze-

kraczał 80 proc. Ponieważ jeszcze niemal 1/2 sektora bankowego w Polsce należy do 

grup kapitałowych zagranicznych instytucji finansowych więc problem ten pośrednio 

dotyczy także banków działających w Polsce. Z drugiej strony problem ten w warun-

kach polskich posiada znacznie bardziej ograniczony charakter ze względu na słabo 

jak do tej pory rozwiniętą w Polsce bankowość inwestycyjną (Prokopowicz D., 2015, 

s.38). Słabość ta jednak nie wynika z zapóźnień technologiczno-instytucjonalnych w 

kontekście relatywnie krótkiej jeszcze historii odbudowy polskiej gospodarki w no-

wych rynkowych realiach gospodarczych i tym samym rozwoju systemu bankowego 
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w warunkach konkurencji. Ograniczony wymiar kryzysu finansowego w Polsce 

wynika przede wszystkim z dwóch czynników dotyczących banków działających w 

Polsce (Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2016b, s.67): 

a) relatywnie znacznie mniejsze kapitały własne względem bankowości krajów 

wysoko rozwiniętych nie pozwalające na szybkie stworzenie bankowości inwe-

stycyjnej o znaczącym udziale i roli na tle całego systemu finansowego; 

b) wprowadzenie do polskiej bankowości niemal wszelkich stosowanych w ban-

kowości zagranicznej rozwiązań ostrożnościowych i zabezpieczania transakcji 

aktywnych. 

W niewielkim stopniu rozwinięta bankowość inwestycyjna w Polsce nie uprawnia 

jednak do kreślenia samych pozytywnych scenariuszy rozwoju systemu finansowego 

w Polsce. Bankowość ta prawdopodobnie w przyszłości będzie się rozwijać efektyw-

nie także w Polsce ze względu na istotną rolę wspierania działalności inwestycyjnej 

realizowanej w różnych gałęziach przemysłu i usług a szczególnie w obszarach zaa-

wansowanych technologii i projektów innowacyjnych oraz prac badawczych tworze-

nia nowych rozwiązań i produktów (Zaleska M., red., 2012, s.163). Poza tym domi-

nująca w Polsce klasyczna bankowość depozytowo-kredytowa, w której głównym 

źródłem przychodów i zysków jest dzielność kredytowa w okresach dekoniunktury w 

sektorze przedsiębiorstw oraz wzrostu skredytowania konsumpcji i inwestycji może 

również być źródłem kryzysu finansowego w sytuacji ograniczania procesu doskona-

lenia zarządzania ryzykiem, łagodzenia polityki kredytowej i pieniężnej bankowości 

centralnej. W związku z tym potrzeba ciągłego rozwijania i dostosowywania narzę-

dzi identyfikacji i kwantyfikacji czynników ryzyka bankowego do zmieniających się 

realiów otoczenia gospodarczego dotyczy także polskiej bankowości (Wiśniewska 

M., 2013, s.58). 

 

Podsumowanie 

Od kilkunastu lat w bankach działających w Polsce funkcjonują nowe standardy, 

zgodnie z którymi współczynnik wypłacalności obliczany jest z uwzględnieniem 

poziomu aktywów ważonych ryzykiem, w tym ryzyka kredytowego, rynkowego i 

operacyjnego. Jest to związane z trwającym nadal procesem dostosowywania pol-
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skiej bankowości do wytycznych organów nadzorczych Unii Europejskiej (Czarny 

E., Śledziewska K., 2013, s.36). Działające w Polsce banki komercyjne, które w 

procesie zarządzania ryzykiem portfela kredytów stosują metody zaawansowane, 

oparte o metodę Value at Risk (VaR), mają możliwość tym samym znacząco obniżać 

swe koszty działalności kredytowej (Prokopowicz D., 2007, s. 56). W związku z tym 

liczba banków w Polsce stosujących te nowe standardy sukcesywnie się zwiększa. 

Trend ten jest zgodny z dominującymi globalnie tendencjami ponieważ obecnie już 

niemal wszystkie większe kapitałowo banki działające w krajach wysoko rozwinię-

tych stosują metody zaawansowane zgodne z nowymi standardami wynikającymi z 

postanowień Nowej Umowy Kapitałowej (Żabińska J., red., 2011, s. 39). W Polsce 

pod tym względem jest jeszcze znacznie większe zróżnicowanie. Procesy te są po-

chodną postępującej globalizacji ekonomicznej przejawiającej się między innymi 

rosnącymi na znaczeniu przepływami towarów i kapitału jak również stosowanych 

standardów dotyczących instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego. 

Istotną rolę w tej globalizacji pełni harmonizacja i dostosowywanie krajowych nor-

matywów prawnych określających funkcjonowanie banków w Polsce do standardów 

proceduralnych i wytycznych centralnych, nadzorczych organów systemu finanso-

wego Unii Europejskiej. W  konsekwencji również proces doskonalenia działalności 

krajowych organów nadzoru uzyskuje ponadnarodowy charakter. Wynikiem sukce-

sywnie postępujących wymienionych powyżej procesów system bankowy w Polsce 

staje się coraz bardziej zhomogenizowany z systemami bankowymi innych krajów 

Unii Europejskiej (Bukowski S., red., 2010, s.73). Znaczenie tej tezy wzmocnione 

obecnie zostaje także inną kwestią, a mianowicie determinantami planowanego wej-

ścia Polski do obszaru wspólnej waluty euro. W związku z tym również system ban-

kowy w Polsce w perspektywie najbliższych kilku lat ma przed sobą jeszcze wiele do 

zrobienia w zakresie technologicznego i proceduralnego przygotowania poszczegól-

nych banków do określonych uwarunkowań finansowych będących pochodną przy-

szłego wprowadzenia waluty euro w Polsce (Jaka przyszłość czeka wspólną walutę, 

2012).  Obecnie przeważająca większość ekonomistów wskazuje, że po wejściu 

Polski do strefy euro obniżą się koszty transakcji i krajowi przedsiębiorcy działający 

na rynkach zagranicznych nie będą płacić za ryzyko wahania się kursu walutowego. 
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Znacząca redukcja ryzyka walutowego i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego to 

czynniki, które powinny wygenerować poprawę wzrostu gospodarczego, dodatkowy 

napływ zagranicznego kapitału i tym samym przyśpieszyć proces długofalowego, 

szacowanego na dziesiątki lat zmniejszania dysproporcji w poziomie cywilizacyjne-

go rozwoju, w tym dochodów i standardu życia w Polsce w odniesieniu do wysoko 

rozwiniętych krajów zachodniej Europy. Jednak aby taki scenariusz mógł się zreali-

zować Polska do strefy Euro musi wejść jako kraj rozwinięty i równo prawny eko-

nomicznie partner innych największych gospodarek UE a nie jako kraj wyraźnie 

biedniejszy "na dorobku". Tylko wówczas pojawi się przeważająca większość aspek-

tów pozytywnych wprowadzenia Euro w Polsce a wygenerowany w ten sposób im-

puls prorozwojowy nie będzie miał krótko trwałego charakteru. W sytuacji gdyby ze 

strony decydentów zapadła decyzja o przyjęciu dla Polski kalendarza procesu dosto-

sowawczego systemu finansowego w Polsce do określonych dla UE standardów 

polityki pieniężnej i fiskalnej, wówczas najpierw niezbędnym będzie przeprowadze-

nie stosownego procesu legislacyjnego, który ureguluje normatywnie przyjęty kalen-

darz niezbędnych do realizacji działań i etapów procesu dostosowawczego. Podsu-

mowując niniejsze opracowanie stwierdza się, że została podjęta próba wskazania 

korelacji procesów doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finanso-

wego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. Poza tym wskaza-

no na znaczącą rolę permanentnego doskonalenia procedur bankowych i aktualizacji 

zapisów zawartych w normatywach prawnych regulujących instrumenty ostrożno-

ściowe systemu finansowego w Polsce. Określone zapisy regulacji prawnych są 

aktualizowane celem ich dostosowywania do zmieniających się realiów funkcjono-

wania instytucji finansowych, powstających nowych rodzajów instrumentów finan-

sowych, głównie nowych rodzajów derywatów oraz nowych rodzajów ryzyka, no-

wych systemów teleinformatycznych i modeli analizowania poziomu ryzyka banko-

wego. W niniejszym artykule wykazano wiele zbieżnych, synergicznych działań 

podejmowanych przez centralne instytucje systemu finansowego w ramach inter-

wencjonizmu państwowego aktywizującego procesy gospodarcze w krajowej gospo-

darce, uruchamiania dodatkowych antykryzysowych instrumentów ostrożnościowych  

i podnoszących poziom bezpieczeństwa systemowego dla całego systemu finanso-
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wego w Polsce. Analizę tej korelacji rozpoczęto od wskazania wpływu dokonującego 

się obecnie procesu globalizacji ekonomicznej i kryzysu finansowego lat 2008-2009 

na rozwój systemu bankowego w Polsce. Niektóre segmenty i instytucje rynku finan-

sowego, jak np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku kapitało-

wym, Bankowy Fundusz Gwarancyjny tj. instytucja  pełniąca szczególną rolę w 

kwestii bezpieczeństwa depozytów w systemie bankowym, Biuro Informacji Kredy-

towej czyli główna baza danych o kredytobiorcach, system Krajowej Izby Rozlicze-

niowej zapewniający elektroniczne rozliczenia między bankami to instytucje, które 

zbudowano w latach 90. na podstawie wzorców modelu niemiecko-francuskiego 

systemu finansowego dominującego w Unii Europejskiej. Procesy globalizacji doty-

czyły także modernizacji niektórych instrumentów finansowych w procesie ich do-

stosowywania do standardów europejskich. Przykładem są weksle jako nowy instru-

ment zabezpieczania transakcji kredytowych, nowe rodzaje instrumentów ubezpie-

czeń różnych innych transakcji (Wójcicki W., Prokopowicz D., 1999b, s.43-48) jako 

przykłady dostosowywania istotnych składowych systemu finansowego w Polsce do 

standardów krajów wysoko rozwiniętych Zachodniej Europy. Regulacje prawne 

normujące funkcjonowanie tych instrumentów finansowych w sytuacji ich dostoso-

wywania do na początku lat 90. do realiów rynkowego systemu finansowego wzoro-

wane były na analogicznych polskich normatywach, głównie ustawach z okresu 

międzywojennego oraz aktualizowane były w swej treści o bieżące wytyczne i stan-

dardy UE. Wymienione przykłady instrumentów finansowych tj. weksle i produkty 

oferowane przez zakłady ubezpieczeń zostały więc normatywnie odtworzone w no-

wych, rynkowych realiach gospodarczych na początku lat 90. ubiegłego wieku. Był 

to wówczas okres odbudowywania systemu finansowego, w tym bankowego w Pol-

sce w realiach gospodarki rynkowej i przygotowywanej do akcesji w struktury Unii 

Europejskiej. Z drugiej strony rozwój systemu finansowego był istotnym determinan-

tem transformacji i efektywnego rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. Poprzez 

dokonującą się od 1989 roku transformację polskiej gospodarki w kierunku jej uryn-

kowienia analogiczne procesy realizowane były w sektorze finansowym. Wobec 

powyższego, w niniejszym opracowaniu wykazano, że doskonalenie instrumentów 

ostrożnościowych systemu finansowego skorelowane jest z sukcesywnie postępującą 
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globalizacją ale także z antykryzysową polityką społeczno-gospodarczą w Polsce. W 

związku z tym sukcesywnie rośnie stopień dostosowywania procedur i regulacji 

prawnych działających w Polsce banków komercyjnych do wymogów unijnych i 

wytycznych Komitetu Bazylejskiego. Jednym ze szczególnych aspektów tych proce-

sów dostosowawczych była analiza korelacji procesów doskonalenia unormowanych 

prawnie instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej 

polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. W wyniku przeprowadzonych obserwacji 

i analiz wykazano, że istnieje ta korelacja. 
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