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ROLA BANKÓW W NADZORZE KORPORACYJNYM W POLSCE

(Streszczenie)

Banki, dostarczając przedsiębiorstwom kapitał zewnętrzny, sprawują nadzór korporacyjny nad 
przedsiębiorstwami w różny sposób, pełniąc: funkcję kredytodawców (nadzór wierzycielski), 
funkcję akcjonariuszy (nadzór właścicielski) czy sprawując nadzór w sposób komplementarny 
(nadzór właścicielsko-wierzycielski). 

Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie banki w Polsce 
angażują się w nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami, czy udzielają tym przedsiębiorstwom 
kredytów, a także czy delegują swoich przedstawicieli do rad nadzorczych spółek publicznych, 
których są akcjonariuszami. 

W pierwszej części artykułu scharakteryzowano i omówiono rodzaje nadzoru sprawowanego 
przez banki nad przedsiębiorstwami. Druga część artykułu jest uzupełnieniem luki w zakresie badań 
nad zaangażowaniem banków w nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami w Polsce i prezentuje 
wyniki wykonanego badania w tym zakresie. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że rola banków w Polsce w finansowaniu przedsiębiorstwa 
jest zdecydowanie większa niż rynku kapitałowego oraz że banki w Polsce niechętnie angażują się 
w nadzór właścicielski oparty na udziale w kapitale akcyjnym spółek. Obecnie wielkość pakietów 
akcji spółek publicznych będących w posiadaniu banków jest niewielka. Ich małe zaangażowanie 
kapitałowe nie wiąże się z utrzymaniem przez nie różnorodnych i długotrwałych więzi kredytowych 
i sprawowaniem nadzoru nad spółką w sposób komplementarny – (właścicielsko-wierzycielski), 
ponieważ posiadając udziały w tych spółkach, banki nie delegują swoich przedstawicieli do rad 
nadzorczych spółek i nie są ich głównymi kredytodawcami.
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1. Wstęp 

W literaturze naukowej istnieje wiele definicji nadzoru korporacyjnego1, w wą-
skim ujęciu nadzór korporacyjny – zgodnie z jedną z częściej cytowanych defini-
cji, zaproponowaną przez Andrei Shleifera2, określany jest jako metody działania, 
za pomocą których dostarczyciele kapitału do przedsiębiorstw starają się zapewnić 
sobie zwrot z ich inwestycji. Tak zdefiniowany nadzór korporacyjny uwzględnia 
ochronę interesu nie tylko akcjonariuszy, ale i wierzycieli spółki i odnosi się do 
dużych przedsiębiorstw, w których zarządzanie własnością jest oddzielone od 
kontroli nad nią3. Zgodnie z założeniami tego poglądu sektor przedsiębiorstw, aby 
realizować inwestycje, potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania. Źródła te 
znajdują się w sektorze gospodarstw domowych, które poprzez system finansowy 
transferują kapitał do sektora przedsiębiorstw. 

O tym, kto i na jakich warunkach dostarcza przedsiębiorstwom kapitał nie-
zbędny do realizacji inwestycji, decyduje struktura rynków finansowych i system 
regulacji prawnych (a w szczególności geneza całości uregulowań prawnych 
obowiązujących w danym kraju)4. Biorąc pod wagę powyższe, w niektórych 
systemach gospodarczych (Japonia, Niemcy5) ważniejszą rolę jako dostarczyciele 
kapitału dla przedsiębiorstw odgrywają banki. W innych gospodarkach (Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania6) głównym źródłem finansowania zewnętrznego 
dla podmiotów gospodarczych jest rynek kapitałowy. Przyjmując za kryterium 
rolę banków i rynku kapitałowego w nadzorze nad przedsiębiorstwami, wyróżnia 
się w literaturze przedmiotu dwa modele7: probankowy i prorynkowy. W systemie 
probankowym dominującym w Niemczech, to banki odgrywają kluczową rolę 

1 C. Mesjarz, Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, 2012, http://gollum.
uek.krakow.pl/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/113455882.pdf; A. Adamska, Własność i kontrola – 
perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, 
s. 46–47.

2 A. Shleifer, R. Vishny, Survey on corporate governance, Journal of Finance 1997/52/2, s. 737.
3 A. Słomka-Gołębiowska, Efektywność nadzoru korporacyjnego sprawowanego przez bank 

w świetle badań empirycznych, w: S. Rudolf, Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru 
korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 257.

4 A. Słomka-Gołębiowska, Corporate Governance – banki na straży efektywności przedsiębior-
stwa, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 19.

5 W literaturze system ten jest również określany jako niemiecko-japoński, kontynentalny lub reński.
6 W literaturze system ten jest również określany jako anglo-amerykański lub anglosaski.
7 I. Bujnowicz, Teoretyczne podstawy wyróżnienia systemów finansowych we współczesnej go-

spodarce rynkowej – wybrane aspekty, Folia Oeconomica 2008/221, s. 290–293; R. Levine, 
Bank-based or Market-based Financial System, Which is Better, NBER, 2002; L. Gambacorta, 
J. Yang, K. Tsatsirinis, Financial structure and growth, BIS Quartely Review, March 2014.
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w finansowaniu spółek, mobilizowaniu środków i ich alokacji, dbaniu o zarzą-
dzanie ryzykiem oraz dostarczaniu usług związanych z utrzymywaniem płynności 
finansowej przedsiębiorstw. Ponadto, banki sprawują kontrolę nad spółkami 
zarówno jako bezpośredni właściciele, jak i pełnomocnicy innych akcjonariuszy. 
Charakterystyczną cechą tego systemu jest stosunkowo (tzn. w porównaniu np. do 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii) słabo rozwinięty rynek kapitałowy 
(mała liczba spółek publicznych oraz ich niska kapitalizacja), który posiada 
drugorzędne znaczenie w finansowaniu spółek akcyjnych. Z kolei w systemie 
prorynkowym rolę wiodącego dostarczyciela kapitału odgrywa rynek kapitałowy, 
który pełni również funkcję kontrolną8.

Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie banki 
w Polsce angażują się w nadzór korporacyjny nad przedsiębiorstwami. W pierw-
szej części artykułu scharakteryzowano i omówiono rolę i rodzaje nadzoru 
sprawowanego przez banki nad przedsiębiorstwami. Druga część artykułu jest 
uzupełnieniem luki w zakresie badań nad zaangażowaniem banków w nadzór 
korporacyjny nad przedsiębiorstwami w Polsce i prezentuje wyniki przeprowa-
dzonego badania w tym zakresie.

2. Rola i rodzaje nadzoru sprawowanego przez banki  
nad przedsiębiorstwami

W systemie probankowym głównym zadaniem instytucji pośrednictwa finan-
sowego jest zrównoważenie popytu na lokaty finansowe jednych podmiotów 
ze zgłaszanymi przez inne podmioty zapotrzebowaniem na środki pieniężne. 
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w takim systemie swoją działalność finansują 
głównie poprzez kredyty bankowe oraz zatrzymane zyski, a funkcję głównych 
dostarczycieli kapitału dla przedsiębiorstw pełnią instytucje pośrednictwa finan-
sowego, od których przedsiębiorstwa pozyskują niezbędny kapitał w formie dłu-
goterminowych kredytów i pożyczek. Banki, poprzez pełnienie funkcji instytucji 
pośrednictwa finansowego, mogą odgrywać dość znaczącą rolę w probankowym 
systemie nadzoru korporacyjnego. 

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności banków, różnią się one od innych 
inwestorów instytucjonalnych9, gdyż mogą sprawować nadzór korporacyjny 

8 A. Adamska, Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie – tendencja zmian, Ekonomia i Prawo 
2011/VII, s. 67–77.

 9 Brak ujednoliconej definicji powoduje problemy z jednoznaczną klasyfikacją tej grupy pod-
miotów. Jednak większość badaczy podaje bank jako podmiot tej klasyfikacji, często dzielą 
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w dwojaki sposób10: pełniąc zarówno funkcję kredytodawców (nadzór wierzy-
cielski11), jak i akcjonariuszy (nadzór właścicielski).

Banki z jednej strony, jako akcjonariusze, mogą włączyć się w nadzór wła-
ścicielski, wykorzystując instrumenty nadzoru prawa korporacyjnego wynikające 
z akcji12, z drugiej strony z ich działalnością, jako kredytodawców przedsię-
biorstw, nieodłącznie wiąże się nadzór wierzycielski. Banki, jako kredytodawcy, 
sprawują nadzór nad dłużnikiem, aby zapewnić sobie spłatę kredytu i otrzymać 
uzgodniony wcześniej w umowie kredytowej zwrot z inwestycji w określonej 
wysokości w postaci odsetek.

Te dwa rodzaje nadzoru korporacyjnego pełnione przez banki mogą być 
względem siebie komplementarne (nadzór właścicielsko-wierzycielski). 

Banki związane z przedsiębiorstwami długoterminowymi umowami kre-
dytowymi, pełniąc nadzór nad dłużnikami, mogą ograniczać się wyłącznie do 
zabezpieczenia kredytu w formie – np. zastawu, poręczenia czy hipoteki. Wy-
korzystując te mechanizmy, banki sprawują bierny nadzór wierzycielski. Banki 
mają uprawnienia do zaspokajania swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia 
i do podjęcia kontroli nad majątkiem dłużników, jeśli nie dotrzymują oni wa-
runków umowy kredytowej, w szczególności, gdy nie spłacają kredytów. Bez 
tych uprawnień nie byłyby w stanie zmusić kredytobiorców do spłaty kredytu. 
Bierny nadzór wierzycielski ogranicza się do szacowania i śledzenia wartości 
zabezpieczenia – jest on zatem skuteczny, jeśli wartość zabezpieczenia może być 
wyceniona przed zawarciem umowy kredytowej, a później kontrolowana przez 
banki13. W praktyce, w warunkach gospodarki rynkowej, nawet w pełni zabez-

je według dostępnej typologii na banki komercyjne, uniwersalne lub instytucje depozytowe. 
Np. definicja D. Jacobs, Aktywizm inwestorów instytucjonalnych w systemie rynkocentrycz-
nym, w: K. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005; 
A. Adamska, P. Urbanek, Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich 
spółkach publicznych, Gospodarka Narodowa 2014, s. 81–84.

10 Por. M. Aluchna, Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 123; A. Słomka-Gołębiowska, Czy banki wypeł-
niły lukę w ładzie korporacyjnym w Polsce?, HUK – Czasopismo Kwartalne Całego Prawa 
Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 2007/1, s. 20.

11 Zbiór mechanizmów, za pomocą których bank dostarczający spółce kapitału w formie kredytów 
bankowych stara się zapewnić sobie spłatę długu i otrzymać uzgodniony wcześniej w umowach 
kredytowych zwrot z inwestycji w określonej wysokości w postaci odsetek (definicja: A. Słomka-
-Gołębiowska, Mechanizmy nadzoru w relacji bank-spółka, w: D. Dobija, I. Koładkiewicz, Ład 
korporacyjny. Podręcznik akademicki, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 387.

12 A. Adamska, Własność i kontrola – perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 37–38.

13 A. Słomka-Gołębiowska, op. cit.
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pieczony kredyt bankowy wymaga czynnego nadzorowania jego wykorzystania 
przez kredytodawców z powodu trudności zaspokajania roszczenia z przedmiotu 
zabezpieczenia oraz wysokich kosztów czasochłonnego postępowania egzeku-
cyjnego czy upadłościowego.

Stosunek pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem w systemie probankowym 
często różni się w sposób istotny od typowego stosunku kredytodawca-kredy-
tobiorca, opartego na zwykłych, rynkowych warunkach. Instytucje kredytowe, 
w tym banki, powiązane są z finansowanymi przez siebie spółkami kapitałowo 
i personalnie (np. dążą do wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych 
spółek, nabywają udziały kapitałowe spółek lub pełnią funkcje przedstawicieli 
akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu)14, co umożliwia im odgrywanie aktywnej 
roli w nadzorze korporacyjnym. 

Sprawując czynny nadzór wierzycielski, który charakteryzuje się utrzymy-
waniem różnorodnych i długotrwałych więzi kredytowych z przedsiębiorstwami, 
banki posiadają dogłębną wiedzę na temat działalności kredytobiorców. Nadzór 
ten banki mogą sprawować zarówno przed zawarciem umowy kredytowej, jak 
i po niej. Zanim dojdzie do podpisania kontraktu, banki koncentrują się na gro-
madzeniu szczegółowych informacji o potencjalnych kredytobiorcach. Dzięki 
temu minimalizują koszty niedopasowania interesów pomiędzy bankami a po-
tencjalnymi dłużnikami15. Ponadto przywilej dostępu do wewnętrznych i wiary-
godnych informacji o kredytobiorcach umożliwia bankom wywieranie wpływu 
na działania przez nie podejmowane.

W niemieckim systemie banków uniwersalnych brak jest ścisłego rozdziału 
między działalnością inwestycyjną a kredytową, tzn. banki mogą zarówno prowa-
dzić działalność inwestycyjną, nabywając udziały w innych spółkach na własny 
rachunek, jak i prowadzić działalność depozytowo-kredytową16. Duże instytucje 
kredytowe, dysponujące nadwyżkami finansowymi dążą do tworzenia stabilnych 
powiązań z kredytobiorcami i oprócz powiązań kapitałowych dbają o powiązania 
natury personalnej, polegające na wyborze przedstawicieli banków do rad nad-
zorczych spółek. Powiązania personalne niosą korzyści dla obydwu stron – bank, 
dzięki swoim przedstawicielom w radzie, uzyskuje łatwiejszy dostęp do informacji 
o spółce oraz możliwość wpływania na podejmowane w niej decyzje. Z punktu 
widzenia spółki, tworzenie stabilnych powiązań z kredytodawcą ułatwia dalsze 

14 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 305.

15 A. Słomka-Gołębiowska, op. cit.
16 K. Oplustil, op. cit., s. 236.
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pozyskanie potrzebnych jej środków finansowych, w szczególności wówczas, gdy 
znajdzie się ona w kryzysie17. Trzecim źródłem wpływu instytucji kredytowych 
na niemiecką praktykę korporacyjną jest posiadanie prawa głosu na walnym 
zgromadzeniu spółki w imieniu drobnych akcjonariuszy, którzy deponują swoje 
akcje na rachunkach prowadzonych przez banki. 

Dodatkowo w Niemczech czy Japonii nie stosuje się ograniczeń w zakresie 
inwestycji kapitałowych dokonywanych przez kredytujące instytucje finansowe 
i w rezultacie banki mogą obejmować duże pakiety akcji w przedsiębiorstwach, 
również tych, którym udzieliły kredytów. Banki (wraz z akcjonariuszami kor-
poracyjnymi) są ważnym ogniwem nadzoru właścicielskiego w tych krajach 
i przez swoje zaangażowanie w akcje spółek mogą przyczynić się do poprawy 
wyników przedsiębiorstwa.

Podsumowując, w systemie probankowym pełnienie przez banki aktywnej 
roli w nadzorze korporacyjnym ma zarówno swoje zalety i wady. Z jednej stro-
ny aktywna rola banków stanowi element stabilizujący praktykę korporacyjną 
umożliwiającą spółkom pozyskiwanie środków finansowych na realizację dłu-
goterminowych inwestycji o odroczonej stopie zwrotu oraz pozytywnie wpływa 
na jakość i efektywność nadzoru korporacyjnego. Dzięki ścisłym powiązaniom 
pomiędzy spółkami a bankami łatwiejsze jest również przeprowadzenie sanacji 
spółek i zapobieganie niepotrzebnym upadłościom18. 

Z drugiej strony tak znaczny wpływ banków na spółki akcyjne stanowi prze-
szkodę dla rozwoju rynku kapitałowego w państwach należących do omawianego 
modelu. Skoro bowiem, do niedawna spółki łatwo uzyskiwały potrzebny kapitał od 
banków w formie pożyczek i kredytów, zbędne było korzystanie z instrumentów 
tego rynku, tj. przede wszystkim dokonywanie publicznych emisji akcji. Tym 
samym, spółki nie musiały „troszczyć” się o swoich akcjonariuszy – inwestorów 
i podejmować działania zachęcające ich do inwestowania w akcje, jak np. do co-
rocznej wypłaty dywidendy. Banki popierają strategię polegającą na tezauryzacji 
wypracowanego zysku w spółce, co służy wprawdzie zabezpieczeniu ich pozycji 
jako wierzycieli, narusza jednak interesy drobnych akcjonariuszy, zniechęcając 
ich do inwestowania w akcje spółek. Ponadto, banki, angażując się w nadzór kor-
poracyjny, skłonne są kredytować nierentowne przedsiębiorstwa, sztucznie pod-
trzymując ich istnienie i zakłócając działanie mechanizmu wolnej konkurencji19. 

Od końca lat 90. XX w., ma miejsce stopniowe wycofywanie się banków 
z aktywnej roli w nadzorze korporacyjnym w Niemczech. Przyczyną tego jest 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 240.
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m.in. wzrastająca konkurencja w sektorze bankowym i związana z tym koniecz-
ność specjalizacji (koncentracja na działalności kredytowej albo na bankowości 
inwestycyjnej) oraz obniżenie kosztów wynikających dla banku z angażowania 
się w nadzór korporacyjny spółek i ich finansowego wspierania również w sytu-
acjach kryzysowych. Stopniowo zmniejsza się także rola banków w finansowaniu 
spółek na rzecz rynku kapitałowego, czego wyrazem jest wzrost liczby spółek 
giełdowych oraz liczby debiutów spółek na rynku giełdowym (IPO)20.

W systemie prorynkowym (np. Stany Zjednoczone) spośród wszystkich 
kategorii inwestorów instytucjonalnych banki, zarówno komercyjne, jak i inwe-
stycyjne, były najmniej widoczne na polu angażowania się w inicjatywy nadzoru 
właścicielskiego. Wynikało to z istniejących przepisów w Stanach Zjednoczonych, 
zgodnie z którymi banki nie mogły być właścicielami akcji. Od roku 1989, mimo 
że zmienił się system legislacyjny i amerykańskie banki komercyjne ostatecznie 
otrzymały możliwość bezpośredniego posiadania akcji spółek, nie odnotowano 
wzrostu zainteresowania instytucji bankowych kupnem akcji. Również w Wielkiej 
Brytanii, gdzie przez wiele dekad nie było ograniczeń w zakresie zakupu akcji 
przez banki, instytucje bankowe nie miały właściwie żadnych akcji spółek bry-
tyjskich i w związku z tym nie wykazywały zainteresowania kwestiami istotnymi 
dla właścicieli akcji przedsiębiorstw21.

3. Nadzór sprawowany przez banki w praktyce w Polsce

W Polsce, w latach 90. XX w., w pierwszym etapie wykształcania nadzoru kor-
poracyjnego banki odgrywały zdecydowanie większą rolę niż rynek kapitałowy22. 
Wprawdzie od razu zaczęły się wykształcać instytucje właściwe gospodarkom 
rynkowym, takie jak giełda, ale to banki odgrywały zdecydowanie największą 
rolę w finansowaniu przedsiębiorstw. 

Po dwudziestu pięciu latach różnorodnych zmian, związanych z przecho-
dzeniem od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, dużo 
lepszym rozwoju rynku kapitałowego w Polsce niż w innych krajach regionu, 
banki w dalszym ciągu odgrywają znaczną rolę w dostarczaniu przedsiębiorstwom 
kapitału zewnętrznego.

20 Ibidem, s. 241.
21 D. Jacobs, op. cit., s. 230.
22 Szerzej na ten temat L. Pawłowicz, Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków, 

IBnG, Gdańsk 1994.
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Zaangażowanie banków w finansowanie przedsiębiorstw w Polsce zaprezen-
towano na wykresie 1, który pokazuje wielkość bilansową brutto udzielonych 
przez banki w Polsce kredytów dla przedsiębiorstw w latach 2006–2015.

WYKRES 1: Wartość bilansowa brutto udzielonych przez banki w Polsce kredytów  
dla przedsiębiorstwa w latach 2006–2015 (mld zł)

Ź r ó d ł o: Raport o sytuacji banków w 2016 r., KNF, Warszawa 2016.

Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 1, wartość udzielo-
nych przez banki w Polsce kredytów dla przedsiębiorstw rośnie z roku na roku 
i w 2015 r. osiągnęła wartość maksymalną – 327,3 mld zł.

Zaangażowanie rynku kapitałowego w finansowanie przedsiębiorstw zapre-
zentowane jest na wykresie 2, który pokazuje wartości przeprowadzonych ofert 
publicznych na GPW w latach 2006–2015. 

Dane zaprezentowane na wykresie 2 pokazują, że wartość wyemitowanych 
ofert publicznych na przestrzeni 2006–2015 r.23 przybierała różne wartości. 
Rok 2010 należał do rekordowych pod względem wartości przeprowadzonych ofert 
publicznych. W roku 2015 nastąpił wzrost wartości ofert publicznych w porówna-
niu z rokiem 2014. Wartość ofert publicznych wyniosła ogółem ponad 9,6 mld zł, 
co odpowiada wzrostowi o ponad 43% w porównaniu z rokiem 2014. Wzrost rynku 
ofert w 2015 r. nastąpił mimo wielu negatywnych zjawisk na światowych rynkach 
finansowych (trwający kryzys strefy euro, krach na giełdzie w Chinach, obawy 
przed podwyżką stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych) oraz ograniczonej 
aktywności na rynku kapitałowym Skarbu Państwa.

23 Brak dostępności danych dla lat powyżej 2012 r.
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WYKRES 2: Wartość przeprowadzonych ofert publicznych w Polsce w latach 2006–2015 (mld zł)

Ź r ó d ł o: www.knf.gov.pl

Porównując dane zawarte na wykresie 1 i 2, wynika, że w dalszym ciągu 
głównym źródłem finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw w Polsce w la-
tach 2006–2015 były kredyty udzielone przez banki. 

Zawężając analizę tylko do spółek akcyjnych, według danych z GUS, w Polsce 
w 2014 r. wartość kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez spółki 
akcyjne stanowiła 25% zobowiązań długookresowych i krótkookresowych tych 
podmiotów, a wartość wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych przez te 
podmioty stanowiła tylko 7% zobowiązań długookresowych i krótkookresowych24. 

Z powyższych danych wynika, że większość przedsiębiorstw w Polsce 
korzysta z finansowania kredytem bankowym, co powoduje, że znaczenie 
banków w finansowaniu przedsiębiorstw jest większe niż rynku kapitałowego. 
Mimo to w badaniach empirycznych niewiele miejsca poświęcono dotąd na 
analizę zaangażowania banków w nadzór nad spółkami kapitałowymi. Przepro-
wadzone badanie25 dotyczyło nadzoru wierzycielskiego sprawowanego przez 
banki nad przedsiębiorstwami. Wynika z niego, że banki w Polsce angażują się 
w udzielanie kredytów i pożyczek i jako kredytodawcy, aby zapewnić sobie 
spłatę kredytu i otrzymać uzgodniony wcześniej w umowie kredytowej zwrot 

24 K. Walkowska, Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r., GUS, War-
szawa 2015.

25 Analizy dotyczące nadzoru wierzycielskiego przeprowadziła A. Słomka-Gołębiewska: A. Słom-
ka-Gołębiowska, Czy banki wypełniły lukę w ładzie korporacyjnym w Polsce?, HUK – Cza-
sopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 
2007/1.
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z inwestycji w określonej wysokości w postaci odsetek, sprawują głównie nad 
spółkami-kredytobiorcami nadzór wierzycielski. Jeżeli to nie daje oczekiwanych 
rezultatów, wówczas dodatkowo mogą delegować swoich przedstawicieli do rad 
nadzorczych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Agnieszkę Słomkę-
-Gołębiowską26 w latach 1999–2002, w skład rad nadzorczych aż 49% objętych 
badaniem spółek giełdowych, tj. 142 spółki giełdowe, wchodził przynajmniej 
jeden przedstawiciel banku będącego z reguły ich największym kredytodawcą. 
W radach nadzorczych badanych spółek zasiadali najczęściej przedstawiciele 
jednego banku (75%), sporadycznie dwóch banków (21%) i najrzadziej trzech 
banków (4%). Na sześć największych banków w Polsce (biorąc pod uwagę 
wielkość aktywów): tj.  KO BP S.A., Pekao S.A., BPH PBK S.A., Bank Han-
dlowy S.A., ING Bank Śląski S.A., BRE Bank S.A. przypadało 67% wszyst-
kich obserwacji, gdzie w radach nadzorczych spółek-kredytobiorców zasiadał 
przedstawiciel banków.

Nie zostały jeszcze podjęte badania empiryczne dotyczące sprawowania 
nadzoru właścicielskiego przez banki. Niniejszy artykuł stanowi próbę uzupełnia-
nia tej luki poprzez odpowiedź na pytanie, czy banki w Polsce sprawują nadzór 
właścicielski nad przedsiębiorstwami.

4. Charakterystyka przeprowadzonego badania

Przeprowadzone badanie dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy banki w Polsce są 
akcjonariuszami spółek publicznych notowanych na GPW na rynku regulowa-
nym i nieregulowanym, czy banki udzieliły tym spółkom kredytu, a także czy 
angażują się w nadzór właścicielski poprzez oddelegowanie swoich przedstawi-
cieli do rad nadzorczych spółek. Analiza objęła bank krajowy, wszystkie banki 
w formie spółki akcyjnej zarejestrowane w Polsce27, które są akcjonariuszami 
spółek giełdowych, w których udział posiadanych głosów na walnym zgroma-
dzeniu w spółkach akcyjnych przekroczył co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, 
a także wszystkie spółki publiczne notowane zarówno na rynku regulowanym, 
jak i nieregulowanym. 

Jako rezultat przeprowadzonego badania wykazano banki, które są akcjo-
nariuszami spółek publicznych notowanych na GPW na rynku regulowanym 
i nieregulowanym. Ponadto zweryfikowano, czy udział głosów na walnym zgro-

26 A. Słomka-Gołębiowska, op. cit., s. 28.
27 Wykaz banków zamieszczony na stronie internetowej www.knf.gov.pl; stan na 02.06.2016 r.
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madzeniu jest na tyle istotny, że banki te mogą kontrolować działalność spółek. 
Zbadano również, czy banki, które posiadają udziały w akcjonariacie spółek, 
są ich głównymi kredytodawcami oraz czy w celu wzmocnienia nadzoru banki 
delegują swoich przedstawicieli do rad nadzorczych.

Źródłem danych na temat akcjonariatu spółek publicznych były informacje za-
mieszczone w raportach okresowych oraz bieżących banków i spółek giełdowych. 
Informacje na temat głównych kredytodawców badanych spółek pochodziły 
z okresowych raportów finansowych spółek, a dane na temat zasiadania przed-
stawicieli banków w radach nadzorczych spółek znajdujących się w portfelach 
banków z informacji zawartych na stronach internetowych badanych spółek. 
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano również informacje znajdujące się 
w serwisach internetowych bankier.pl oraz stockwatch.pl. Analiza została prze-
prowadzona w styczniu 2016 r.

Łączna wartość posiadanych przez banki akcji w spółkach publicznych na 
notyfikowanym poziomie wyniosła 206 mln zł (wycena z dnia 15.01.2016 r.).

5. Wyniki przeprowadzonego badania

Spośród 38 zbadanych banków tylko 6 (16%) (Pekao S.A., Bank Polskiej Spół-
dzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Handlowy S.A., Bank Ochrony 
Środowiska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego) było akcjonariuszami spółek 
publicznych na notyfikowanym poziomie. Większość tych banków w swoim 
portfelu posiadała tylko akcje jednej spółki, a udział procentowy akcji zawierał 
się w przedziale od 16,91% do 80,72%, co było równoznaczne z posiadanym 
udziałem głosów na walnym zgromadzeniu. Jedynie Bank Gospodarstwa Krajo-
wego posiadał w swoim portfelu 2 spółki, ale jego udziały procentowe w danej 
spółce były niższe niż w przypadku banków komercyjnych i kształtowały się 
odpowiednio na poziomie (6,4% oraz 9,88%). W badanym okresie mediana 
łącznego udziału banków w kapitale akcyjnym spółek wyniosła 17,4%, a średnia 
wartość kształtowała się na poziomie 30%. Dwie spółki, w które zainwestował 
Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego są spół-
kami z alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect. Dane dotyczące 
minimalnego, średniego i maksymalnego udziału oraz mediany udziału banków 
w kapitale spółek publicznych zawarte są w tabeli 1.
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TABELA 1: Udział banków w kapitale własnym spółek publicznych (%)

Wyszczególnienie %
Min 6,4
Średnia 30,0
Mediana 17,4
Max 80,7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tylko w jednym przypadku – Bank Pekao S.A. jest akcjonariuszem spółki, 
której jest głównym kredytodawcą. Jeżeli chodzi o delegowanie przedstawicieli do 
rad nadzorczych badanych spółek, jeden bank – Bank Ochrony Środowiska S.A. – 
delegował swojego przedstawiciela do rady nadzorczej kredytowanej spółki.

Wartość zbadanego pakietu stanowi zaledwie 6% posiadanych przez banki 
papierów wartościowych wykazanych w aktywach netto całego sektora ban-
kowego28. Wynika z tego, że banki inwestują w takie spółki, gdzie procentowy 
udział posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu nie przekracza 5%, albo 
inwestują w takie spółki, które nie są spółkami publicznymi. Dodatkowo z prze-
prowadzonego powyżej badania wynika, że banki posiadając udziały w spółkach 
nie korzystają z przysługujących im uprawnień z tego tytułu i np. nie delegując 
swoich przedstawicieli do rad nadzorczych, nie są również ich głównymi kredy-
todawcami, co pozwala na stwierdzenie, że posiadanie w portfelu akcji spółek 
publicznych nie jest związane z chęcią wpływu i kontroli na podejmowane 
decyzje w tych spółkach.

Przeprowadzone badanie pokazało, że banki niechętnie angażują się w nad-
zór właścicielski. Banki w Polsce już od początku okresu transformacji mogły 
angażować się w nadzór właścicielski. Jednak w pierwszej połowie lat 90. XX w. 
istotnym problemem w rozwoju nadzoru właścicielskiego były tzw. „złe kredyty” 
udzielane nierentownym przedsiębiorstwom państwowym i spółkom kapitałowym 
powstałym w wyniku ich komercjalizacji. Jednym ze sposobów rozwiązania tego 
problemu była zamiana (konwersja) powstałych wierzytelności na akcje29, ale 

28 M. Zygierewicz, J. Tylińska, K. Pawlik, Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Warszawski 
Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich, 2015, s. 103.

29 Zgodnie z art. 43 ustawy z 03.02.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków 
oraz o zmianie niektórych ustaw: „wierzyciele posiadający łącznie, co najmniej 30% sumy wyma-
galnych wierzytelności wobec przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa mogą wnosić o zmianę wierzytelności na akcje, na zasadach określonych w niniejszym 
rozdziale”. Cały rozdział 4 ustawy został uchylony z chwilą przystąpienia Polski do UE.
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w praktyce z możliwości tej skorzystało niewiele banków (w około 30% przy-
padków restrukturyzacji)30.

Z danych zawartych w bilansach banków wynika, że zaangażowanie banków 
w ten typ nadzoru zwiększyło się na przestrzeni kilkunastu lat (np. w roku 2001 wy-
niosło 0,5% wartości sektora bankowego31, w 2014 r. wyniosło 2,1% wartości 
sektora bankowego), ale w dalszym ciągu udział banków we własności spółek 
w porównaniu z udziałem udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw jest dużo 
niższy. Udział we własności przedsiębiorstw w 2014 r. kształtował się na poziomie 
tylko 2,1%, a udział udzielonych kredytów i pożyczek dla podmiotów gospodar-
czych wyniósł 18,6%32. W tabeli 2 zawarte są udziały papierów wartościowych (%) 
oraz udzielonych kredytów i pożyczek (%) w aktywach netto sektora bankowego 
w latach 2011–2014 r.

TABELA 2: Udział wybranych pozycji bilansu banków w aktywach netto sektora bankowego 
(bez NBP) w latach 2011–2014

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014
% udział papierów wartościowych 
w aktywach netto banków 1,7 1,3 1,7 2,1

% udział udzielonych kredytów 
i pożyczek dla podmiotów gospodarczych 19,6 19,2 18,7 18,6

Ź r ó d ł o: M. Zygierewicz, J. Tylińska, K. Pawlik, Raport o sytuacji ekonomicznej banków, 
Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich, 2015.

Istnieje dużo istotnych powodów natury ekonomicznej i prawnej, które mają 
wpływ na to, że banki nie angażują się w nadzór właścicielski. Przeciwko silnemu 
zaangażowaniu się banków w nadzór właścicielski spółek przemawiają np. sprzecz-
ności z normami ostrożnościowymi wynikającymi z prawa bankowego w przy-
padku posiadania znacznego udziału w kapitale jednego podmiotu33. Dodatkowo 

30 P. Dittus, S. Prowse, Corporate Control in Central Europe and Russia: Should Banks Own 
Shares?, w: R. Frydman, C.  Grey, A. Rapaczynski (red.), Corporate Governance in Central 
Europe and Russia, vol. I, Banks, Funds, and Foreign Investors, Budapest, London, New York 
1996, s. 52 i n. Autorzy podają szereg przyczyn niechęci banków do tego rodzaju konwersji. 
Jedną z nich był wymógł, aby akcje objęte przez bank w wyniku konwersji zostały wykazane 
w jego bilansie z wartością 0.

31 P. Tamowicz, M. Dzierzanowski,  Biała księga nadzoru korporacyjnego, IBnGR, Gdańsk 
2002, s. 43.

32 Wyliczony jako stosunek innych papierów wartościowych do wartości aktywów banku w 2014 r.; 
M. Zygierewicz, J. Tylińska, K. Pawlik, op. cit., s. 101. 

33 Por. art. 71 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.).
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menedżerowie bankowi z reguły nie posiadają odpowiednich kwalifikacji z zakresu 
branży, w której działa ich kredytobiorca, potrzebnych do oceny i monitorowania 
realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju. Zaangażowanie w kapitale 
własnym kredytobiorcy lub powiązania natury personalnej mogą również zakłócić 
obiektywizm oceny jego zdolności kredytowej. W sytuacji kryzysu finansowego 
spółki powiązany z nią kapitałowo i personalnie bank może ulegać naciskom jej 
kierownictwa dążącego do uzyskania wsparcia kredytowego banku na uprzywile-
jowanych warunkach34. W rezultacie może to doprowadzić do powstania problemu 
tzw. „złych długów” i przeniesienia się kłopotów finansowych z kredytobiorcy na 
bank. W tym kontekście wskazać należy na regulację art. 14 § 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych35, która nakazuje uznanie pożyczki udzielonej przez akcjonariusza lub 
wspólnika za wkład do spółki w razie ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch 
lat od udzielenia pożyczki. Regulacja ta może zniechęcać banki do nabywania 
udziałów w kapitale własnym spółek będących ich pożyczkobiorcami. Wreszcie, 
korzyść, jaką może czerpać bank z uczestnictwa jego przedstawicieli w organie 
nadzorczym spółki, a która polegać ma na zmniejszeniu asymetrii informacyjnej 
między stronami umowy kredytowej, jest jedynie pozorna. Przedstawiciel banku 
w radzie nadzorczej spółki obowiązany jest do zachowania poufności informacji, 
do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem mandatu. W spółkach 
publicznych ujawnienie informacji poufnej stanowi naruszenie zakazu przewi-
dzianego w art. 156 ust. 2 (w zw. z ust. 1 pkt 1 tego artykułu) ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi36 oraz przestępstwo określone w art. 180 tej ustawy. 
W praktyce banki, w celu uniknięcia zarzutu wykorzystania informacji poufnych, 
wprowadzają wewnętrzne rozwiązania organizacyjne (tzw. chińskie mury) ogra-
niczające przepływ informacji między różnymi segmentami działalności banku 
(np. departamentem prawnym a departamentem kredytowym). Biorąc pod uwagę 
powyższe argumenty, rola banków w nadzorze korporacyjnym powinna pozostać 
marginalna, ponieważ – jak uczą doświadczenia zagraniczne (niemieckie i ja-
pońskie) – z ich aktywnym zaangażowaniem się w ten nadzór wiąże się znaczne 
ryzyko ekonomiczne dla samych banków oraz ich klientów (depozytariuszy).

34 P. Dittus, S. Prowse, op. cit., s. 52 i n. (“Banks want to avoid the ‘moral obligation’ 
zaangażowanie, to extend financing to a company they own in part, and they perceive a strong 
conflict of interest between ownership and independent credit appraisal”).

35 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 
ze zm.). 

36 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2013 r., nr 183, 
poz. 1538 ze zm.).
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Posiadanie akcji spółek-kredytobiorców przez banki staje się szczególnie po-
żądane wtedy, gdy struktura kapitałowa dłużników charakteryzuje się niewielkim 
stosunkiem kapitałów własnych do długu. Wówczas zagrożenie bankructwem 
zwiększa się, a ryzyko niespłacenia kredytu wzrasta. Posiadanie akcji spółek 
przez banki oznacza więcej możliwości wpływania na decyzje władz spółki, co 
zmniejsza prawdopodobieństwo niewypłacalności spółek.

Kredytując spółki i posiadając akcje spółek, banki mogą posiadać większą 
wiedzę na temat działalności spółek. Dodatkowo nie można wykluczyć, że banki 
mogą wpływać na decyzje spółek właściwe dla banków, które niekoniecznie są 
zgodne z interesem innych podmiotów zainteresowanych działalnością spółek 
(np. w sytuacji wyboru między linią kredytową u swojego kredytodawcy-ak-
cjonariusza a uzyskaniem finansowania na korzystniejszych warunkach przez 
sprzedaż papierów dłużnych na otwartym rynku)37. 

Banki mające ze spółkami zarówno powiązania kredytowe, jak i kapitałowe 
powinny chętniej finansować bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Im większy 
pakiet akcji zadłużonych spółek mają banki, tym bardziej mogą być zoriento-
wane na maksymalizację wartości spółek, gdyż dają one wyższą stopę zwrotu 
z inwestycji, a nie na uzyskanie spłaty kredytu. W praktyce banki posiadające 
niewielkie udziały akcji spółek, które kredytują, wykorzystują raczej swoją pozy-
cję do niedopuszczenia do realizacji projektów inwestycyjnych dających wysoką 
stopę zwrotu akcjonariuszom ze względu na wysokie ryzyko ich niepowodzenia, 
a w konsekwencji groźbę nieutrzymania się spółek na rynku38.

5. Zakończenie 

Biorąc pod uwagę specyfikę działalności banków, mogą one sprawować nadzór 
korporacyjny w dwojaki sposób: pełniąc zarówno funkcję akcjonariuszy (nadzór 
właścicielski), jak i kredytodawców spółek niefinansowych (nadzór wierzycielski) 
lub mogą sprawować nadzór w sposób komplementarny, łącząc te dwie funkcje. 
Banki, jako kredytodawcy, mogą sprawować nadzór nad spółkami, a ich znaczenie 
w danym kraju jest tym większe, im większe jest znaczenie sektora bankowego 
w finansowaniu przedsiębiorstw. 

W Polsce banki odgrywają zdecydowanie większą rolę w finansowaniu 
przedsiębiorstw niż rynek kapitałowy. Banki, pełniąc nadzór nad spółkami-kredy-

37 K. Oplustil, op. cit., s. 307.
38 A. Słomka-Gołębiowska, op. cit.
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tobiorcami, często ograniczają się tylko do zabezpieczenia kredytów, co oznacza, 
że głównie pełnią bierny nadzór wierzycielski. Przeprowadzona analiza poka-
zała, że banki niechętnie angażują się w nadzór właścicielski. Obecnie wielkość 
pakietów akcji spółek publicznych będących w posiadaniu banków jest nieduża. 
Ich niewielkie zaangażowanie kapitałowe nie wiąże się z utrzymaniem przez 
nie różnorodnych i długotrwałych więzi kredytowych i sprawowaniem nadzoru 
nad spółką w sposób komplementarny (właścicielsko-wierzycielski), ponieważ 
posiadając udziały w tych spółkach, banki nie delegują swoich przedstawicieli 
do rad nadzorczych spółek i nie są ich głównymi kredytodawcami. Być może 
powody takiej sytuacji są te same, co ustalone przez Petera Dittusa39 już na po-
czątku lat 90. XX w.: wysokie koszty zaangażowania kapitału ludzkiego, chęć 
uniknięcia konfliktu między interesami kredytodawcy a akcjonariusza oraz brak 
kompetencji do wykonywania czynności z zakresu bankowości inwestycyjnej.
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Barbara micHaLak-PrYmon 

THE ROLE OF BANKS IN CORPORATE GOVERNANCE

( S u m m a r y )

In Poland, banks play a significant role in providing companies to external capital. In fulfilling this 
role can supervise the corporate governance in a different way: acting as lenders (supervision debt), 
the function of shareholders (corporate governance) and acting in a complementary supervision 
(supervision of ownership and debt). In empirical studies so far little space is devoted to the analysis 
of banks’ involvement in the supervision of enterprises. This article is an attempt at filling this 
gap. The main aim of this article is to answer the question whether and to what extent the banks 
involved in the ownership supervision over companies, or grant loans to these enterprises and 
that the delegated their representatives to the supervisory boards of public companies, which are 
shareholders.

In the first part of the article discusses the types characterized and supervision over enterprises 
by banks. In the second part of the article presents the results of empirical studies.

The analysis showed that the role of banks in Poland in the financing business is far greater 
than the capital market and the banks in Poland does not engage in corporate governance based on 
participation in the share capital of companies.
Keywords: corporate governance; banks; supervision debt


