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Udziały krzyżowe:  
czy, jak i kiedy odliczać  
je od funduszy własnych?

Przewodniczący KNF wystosował do prezesów banków spółdzielczych pismo dotyczące wza-
jemnych powiązań kapitałowych pomiędzy bankami, które powodują sztuczne, zdaniem KNF, 
zawyżanie funduszy własnych banków. Czy tak jest rzeczywiście? 

Prawo

dzących w nim procesów. Takie badanie 

zależnie od przyjętej metody to wydatek 

rzędu 300-2000 i więcej złotych za 

sztukę i może trwać nawet kilka dni. 

Alternatywnym sposobem w wypadku 

podejrzenia zainfekowania jest tzw. fla-

showanie, czyli aktualizacja oprogramo-

wania systemowego (wgranie systemu 

od nowa).

Panuje przekonanie, że jest się podsłu-

chiwanym, bo jest się kimś ważnym lub 

chce się nim być. Prawda jest taka, że 

każdy może być podsłuchiwany przez 

każdego, jeśli nie stosuje pewnych 

procedur. Zwykle o „tajemnicach”, które 

wypływają dając wrażenie podsłuchu 

rozmawiamy w miejscach, gdzie inni 

mogą poznać treść poufnych rozmów 

(korytarze, łazienki, pomieszczenia so-

cjalne, klatki schodowe, restauracje itp.). 

Brak „higieny” informacji wrażliwych 

zwykle skutkuje ich wypływem poza 

obszar, dla którego są przeznaczone.

Szanując swoją i partnera prywatność, 

unikając przy tym kosztów, można po 

prostu zostawić swoją komórkę poza 

pomieszczeniem, w którym rozma-

wiamy, prosząc partnera o to samo 

lub gdy nie możemy tego zrobić – po 

prostu wyciągając baterię z komórki. 

Metoda pierwsza jest lepsza, ponieważ 

praktycznie w każdym telefonie, jak to 

m.in. ujawnił Snowden są zainstalowane 

tzw. tylne drzwi – backdoory umożliwia-

jące służbom uruchomienie telefonu, 

a w zasadzie podsłuchu i kamery na 

krótki okres, gdy jest ona wyłączona 

i bez głównej baterii. 

Jeśli jednak chcemy z kimś rozmawiać 

anonimowo przez telefon, to najprościej 

zaopatrzyć się w parę nowych komórek 

z prepaidowymi kartami kupionymi 

za gotówkę. Pod żadnym pozorem nie 

wolno wkładać kupionych kart SIM 

do normalnie używanego telefonu 

oraz wykonywać połączeń testowych 

do dotychczas używanych telefonów 

lub innych osób, z którymi normalnie 

rozmawiamy. Z takiego telefonu nie 

należy korzystać w miejscach, w których 

normalnie przebywamy (wcześniejsza 

uwaga o geolokalizacji przez sieci). Po 

umówieniu się na spotkanie nie zabieraj 

swojego „normalnego” telefonu. No 

i oczywiście za spotkanie np. w restau-

racji płać gotówką. Dobrze, żeby tymi 

zasadami posługiwał się również nasz 

rozmówca.

NO TO CyK?
Cytując fragment „Beniowskiego”  

Juliusza Słowackiego:

„Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:

A czasem był jak piorun jasny, prędki.

A czasem smutny, jako pieśń stepowa...”

Należy pamiętać, by ten język w trak-

cie ważnych rozmów pozostał giętki, 

a umysł jasny, czemu przeszkadzają 

spożyte wysokoenergetyczne napoje, 

a wymówienie frazy „Gibraltar”  

czy „Koszt poczt w Tczewie” lub też  

„No to cóż, że ze Szwecji” – pozostają 

poza zasięgiem mniej giętkiego języka, 

a i głowa pracuje mniej roztropnie.  

Poza aspektem wokalno-emisyjnym 

istotą jest zachowanie bystrości i ja-

sności umysłu. By mówić mądrze. I nie 

powiedzieć za dużo. 

Autor:  

Piotr Witczak,  

członek Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Zgierzu, członek ISACA

CHODZI MI O TO, ABy JęZyK GIęTKI
POWIeDZIAł WSZySTKO, CO POMyśLI GłOWA:

A CZASeM Był JAK PIORUN JASNy, PRęDKI, A CZASeM 
SMUTNy, JAKO PIeśń STePOWA...

PODSTAWOWe  
ZASADy OCHRONy

Dobrze zaplanowanej i prze-
prowadzonej przez profesjo-
nalistów akcji podsłuchowej 
nie da się uniknąć. Można 
jednak znacznie utrudnić ten 
proceder, stosując proste 
zasady:
•  chroń przed obcymi 

osobami miejsca, w któ-
rych rozmawiasz tak, by 
uniemożliwić podłożenie 
podsłuchu,

•  utrzymuj porządek i prze-
glądaj zakamarki – łatwiej 
zauważysz zmiany w oto-
czeniu,

•  chroń swoje telefony, nie 
oddawaj ich w obce ręce, 
stosuj się do zasad poda-
nych wcześniej,

•  w czasie ważnych rozmów 
zostaw telefon w innym 
bezpiecznym miejscu oraz 
poproś o to swojego roz-
mówcę,

•  jeśli Ci zależy na poufności, 
skorzystaj z usług fachow-
ców w zakresie odpowied-
nich urządzeń technicz-
nych. Firm oferujących 
takie usługi jest wiele.
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Do końca 2013 r. fundusze własne 

banków spółdzielczych były regulowane 

przez art. 127 Prawa bankowego. Zgod-

nie z art. 127 ust. 2 pkt 1 lit c. Prawa 

bankowego do funduszy podstawowych 

banków spółdzielczych był zaliczany 

w całości wpłacony fundusz udziało-

wy. Nie były więc od niego odliczane 

tzw. udziały krzyżowe, czyli udziały 

posiadane wzajemnie przez jeden bank 

spółdzielczy w drugim banku spółdziel-

czym. Przepisy prawne (Prawo bankowe, 

Prawo spółdzielcze, Ustawa o funkcjo-

nowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających) 

nie przewidywały ograniczeń w zakresie 

wykupywania wzajemnie przez banki 

spółdzielcze udziałów krzyżowych oraz 

nie zabraniały ich wliczania do funduszy 

podstawowych. 

WeSZły PRZePISy UNIJNe
Sytuacja ta uległa zmianie od dnia 

1 stycznia 2014 r., gdy weszło w życie 

Rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredyto-

wych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

(Dz.U.L 176 z 27.6.2013, s.1) /dalej jako 

Rozporządzenie. Przepisy Rozporządze-

nia obowiązują w Polsce bezpośrednio 

i są bezpośrednio stosowane – bez 

konieczności ich wdrożenia do polskiego 

prawa. Przepisy te wprowadziły dla 

banków bardziej restrykcyjne wymogi 

m.in. w zakresie funduszy własnych. 

Rozporządzenie odnosi się także do 

kwestii wliczania do funduszy własnych 

udziałów krzyżowych. Zgodnie z art. 36 

ust. 1 lit g Rozporządzenia (przywoła-

nym także w piśmie przewodniczącego 

KNF) instytucje kredytowe (a więc także 

banki spółdzielcze) odliczają od pozycji 

kapitału podstawowego Tier I bezpo-

średnie, pośrednie i syntetyczne udziały 

kapitałowe w instrumentach w kapitale 

podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego – jeżeli podmioty te mają 

z instytucją krzyżowe powiązanie kapi-

tałowe, uznane przez właściwy organ 

za mające na celu sztuczne zawyżanie 

funduszy własnych instytucji. 

CO TO SĄ „UDZIAły KRZyżOWe”?
Zgodnie z Rozporządzeniem „udział 

kapitałowy” oznacza udział kapitałowy 

w rozumieniu art. 17 zdanie pierwsze 

czwartej dyrektywy Rady 78/660/

EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie 

rocznych sprawozdań finansowych 

niektórych rodzajów spółek, lub posia-

danie – bezpośrednio lub pośrednio – co 

najmniej 20 proc. praw głosu lub kapita-

łu przedsiębiorstwa. Z kolei dyrektywa 

Rady 78/660/EWG wskazuje, że „udział 

kapitałowy” oznacza prawo do kapitału 

innych jednostek – niezależnie od tego, 

czy jest ono udokumentowane w formie 

świadectw czy też nie, które tworząc 

trwałe powiązanie z tymi jednostkami, 

ma przyczyniać się do działalności 

spółki. W definicji udziału kapitałowego 

zastosowanej w Rozporządzeniu nie ma 

więc zastosowania zdanie drugie z defi-

nicji udziału kapitałowego w dyrektywie 

78/660/EWG, zgodnie z którym uznaje 

się, że posiadanie części kapitału innej 

jednostki stanowi udział partycypacyjny, 

jeżeli przekracza próg ustalony przez 

państwa członkowskie, który nie może 

być wyższy niż 20 procent. 

Art. 36 ust. 1 lit g Rozporządzenia  

dotyczy więc udziałów, które oznaczają:

1.  posiadanie – bezpośrednio lub po-

średnio – co najmniej 20 proc. praw 

głosu lub kapitału innego podmiotu;

2.  prawo do kapitału innych podmiotów 

(bez ograniczenia procentowego), 

a więc właściwie każdy, nawet naj-

mniejszy udział kapitałowy.

Udziały kapitałowe mogą być bezpo-

średnie (tzn. posiadane bezpośrednio 

przez jeden bank spółdzielczy w innym), 

pośrednie (czyli posiadane przez jeden 

bank spółdzielczy w innym banku spół-

dzielczym np. przez podmiot zależny) 

lub syntetyczne (związane z inwestycją 

w instrument finansowy). Biorąc pod 

uwagę powyższą szeroką definicję 

udziałów kapitałowych problematycznej 

kwestii zaliczania udziałów krzyżowych 

do funduszy własnych nie rozwiązałaby 

więc koncepcja powołania przez banki 

spółdzielcze odrębnego podmiotu, 

w którym banki spółdzielcze byłyby 

JAK BRZMIĄ DOTyCHCZASOWe PRZePISy POSTANOWIeNIA

Rozporządzenia (art. 469) przewidują możliwość – na zasadzie odstępstwa od art. 36 ust. 
1 – w okresie 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. odliczenia przez instytucje objęte 
przepisami Rozporządzenia od pozycji kapitału podstawowego Tier I określoną w art. 478 
Rozporządzenia mającą zastosowanie wielkość procentową kwot, które zgodnie z art. 36 ust. 
1 lit. a)-h) Rozporządzenia należy odliczyć. Art. 478 wskazuje, że mająca zastosowanie wartość 
procentowa mieści się w następujących przedziałach:

A)  20–100 % w okresie od 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r.;

B)  40–100 % w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. Do dnia 31 grudnia 2015 r.;

C)  60–100 % w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. Do dnia 31 grudnia 2016 r.;

D)  80–100 % w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. Do dnia 31 grudnia 2017 r.

udziałowcami/akcjonariuszami, a pod-

miot ten zajmowałby się inwestycjami 

kapitałowymi w banki spółdzielcze  

i/lub emisją instrumentów finansowych 

powiązanych z takimi inwestycjami 

kapitałowymi. 

Najważniejsza jest jednak końcowa 

część art. 36 ust. 1 lit. g Rozporządzenia, 

która wskazuje na możliwość „uznania 

przez właściwy organ” krzyżowych po-

wiązań kapitałowych za mające na celu 

sztuczne zawyżanie funduszy własnych 

instytucji. Właściwy organ, a więc KNF 

może więc dokonać takiego „uznania”. 

Wątpliwości może jednak budzić forma, 

w jakiej zostało dokonane „uznanie” – 

pismo przewodniczącego KNF z dnia 

13 maja 2014 r. Formalnie rzecz biorąc 

art. 127 Prawa bankowego i akty wy-

konawcze KNF do tego przepisu już nie 

obowiązują – zastąpiły je odpowiednie 

przepisy Rozporządzenia . 

KNF nie ma więc w obecnie obowią-
zującym stanie prawnym możliwości 
wydania aktu wykonawczego w za-
kresie funduszy własnych, w którym 
byłaby regulowana kwestia udziałów 
krzyżowych. 

W projekcie nowelizacji Prawa  

bankowego (dostępnym na stronie  

legislacja.rcl.gov.pl) przewiduje się 

nadanie art. 127 Prawa bankowego 

następującego brzmienia „Art. 127. 

Strukturę funduszy własnych banku 

określają art. 25–91 rozporządzenia nr 

575/2013”. Brak jest więc do tego arty-

kułu delegacji ustawowej dla określenia 

przez KNF lub ministra właściwego ds. 

instytucji finansowych jakie powiązania 

kapitałowe mogą być uznane przez wła-

ściwy organ za mające na celu sztuczne 

zawyżanie funduszy własnych insty-

tucji. Najwłaściwszym rozwiązaniem 

byłoby upoważnienie KNF lub ministra 

właściwego ds. instytucji finansowych 

do określenia w akcie wykonawczym 

do prawa bankowego problematycznej 

kwestii udziałów krzyżowych. For-

malnie taki akt wykonawczy mógłby 

jednak zostać wydany najwcześniej za 

kilka miesięcy, po uchwaleniu i wejściu 

w życie wspomnianej nowelizacji Prawa 

bankowego. 

NIe OD TeGO ROKU
Pewne wątpliwości może budzić też 

wskazanie w piśmie przewodniczącego 

KNF, że „począwszy od dnia 1 stycz-

nia 2014 r. (tj. od daty stosowania 

Rozporządzenia CRR) banki powinny 

pomniejszać kapitał podstawowy Tier I” 

o udziały krzyżowe. Pismo jest dato-

wane na 13 maja 2014 r. – nawet więc, 

gdyby przyjąć, że „uznanie” przez KNF 

udziałów krzyżowych za sztucznie zawy-

żające fundusze własne w formie pisma 

przewodniczącego KNF jest dopuszczal-

ne i prawnie skuteczne, to uprawniony 

wydaje się wniosek, że takie pomniej-

szanie powinno być dokonywane od 

następnego okresu sprawozdawczego, 

a nie od 1 stycznia 2014 roku. 

Wątpliwości prawne więc występują, 

ale problem udziałów krzyżowych jest 

realny. Biorąc pod uwagę stanowisko 

KNF banki spółdzielcze powinny wziąć 

pod uwagę konieczność podjęcia działań 

związanych z odliczeniem od funduszy 

własnych udziałów krzyżowych. Nadal 

jednak nie wiadomo formalnie, w jakiej 

wielkości te pomniejszenia funduszy 

własnych o udziały krzyżowe miałyby 

być dokonywane. Konkretny poziom 

podlegającej odliczeniu wartości pro-

centowej powinien określić i opubliko-

wać właściwy organ. Określenie takie 

powinno nastąpić w drodze aktu wyko-

nawczego KNF lub ministra właściwego 

ds. instytucji finansowych do wspomnia-

nej nowelizacji Prawa bankowego. 

Autorzy: 

 Iwona Mirosz, Arkadiusz Kawulski, 
radcy prawni i eksperci  

prawa bankowego

KANCELARII MIROSZ

„Krzyżowe powiązania 
kapitałowe” oznaczają 
posiadanie przez instytucję 
instrumentów funduszy 
własnych lub innych instru-
mentów kapitałowych 
wyemitowanych przez pod-
mioty sektora finansowego, 
w przypadku gdy jednostki 
te posiadają również instru-
menty funduszy własnych 
wyemitowane przez daną 
instytucję. 


