
Plany naprawy 2020

Co tegoroczna aktualizacja oznacza 
dla banków? 
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COVID-19 oznacza konieczność przebudowy planu naprawy Banku 

Wiarygodny i wykonalny 
plan naprawy 
uwzględniający zmiany 
wynikające z kryzysu 
wywołanego 
koronawirusem
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Scenariusze planu 
naprawy

Opcje naprawy

System zarządzania

Wskaźniki planu 
naprawy

Komunikacja

Konieczność uwzględnienia zdarzeń wywołanych 
koronawirusem w ramach scenariuszy

Przegląd nowych dostępnych opcji naprawy w celu 
uwzględnienia instrumentów wprowadzonych w ramach 
przeciwdziałania skutkom koronawirusa

Rewizja ram zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem 
nowych ograniczeń
Rewizja podejścia do funkcji krytycznych

Przedefiniowanie systemu wskaźników planu naprawy i ich 
poziomu z uwzględnieniem nowych uwarunkowań 
i wymogów regulacyjnych 

Aktualizacja zasad komunikacji kryzysowej
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• Konieczność aktualizacji kluczowych elementów 
planu,

• Ograniczenie liczby scenariuszy do 2 o charakterze 
systemowym (bazowy COVID-19, długookresowy 
wpływ COVID-19).

1

Aktualizacja planu naprawy w cyklu 2020

• Comiesięczne raportowanie do organu nadzoru,

• Regularna identyfikacja i przegląd opcji naprawy,

• Regularne monitorowanie potencjalnego wpływu 
skutków COVID-19 na skuteczność opcji naprawy.

2

Bieżący monitoring sytuacji Banku

KNF przedstawia oczekiwania co do specyfiki tegorocznej aktualizacji planów naprawy
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Uwzględnienie „Scenariusza COVID-19” to konieczność definicji nowych opcji naprawy 
w celu potwierdzenia wiarygodności i wykonalności planu naprawy

• Uwzględnienie wymogów formalnych 
tworzenia scenariuszy,

• Opracowanie założeń co do transmisji 
kryzysu COVID-19 (ujęcie krótko-
i długoterminowe).

1
• Ustalenie parametrów ilościowych dla 

scenariusza, w tym założeń 
makroekonomicznych,

• Opracowanie danych wejściowych 
do testów warunków skrajnych.

3

• Przeprowadzenie testów warunków 
skrajnych

• Ocena wpływu scenariuszy na:
– Kapitał 
– Dostępną płynność
– Profil ryzyka
– Rentowność
– Operacje, w tym operacje 

płatności i rozliczeń
– Reputację

4
• Identyfikacja następujących po sobie 

zdarzeń w ramach scenariusza 
COVID-192

• Identyfikacja nowych opcji naprawy –
uwzględnienie 
instrumentów/udogodnień 
wprowadzonych w związku 
z kryzysem wywołanym 
koronawirusem

• Ocena wykonalności i skuteczności 
poszczególnych działań 
w scenariuszu COVID-19 
(w odniesieniu do dotychczasowych 
i nowych opcji naprawy)

5
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Scenariusze rozwoju sytuacji analizowane na potrzeby planów naprawy

Scenariusz 
systemowy

Scenariusz 
bazowy?

Scenariusz 
kryzysowy?

Scenariusz
Możliwa ścieżka PKB 
(przykładowa)

Scenariusz krótkiej 
recesji i U-kształtnego 
ożywienia

Scenariusz wyboistego 
ożywienia

Scenariusz długotrwałej 
depresji
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Uwzględnienie COVID-19 w scenariuszach planu naprawy

Potrzeba zdefiniowania zdarzeń w ramach scenariusza i ich sekwencji -
zdarzenia należy zdefiniować jako powolne lub szybkie, pod kątem wpływu 
na pozycję Banku i / lub dynamikę zdarzeń określonych w scenariuszu.

• Bankructwa istotnych kontrahentów, mających 
wpływ na stabilność finansową,

• Spadek płynności dostępnej na rynku pożyczek 
międzybankowych,

• Niekorzystne zmiany cen aktywów,

• Spowolnienie gospodarcze.

• Bankructwa istotnych kontrahentów,

• Uszczerbek na reputacji instytucji,

• Znaczny odpływ płynności,

• Niekorzystne zmiany cen aktywów, na które 
narażona jest instytucja,

• Znaczne straty kredytowe,

• Znaczne straty wynikające z ryzyka operacyjnego.

Ze względu na skalę (spodziewaną 
dotkliwość) i wpływ na gospodarkę, 
scenariusz COVID-19 jest 
scenariuszem systemowym.

Scenariusz systemowy Scenariusz idiosynkratycznyScenariusz mieszany

Kombinacja
zdarzeń 

systemowych
oraz

Idiosynkra-
tycznych



7

Kalibracja wartości progowych dla wskaźników planu naprawy

Typ wskaźnika Wskaźnik
Poziom
bezpieczny

Poziom 
ostrzegawczy

Poziom
inicjujący

Kapitałowy

CET 1 … … < 6%

TCR … … < 9,5%

Wskaźnik dźwigni … … < 3,5%

Płynnościowy
LCR … … 100%?

… … … …

UKNF w opublikowanym dokumencie 
„Pakiet Impulsów Nadzorczych” 
ogłosił, że będzie w sposób 
indywidualny, uwzględniając również 
sytuację zewnętrzną, podchodził do 
kwestii wysokości bufora płynności, 
odpowiednio dostosowując reakcję
nadzorczą na wypadek kształtowania 
się wskaźnika LCR banku poniżej norm 
regulacyjnych. Ponadto rozważy 
również możliwość konsumpcji 
lub zmniejszenia bufora instytucji 
o znaczeniu systemowym.

Powinien być spójny 
z przyjętą strategią 
i apetytem na ryzyko.

Poziom zapewniający 
normalne funkcjonowanie 
Banku, spójny z przyjętą 
strategią i apetytem na 
ryzyko.

1

Powinien być zaktualizowany 
i dostosowany do wymogów 
regulacyjnych oraz 
przyjętych planów 
awaryjnych.

2

Wynika z wartości 
wskazanych w CRR i Prawie 
Bankowym.

Poziom którego 
przekroczenie może 
stanowić zagrożenie utraty 
płynności, rentowności, 
wypłacalności, zagrażający 
utrzymaniu minimalnych 
norm regulacyjnych.

3

Poziom sygnalizujący sytuację, 
w której poziom ryzyka 
zaczyna odbiegać od poziomu 
oczekiwanego przez Bank, 
a wartości wskaźników 
kształtują się na poziomach 
poniżej tych, które są 
monitorowane w ramach 
systemów wczesnego 
ostrzegania i/lub planów 
awaryjnych.
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Opcje naprawy

Potencjane, możliwe do zastosowania nowe / dodatkowe opcje naprawy, dostosowane do zaktualizowanych 
scenariuszy:

Płynność –
transakcje repo
z NBP, zwolnienie 
z obowiązku 
utrzymywania 
części rezerwy 
obowiązkowej

1
Jakość aktywów

2
Kredyt wekslowy

3
Wykorzystanie 
pakietów 
pomocowych 
przez klientów 
banków

4
Wybór ekspozycji 
(dotkniętych 
COVID-19 
w największym 
stopniu) 
na potrzeby 
potencjalnych 
działań 
w przyszłości
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