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Jak KPMG może 
pomóc bankom 
spółdzielczym 
w związku 
z sytuacją 
wywołaną 
epidemią 
koronawirusa
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Ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa najbardziej wpływają na średnie, 
małe i mikro-przedsiębiorstwa oraz na osoby indywidualne. Może to przełożyć się 
na instytucje zapewniające finansowanie temu obszarowi rynku, w tym na banki 
spółdzielcze. Powstało szereg planów pomocowych, które mają na celu ograniczenie 
negatywnych skutków epidemii dla gospodarki. Z tych programów mogą korzystać 
również banki spółdzielcze jako instytucje finansujące polskich przedsiębiorców 
w miejscach, gdzie sytuacja może być najtrudniejsza. 

Dostosowanie modeli oceny ryzyka 
kredytowego do obecnej sytuacji

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad 
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 
banków uwzględnia możliwość (§2 ust.5) wystąpienia 
do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”, „Regulator”) 
z wnioskiem o zezwolenie na inną klasyfikację ekspozycji 
kredytowych niż ta przewidziana w Rozporządzeniu. 
Wierzymy, że obecna sytuacja wymaga precyzyjnego 
pomiaru ryzyka kredytowego i dostosowania rezerw 
celowych do rzeczywistej odzyskiwalności należności, 
biorąc pod uwagę wszystkie zabezpieczenia. 
Rozporządzenie, nawet po uwzględnieniu ostatnio 
procesowanych zmian wydłużających okres uznawania 
pełnej wartości zabezpieczeń oraz dotyczących sposobu 
liczenia opóźnienia w przypadku zaoferowania klientowi 
udogodnień kredytowych, nie jest na tyle elastyczne żeby 
właściwie dopasować poziom ryzyka kredytowego do 
każdego banku. 

KPMG ma bogate doświadczenie w opracowaniu modeli 
ryzyka kredytowego, opartych na zasadach standardu 
MSSF 9, który w lepszy sposób odzwierciedli realny 
poziom tego ryzyka Posiadamy również doświadczenie 
w procesowaniu wniosków o udzielenie wskazanego 

zezwolenia przed KNF i będziemy stanowić dla Państwa 
realne i poparte doświadczeniem wsparcie w całym 
procesie komunikacji z Regulatorem. W tym zakresie 
oferujemy  pomoc w przygotowaniu odpowiedniego 
i kompletnego wniosku, przygotowanie kompletu 
metodyk, wsparcie w przeprowadzeniu obliczeń łącznie 
z budową dedykowanych rozwiązań IT, przygotowanie 
zmian do regulacji wewnętrznych, przeprowadzenie 
szkoleń dla pracowników oraz ostatecznie wsparcie 
w spotkaniach z przedstawicielami nadzoru 
i przygotowaniu sprawozdawczości ostrożnościowej 
i finansowej zgodnie z nowymi zasadami.

Wsparcie w analizie źródeł ryzyka 
kredytowego i w opracowaniu planów 
zaradczych

Proponujemy Państwu pomoc w przeprowadzeniu analizy 
portfela kredytowego i identyfikacji tych zaangażowań, 
które najbardziej będą dotknięte obecną sytuacją. 
Dokonamy oceny wpływu ich na Państwa Bank i dla 
wybranych przez Państwa przygotujemy propozycję 
planów restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem 
możliwości, które dają Pakiety Tarczy Antykryzysowej, 
które pozwolą ograniczyć poziom potencjalnych strat.

Działając w Polsce od 1990 r. mamy dobre zrozumienie 
rynku krajowego i problemów, z którymi mierzą się 
przedsiębiorcy. Jednocześnie, będąc członkiem 
międzynarodowej sieci firm doradczych KPMG 
dysponujemy doświadczeniem i ekspertyzą w zakresie 
rozwiązań, które okazywały się skuteczne w różnych 
częściach świata. Mamy do dyspozycji liczny zespół 
doradców z zakresu ryzyka, finansów, restrukturyzacji, 
optymalizacji, strategii i podatków, którzy gotowi są 

zaoferować pomoc i znaleźć dobre rozwiązania również 
w obliczu wyzwań, z którymi mierzycie się Państwo 
dzisiaj. Znamy dobrze specyfikę banków spółdzielczych, 
mieliśmy okazję z sukcesem świadczyć usługi dla 
Państwa.

Poniżej prezentujemy zakres wsparcia, który Państwu 
oferujemy w odpowiedzi na obecną sytuację:

Zarządzanie ryzykiem
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Wsparcie w sprzedaży portfeli kredytów 
niepracujących lub zagrożonych

Mamy duże doświadczenie w identyfikacji, 
przygotowaniu i wycenie portfeli kredytowych do 
sprzedaży. Możemy pomóc w znalezieniu inwestorów 
zainteresowanych takimi portfelami; wspieramy również 
w przeprocesowaniu transakcji aż do jej zamknięcia. 
Nasze doradztwo może zawierać również elementy 
podatkowe i prawne.

Wsparcie w przeprowadzeniu kompleksowej 
analizy odporności Banku na warunki 
zewnętrzne

W kilku scenariuszach przeprowadzimy analizę odporności 
Banku na zmieniające się warunki zewnętrzne. Dokonamy 
identyfikacji oraz określimy wpływ najbardziej istotnych 
zmian dokonujących się na rynku na bezpieczne 
kontynuowanie działalności. Dokonamy przeglądu planów 
działań awaryjnych i tam, gdzie będzie to potrzebne 
zaproponujemy ich zmianę lub uzupełnienie. Określimy 
katalog czynności, które należałoby podjąć, aby zapewnić 
ciągłość działania.

Analiza i optymalizacja obecnej pozycji 
bilansowej

Dokonamy oceny obecnej struktury bilansu, płynności, 
pozycji kapitałowej oraz zaproponujemy działania 
optymalizacyjne, uwzględniając dostępne możliwości 
oraz czynniki zewnętrzne. Przeprowadzimy również 
analizę efektywności kosztowej, proponując odpowiednie 
działania w tym zakresie. Pomożemy Państwu 
w przygotowaniu realistycznych planów finansowych, 
uwzględniających prawdopodobne scenariusze oraz 
podjęte działania zaradcze.

Optymalizacja procesów zdalnych 
i sprawdzenie bezpieczeństwa tych rozwiązań

Ograniczenia związane z walką z pandemią wymagają 
pracy zdalnej. Jest prawdopodobne, iż okres 
obowiązywania tych ograniczeń może być długi. W tej 
sytuacji istotne jest, aby mieć pewność, że procesy zdalne 
zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla Banku 
oraz jego klientów. KPMG pomoże w przeprowadzeniu 
takiej analizy biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
istniejących rozwiązań technicznych oraz spełnianie 
wymogów regulacyjnych w tym zakresie. Tam, gdzie 
będzie wskazane zaproponujemy odpowiednie zmiany 
w celu optymalizacji procesów i zapewnienia ciągłości 
działania.

Dostosowanie procesów sprzedażowych do 
obecnej sytuacji

Opracujemy propozycję działań, które należałoby 
podjąć, aby zapewnić funkcjonowanie i rozwój Banku 
w warunkach istniejących ograniczeń. Opracujemy 
dostosowany do nowej rzeczywistości zewnętrznej oraz 
specyfiki Banku nowy model sprzedaży, marketingu, 
relacji i komunikacji z klientami – zarówno od strony 
opracowania strategii, jak i schodząc na poziomy 
operacyjne – przygotowania polityk, procedur oraz opisu 
funkcjonalności poszczególnych rozwiązań.

Migracja klientów do kanałów zdalnych 

KPMG oferuje pomoc w opracowaniu strategii oraz 
w przeprocesowaniu migracji klientów do kanałów 
zdalnych – z uwzględnieniem obecnych rozwiązań 
technicznych oraz istniejących racjonalnych systemów 
wsparcia, a także profilu klientów, ich uproduktowienia 
i specyfiki.

Wsparcie w zakresie programów 
pomocowych

W obliczu epidemii powstało wiele programów 
pomocowych, które mają za zadanie utrzymanie ciągłości 
działalności, zatrudnienia i płynności. Oferujemy Państwu 
wsparcie w zakresie identyfikacji i maksymalizacji 
możliwości, jakie te programy zapewniają. Doradzimy 
również na poziomie operacyjnym – włącznie z pomocą 
w przygotowaniu odpowiednich wniosków.

Funkcjonowanie Banku 
w zmieniających się 
warunkach zewnętrznych
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