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Wnioski z konferencji 

„ FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2016” 

 

Miejsce konferencji: Hotel Gromada w Warszawie, ul. 17 stycznia 32, 

Data: 13-14 wrzesień 2016 r. 

 

W dniach 13 – 14 września 2016 r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyła się kolejna edycja Forum 

Liderów Banków Spółdzielczych, którego motywem przewodnim było hasło: „Czas wdrażania kluczowych 

rozwiązań organizacyjnych i biznesowych w bankowości spółdzielczej”. Forum organizowane jest od 1997 

roku i stanowi miejsce spotkań, a także wymiany poglądów przedstawicieli sektora bankowości lokalnej oraz  

reprezentantów banków zrzeszających z regulatorami, nadzorem, przedstawicielami świata nauki, władz 

monetarnych, przedstawicielami rządu, instytucji i izb wspierających na co dzień sektor bankowości 

spółdzielczej w Polsce, a także sponsorami i partnerami imprezy, bez których organizacja Forum Liderów 

Bankowości Spółdzielczej w obecnym kształcie nie byłaby możliwa. Tegoroczna edycja Forum cieszyła się 

bardzo dużą frekwencją. W obradach uczestniczyło 559 reprezentantów banków spółdzielczych, specjalnie 

zaproszonych gości i wystawców. 

Głównymi tematami przeprowadzonych dyskusji były: 

I. System IPS w zrzeszeniu. Wewnętrzny system oceny banków, możliwości udzielenia wsparcia 

finansowego członkom zrzeszenia – wstępne wnioski z funkcjonowania systemu. 

II. Model biznesowy w bankowości spółdzielczej. Jak go zmieniać bezpiecznie bez nadmiernego 

zwiększania ryzyka – strategiczne wyzwania sektora oraz pożądane kierunki zmian na tle doświadczeń z 

ostatnich lat. 

III. Usługi płatnicze dla nowego modelu bankowości spółdzielczej. Wyzwania bankowości 

elektronicznej, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. 

IV. Stosowanie zasady proporcjonalności w praktyce. 

V. Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych. 

VI. Pakt dla Wsi. Przyszłość dostępu do finansowania w procesach rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich przywitał zgromadzonych gości, 

otwierając tym samym pierwszy dzień obrad. Na wstępie zwrócił uwagę, na obecne, trudne uwarunkowania 

polityczno-gospodarcze, tj.: 

 stan bardzo niskich stóp procentowych, 

 okres luzowania polityki monetarnej (USA, Wielka Brytania, Japonia, strefa euro), 

 kłopoty banków (m.in. Grecja, Włochy, Hiszpania, Austria, Cypr), 

 trudna i eskalująca sytuacja polityczna na świecie (Syria, Ukraina, Irak, Turcja), 

 referendum w Zjednoczonym Królestwie, „Brexit” i osłabienie Unii Europejskiej, 

 szok regulacyjny, kłopoty z zasadą proporcjonalności, 

 bardzo niski poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. 

Należy zwrócić uwagę, że od poprzedniej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych nastąpiły 

istotne zmiany na polskiej scenie politycznej, a co się z tym wiąże, rozpoczęła się walka polityczna wokół 

banków: zarzuty niepłacenia podatków, wyprowadzania pieniędzy z kraju i zastawienia pułapki na 

kredytobiorców w CHF w celu doprowadzenia ich do ruiny, etc. Dodatkowo sektor finansowy musi borykać 

się z nawarstwieniem zaległości i błędów regulacyjnych minionych lat. Na banki zostały również przerzucone 

ogromne koszty upadku wielu SKOKów, a także upadku banku spółdzielczego Wołomin. 

Nastąpiły istotne zmiany w sferze regulacyjnej, przede wszystkim poprzez wejście w życie ustawy o 

bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających. Dodatkowo banki spółdzielcze odnotowały straty na 

kredytach preferencyjnych. Negatywny wpływ na sektor miała również słabość systemu poręczeń i gwarancji. 

Zostało podjęte wiele działań „antybankowych”, jak np. uchwalenie podatku bankowego, czy 

wysokich składek na BFG (w obu przypadkach nie istnieje możliwość zaliczenia obciążeń do kosztów 

uzyskania przychodu), obniżenie interchange fee, osłabienie systemu egzekucji wierzytelności, wyłączenie 

reprezentacji banków z Rady BFG, przyjęto ustawę gruntową oraz ustawę o rachunkach uśpionych, przedłuża 

się debata dot. stawek WIBOR. W konsekwencji tych działań nastąpił spadek rentowności sektora 
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bankowego, obniżenie tempa budowy funduszy własnych oraz znaczne spowolnienie akcji kredytowej, 

trudniejszy dostęp do usług, wzrost wymogów kapitałowych, stopniowe zamykanie placówek bankowych, a 

co za tym wszystkie idzie, spadek zaufania społeczeństwa do banków. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz przedstawił rekomendacje 

działań, jakie powinny zostać podjęte przez regulatorów na rzecz promowania rozwoju społecznego: 

 budowa infrastruktury zaufania, 

 instytucjonalizacja kontaktów samorządu bankowego z siecią bezpieczeństwa KSF, 

 powołanie Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, 

 kształcenie ekonomiczne i finansowe w systemie oświatowym i wolontariat, 

 ustabilizowanie systemu poręczeń i gwarancji. 

 

Pierwszym gościem specjalnym w części otwierającej Forum był dr Jacek Bartkiewicz, Członek 

Zarządu Narodowego Banku Polskiego, który na wstępie podkreślił, że bieżący rok jest rokiem szczególnym 

dla sektora bankowości spółdzielczej ze względu na zmiany w modelu biznesowym, a także strukturalne. 

Będą one stanowiły fundament jego funkcjonowania w kolejnych dekadach. Prezes Jacek Bartkiewicz 

zaznaczył, że Narodowy Bank Polski bacznie przygląda się sytuacji lokalnych instytucji finansowych. 

Ustanowienie systemu ochrony instytucjonalnej ma pozytywny wpływ na zwiększenie stabilności i  

bezpieczeństwa wszystkich jego członków. Tym bardziej, że sektor bankowości komercyjnej znajduje się w 

drugiej fazie konsolidacji, co wpłynie znacznie na konkurencję na rynku usług bankowych w Polsce. 

Należy mieć na uwadze, że upadek banku spółdzielczego w Wołominie mocno nadszarpnął 

wiarygodność sektora spółdzielczego w Polsce. Nie można ratować sytuacji za pomocą półśrodków. Jedynie 

ścisła integracja i efektywna działalność IPS pozwoli na uzyskanie pełnego zaufania do lokalnych instytucji 

finansowych. Na szczęście sytuacja SK Banku nie doprowadziła do zarażenia innych instytucji, jednakże 

stało się tak dzięki dużemu wysiłkowi całego sektora. Sieć bezpieczeństwa zadziałała i udało się uniknąć 

poniesienia znacznych kosztów publicznych. 

Następnie przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego wyraził wątpliwość, w jaki sposób banki 

spółdzielcze, które dotychczas nie przystąpiły do IPS, poradzą sobie z wymogami ostrożnościowymi oraz 

wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem poza taką strukturą, zwłaszcza w kontekście finansowo-

organizacyjnym. Korzyści z przystąpienia do systemu ochrony instytucjonalnej są bardzo wymierne, jak np. 

 zwolnienie z konieczności spełnienia indywidualnego wskaźnika LCR, 

 mniejsze opłaty na rzecz Funduszu. 

Należy pamiętać, że Narodowy Bank Polski posiada narzędzia, których celem jest wsparcie sektora 

bankowego, zwłaszcza w zakresie płynności. Jednakże wsparcia mogą oczekiwać jedynie te instytucje czy 

struktury, które będą reprezentować odpowiedni poziom wiarygodności. Wsparcie NBP jako pożyczkodawcy 

ostatniej szansy może mieć miejsce wyłącznie w przypadku zagrożenia stabilności całego systemu 

finansowego, a podmioty nim objęte będą dysponowały zabezpieczeniami spełniającymi wysokie 

wymagania. 

Następnie Prezes Bartkiewicz przeszedł do omówienia sytuacji finansowej sektora bankowości 

spółdzielczej. Jego kondycję należy ocenić jako stabilną, jednakże nie można zapominać, że wiele jego 

podmiotów boryka się z istotnymi problemami. Kilkadziesiąt instytucji poddanych jest obecnie procedurze 

postępowania naprawczego. Problemy jednak nie dotyczą tylko indywidualnych jednostek. Te o charakterze 

strukturalnym odnoszą się do całego sektora, jak np.: niska efektywność operacyjna, niska dochodowość, 

nadmierna skala koncentracji ekspozycji względem niektórych branż, niski poziom wyrezerwowania 

należności niepracujących. 

Dodatkowy czynnik ryzyka stanowią zmiany w regulacjach prawnych, które w sposób bezpośredni 

oddziaływują na działalność i otoczenie banków spółdzielczych, jak np. ustawa o obrocie ziemią, czy kwestia 

odnawialnych źródeł energii. 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem była nasilająca się konkurencja pomiędzy bankami 

spółdzielczymi a komercyjnymi. Kiedyś na terenach wiejskich usługi oferowane były jedynie przez lokalne 

instytucje finansowe. Obecnie dzięki powszechnej dostępności internetu banki komercyjne zaczęły wchodzić 

ze swoją ofertą. Dlatego też banki spółdzielcze, poprzez zintegrowane struktury, powinny inwestować w 

nowe technologie. Na ich korzyść dodatkowo przemawia dobra znajomość potrzeb społeczności lokalnych. 

Te dwa czynniki łącznie stanowią klucz do sukcesu bankowości spółdzielczej. Zmiany strukturalne w 
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funkcjonowaniu tego sektora nie mogą mieć wpływu na wypełnienie misji społecznej przez lokalne podmioty 

finansowe. 

Podsumowując swoją wypowiedź Prezes Jacek Bartkiewicz podkreślił, że NBP wspiera proces 

tworzenia struktur IPS, który prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa, zyskowności, stabilności i stanowi szansę 

rozwoju bankowości spółdzielczej, chociażby poprzez wykorzystanie przewagi komparatywnej tych 

podmiotów na lokalnych rynkach. Dzisiejsza integracja prowadzi również do możliwości skorzystania z 

ułatwień regulacyjnych, co daje szansę na skupienie się na wypracowania przemyślanej i skutecznej strategii 

działalności sektora. Tego sukcesu Narodowy Bank Polski życzy bankom spółdzielczym. 

 

Następnie o wypowiedź został poproszony dr inż. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister na wstępie podkreślił, że rząd obecnie prowadzi prace nad 

„Strategią odpowiedzialnego rozwoju” w kontekście rozwoju terytorialnego i rozwoju obszarów wiejskich. 

Banki spółdzielcze mogą odegrać w tym zakresie istotną rolę. Minister Zarudzki zaprosił przedstawicieli 

lokalnych instytucji finansowych do współpracy i aktywnego uczestnictwa w tym procesie. 

Następnie przedstawiciel MRiRW przeszedł do omówienia dwóch programów rządowych, nad 

którymi prowadzone są prace, w których bankowość spółdzielcza może odegrać znaczną rolę: 

1.  „Pakt dla obszarów wiejskich” na lata 2015-2019 

Jest to dokument o charakterze porozumienia polityczno-społecznego, którego celem jest integracja 

działań wielu podmiotów (administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji 

społecznych i zawodowych) w realizacji celu, jakim jest szeroko rozumiany rozwój terenów wiejskich. 

Efektem tych skoordynowanych działań powinno być wzmocnienie wszystkich funkcji wsi (społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej), czyli skupienie się na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju, z odejściem od 

doktryny polaryzacyjno-dyfuzyjnej. Pakt zmierza do uzyskania efektu synergii, poprzez odpowiednie 

ukierunkowanie wsparcia na rzecz obszarów wiejskich, przy wykorzystaniu środków krajowych i unijnych. 

Podstawową funkcją Paktu jest wskazanie i większe ukierunkowanie instrumentów ze wszystkich 

polityk, które mogą mieć wpływ na rozwój obszarów wiejskich, jak np. instrumenty polityki spójności. 

Minister Zarudzki podkreślił, że warto się z tym dokumentem zapoznać, a zwłaszcza funkcją i rolą 

instrumentów finansowych, tym bardziej, że niektóre elementy dotyczą działań do 2030 r. Pakt jest 

spełnieniem postulatów wyborczych, a za rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa rząd będzie obarczony 

większą odpowiedzialnością niż dotychczas. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał specjalny zespół na potrzeby Paktu, którego zadaniem jest 

opracowanie przedmiotowego dokumentu. Prace prowadzone są od stycznia br. Jest to równoległe działanie 

wraz ze „Strategią odpowiedzialnego rozwoju”, którego „Pakt dla obszarów wiejskich” jest częścią. 

2.  „Strategia odpowiedzialnego rozwoju” w ujęciu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, czyli 

średniookresowej strategii rozwoju kraju.  

7 października br. dokument zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. Warto się nad nim pochylić, 

zwłaszcza nad celem szczegółowym II – rozwój terytorialny i społeczny (to szeroko rozumiany rozwój 

obszarów wiejskich). Jest to ważny dokument i wskazane byłoby, aby system bankowy mógł wpisać się w 

nadchodzące wyzwania i oczekiwania. 

Minister Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę uczestników Forum na uwzględnioną w Strategii zmianę 

kryteriów wdrożeniowych w ramach projektów operacyjnych, zmianę algorytmu podziału środków z budżetu 

państwa w ramach rezerw celowych oraz funduszy zarządzanych przez poszczególnych ministrów lub 

podległe im instytucje oraz odnowiony kontrakt terytorialny i mobilizowanie lokalnego kapitału prywatnego. 

Następnie przedstawiciel MRiRW podkreślił dużą liczbę prac prowadzonych w ministerstwie również 

nad innymi regulacjami, jak np. ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwych przewag kontraktowych, ustawą o 

jakości handlowej, zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, ustawą o Agencji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich itd. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

podkreślił konieczność rozwijania współpracy z sektorem lokalnych instytucji finansowych. Istotne jest 

poszukiwanie zdywersyfikowanych źródeł finansowania, tak aby jak najlepiej wpisać się w „Strategię 

odpowiedzialnego rozwoju”. 

 

Po powyższym wystąpieniu Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz symbolicznie przekazał na ręce 

Ministra Ryszarda Zarudzkiego propozycje sektora bankowego do „Paktu dla obszarów wiejskich” i zwrócił 
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uwagę, że banki spółdzielcze niejednokrotnie są największymi przedsiębiorstwami w gminach, przy 

jednoczesnym spełnianiu zaklasyfikowania jako MŚP. Dlatego też niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań w 

zakresie technologicznym. Zaapelował, abyśmy spróbowali znaleźć w ramach Paktu, we współpracy z 

MRiRW oraz innymi Ministerstwami, środki na wsparcie technologiczne także dla lokalnych instytucji 

finansowych. 

Dodatkowo Prezes Pietraszkiewicz zwrócił się z prośbą o rozwiązanie problemów zaległych kredytów 

preferencyjnych. 

 

Kolejnym gościem specjalnym był dr Krzysztof Broda, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego, który wygłosił prezentację poświęconą zmianom w zasadach gwarantowania 

depozytów i przymusowej restrukturyzacji. Na początku swojego wystąpienie dokonał krótkiego omówienia 

regulacji unijnych w tym zakresie, oraz ich transpozycji do prawa krajowego. Ustawa wprowadziła 

następujące zmiany w dotychczas obowiązujących zasadach systemu gwarantowania depozytów: 

 gwarancjami objęte zostały depozyty kadry kierowniczej, 

 na rachunkach powierniczych limit liczony jest na powierzającego (deponent), 

 spod gwarancji wyłączone zostają małe depozyty na rachunkach nieaktywnych (2,5 euro), 

 spod gwarancji wyłączone są również depozyty samorządów, 

 gwarancje nie obejmują osób niezidentyfikowanych. 

Co istotne, procedura wypłaty środków gwarantowanych nie ulega zmianie, natomiast okres wypłaty 

został skrócony z 20 do 7 dni roboczych.  

BFG będzie nadal kontrolował jakość danych znajdujących się w systemach wyliczania. Testy 

systemu wyliczania realizowane przez bank będą przeprowadzane co najmniej raz na rok. 

Następnym poruszonym zagadnieniem był proces planowania przymusowej restrukturyzacji. Do 

zadań Funduszu należy przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej 

restrukturyzacji dla wszystkich banków. W przypadku banków spółdzielczych nie przygotowuje się 

grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Fundusz opracowuje owe plany na podstawie informacji 

pozyskiwanych z KNF i banków (na podstawie rozporządzenia MF). Formalne przyjęcie planu nie jest 

konieczne do prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. 

Zgodnie z art. 101 ust. 7 Ustawy Fundusz wydaje decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji 

gdy łącznie są spełnione trzy warunki:  

 podmiot jest zagrożony upadłością, 

 brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania podmiotu pozwolą 

we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością, 

 działania wobec podmiotu konieczne są w interesie publicznym. 

Zgodnie z motywem 45 dyrektywy BRR zagrożony podmiot powinien być co do zasady poddany 

standardowej procedurze likwidacyjnej lub upadłościowej, jednak decyzja o przymusowej restrukturyzacji 

zostaje podjęta w przypadku gdy zagrożona jest: 

 stabilność finansowa,  

 kontynuacja funkcji krytycznych, lub  

 bezpieczeństwo środków deponentów, 

Na zasadzie wyjątku zagrożony podmiot może zostać poddany przymusowej restrukturyzacji, jeżeli 

takie działanie leży w interesie publicznym. Podjęcie decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji jest 

poprzedzone zgodnie z art. 137 ust. 1-2 ustawy wykonaniem przez niezależny podmiot zewnętrzny 

oszacowania aktywów i pasywów zagrożonego podmiotu.  

Następnie Prezes Krzysztof Broda przeszedł do omówienia instrumentów, za pomocą których zgodnie 

z przepisami można przeprowadzić proces przymusowej likwidacji. W zależności od obranej strategii może 

to być: 

 umorzenie lub konwersja zobowiązań, 

 przejęcie przedsiębiorstwa, 

 upadłość. 

 wydzielenie aktywów (jest instrumentem wyłącznie pomocniczym). 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze analizy Funduszu i doświadczenia międzynarodowe wykorzystanie 

instytucji pomostowej powinno być zawsze rozwiązaniem alternatywnym. 
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Fundusz może, w przypadku gdy przejmowane środki gwarantowane przewyższają aktywa, w celu 

zapewnienia dostępu deponentów do swoich środków, przekazać podmiotowi przejmującemu środki z f. 

gwarancyjnego banków (art. 179 ustawy), jednak w wysokości nie wyższej niż (art. 272 ust. 4-5 ustawy): 

 straty jakie ponieśliby deponenci w postępowaniu upadłościowym, w przypadku gdyby nie byli objęci 

ochroną gwarancyjną, 

 kwoty jakie wypłaciłby Fundusz w przypadku spełnienia warunku gwarancji pomniejszone o kwoty 

uzyskane przez Fundusz w postępowaniu upadłościowym. 

Fundusz może udzielić wsparcia z f. przymusowej restrukturyzacji w celu przejęcia przedsiębiorstwa lub jego 

części w formie: 

 gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi 

i zobowiązaniami; 

 dotacji w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań i wartością 

przejmowanych praw majątkowych. 

Wsparcie podlega zasadom uznawania pomocy publicznej za dozwoloną, określonym w komunikacie 

bankowym. 

Warunki wykorzystania środków z f. gwarancyjnego i f. przymusowej restrukturyzacji będą 

prawdopodobnie takie same. Wykorzystanie środków f. przymusowej restrukturyzacji nie może być większe 

niż 5% zobowiązań ogółem, powiększonych o fundusze własne podmiotu w restrukturyzacji, określonych na 

podstawie oszacowania. 

Ostatnią omówioną kwestią był wskaźnik MREL (minimum requirement for own funds and eligible 

liabilities) – minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. 

Zasady wyznaczanie tego wskaźnika są następujące: 

 dla każdego podmiotu MREL jest wyznaczony indywidualnie w procesie planowania przymusowej 

restrukturyzacji, 

 zależy on od kwoty standardowej, odpowiadającej łącznemu wymogowi kapitałowemu 

(CRR+bufory+dodatkowe wymogi), 

 kwota MREL przeciętnie znajduje się w przedziale <kwota standardowa; 2 x kwota standardowa>,  

 podmiot dla którego w planie przymusowej restrukturyzacji założono likwidację w drodze 

postępowania upadłościowego ma MREL na poziomie kwoty standardowej, 

 podmiot dla którego w planie założono restrukturyzację poprzez umorzenie lub konwersję zobowiązań 

(bail-in) ma MREL do wysokości 2 x kwota standardowa. 

 

Sesja I rozpoczęła się od wystąpień prezesów IPS: dr Sławomira Czopura, Prezesa Zarządu 

Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Adama Skowrońskiego, Prezesa Zarządu Spółdzielczego 

Systemu Ochrony SGB. 

Prezes Sławomir Czopur dokonał podsumowania pierwszych miesięcy działalności Systemu 

Ochrony Instytucjonalnej zrzeszenia BPS, który został utworzony 31 grudnia 2015 r., i do którego przystąpiło 

dotychczas 267 lokalnych instytucji finansowych. Łączne zagregowane aktywa uczestników Systemu 

Ochrony Zrzeszenia BPS przekraczają kwotę 55,2 mld zł. Zarządzanie IPS powierzone zostało Spółdzielni 

Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Główne obszary działalności Spółdzielni to: 

 monitorowanie ryzyka poszczególnych uczestników oraz Systemu Ochrony jako całości,  

 wykonywanie czynności audytu wewnętrznego uczestników, 

 wsparcie uczestników w procesach restrukturyzacyjnych, w tym udzielanie pomocy finansowej.  

Opracowano wewnętrzny system oceny banków, oparty na ocenie punktowej w czterech obszarach: 

adekwatność kapitałowa,  jakość aktywów, efektywność i płynność, w skali od 1 do 6 pkt. Na podstawie tej 

oceny zaobserwowano stałą poprawę średniej oceny systemu w przeciągu półrocza funkcjonowania IPS (z 

2,22 na koniec 2015 r. na 2,05 pod koniec II kwartału 2016 r.) 

Głównym obszarem poprawy oceny punktowej jest adekwatność kapitałowa (wpływ zerowej wagi 

ryzyka dla ekspozycji wobec uczestników IPS, szacowany wzrost całkowitego  współczynnika wypłacalności 

o 1,5 p.p.), mechanizm wsparcia płynności (oparty na środkach zgromadzonych na rachunkach depozytów 

obowiązkowych uczestników w łącznej wysokości 3 472 mln zł) i mechanizm wsparcia wypłacalności (oparty 

na funduszu zabezpieczającym, w którym zgromadzono środki o wartości 325 mln zł). 
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Ponadto w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS rozpoczęto działania zmierzające do opracowania 

grupowego planu naprawy obejmującego wszystkich uczestników tj. banki spółdzielcze i bank zrzeszający. 

Następnie omówienia doświadczeń z funkcjonowania Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB dokonał 

Prezes Adam Skowroński. Powyższy IPS powstał 23 listopada 2015 r. i dotychczas przystąpiło do niego 197 

banków. Podstawowe wskaźniki podkreślają stabilność sytuacji w zrzeszeniu. Prezes Skowroński podkreślił, 

że jakość portfela kredytowego jest dobra. Natomiast jako największe wyzwania wskazał niższą dynamikę 

kredytów w stosunku do depozytów oraz poziom wskaźnika C/I. 

W ramach IPS wprowadzono ocenę punktową banków, mającą na celu analizę obszarów 

wymagających dokonania korekt. Ogólna ocena zrzeszenia wypadła dobrze. Prezes Spółdzielczego Systemu 

Ochrony SGB zwrócił uwagę, że dzięki wprowadzonemu systemowi prewencji, liczba banków nim objętych 

spadła z 46 w grudni 2015 r. do 22 w czerwcu 2016 r. Dodatkowo od początku działalności, w ramach IPS 

przeprowadzono 114 audytów uczestników systemu, a kolejne 155 jest w trakcie realizacji. 

Prezes Adam Skowroński zwrócił uwagę na wysoki poziom opłat na BFG. Podkreślił jednocześnie, 

że IPS zamierza skorzystać z przywileju opracowania grupowego planu naprawy. 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem był projekt utworzenia zintegrowanego systemu wspierającego 

IPS-SGB, którego zadaniami będą: 

 ocena banków Uczestników IPS-SGB, 

 prewencja, 

 planowanie i prowadzenie audytów, 

 obsługa zaleceń i zarządzanie interakcjami z użytkownikami, 

 raportowanie. 

Wdrożenie systemu wspierającego planowane jest na 2017 r. 

Oprócz powyższego projektu, uczestnicy Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB mogą liczyć na 

wsparcie i korzyści w postaci: 

 zerowych wag ryzyka, 

 zagregowanego LCR, 

 przygotowania procedur wewnętrznych i ich obsługi, 

 grupowego planu naprawy, 

 wsparcia w wypełnieniu BION i współpracy z KNF nad nowym procesem BION dla uczestników IPS, 

 ochrony interesów prawnych banków spółdzielczych w procesie legislacyjnym, 

 alertów prawnych, 

 alertów makroekonomicznych i analiz ryzyka makro, 

 analiz ryzyka systemu ochrony. 

 

W drugiej części Sesji I w roli moderatora wystąpiła Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu 

Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a w dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. prof. dr hab. Jan 

Szambelańczyk - Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Ryszard Lorek – Prezes Zarządu 

SGB-Banku S.A., Teresa Kudlicka – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, Bartosz Kublik – 

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Edward Tybor – Prezes Zarządu 

Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. 

 

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk wygłosił wystąpienie wprowadzające, poświęcone roli banku 

zrzeszającego w nowej strukturze i oczekiwań banków spółdzielczych wobec oferty banków zrzeszających. 

Podkreślił, że w środowisku banków spółdzielczych niezmienne jest werbalne odwoływanie się do wartości 

i tradycji, jednakże przy jednoczesnym nagminnym naruszaniu ich istoty i zasad.  

Omawiając uwarunkowania nowej roli banków zrzeszających, z jaką muszą się one zmierzyć, należy 

wskazać: 

 słabość kapitałowo-technologiczną zrzeszeń, 

 doświadczenia łączenia funkcji operacyjno-biznesowych z funkcjami kontrolno-nadzorczymi w 

zrzeszeniach, 

 praktyki działalności w warunkach relatywnie wysokich stóp procentowych i wysokich marż,  
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 niska świadomość ekonomiczna i znajomość inżynierii finansowej dominującej części klientów 

bankowego sektora spółdzielczego, 

 brak zdolności banków spółdzielczych do zwiększenia udziału w rynku, 

 różnorako deprecjonowany wizerunek spółdzielczości, 

 upublicznianie kryzysu w SKOK-ach, SK Banku, i innych, 

 osłabianie zdolności interwencyjnej BFG (regulacyjnie i finansowo).  

Dlatego też należy dokonać odpowiedniej identyfikacji i hierarchizacji problemów strategicznych: 

 absolutne pierwszeństwo należy nadać działalności biznesowej w funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, 

 istotna jest przychylność decydentów narodowych i międzynarodowych dla specyfiki rozwiązań 

regulacyjnych dla spółdzielczego sektora bankowego. 

Profesor Szambelańczyk wskazał, że celem nowego modelu biznesowego spółdzielczości bankowej 

jest integracja ogniw łańcucha wartości w działalności klienta z usługami banku spółdzielczego. Lokalne 

instytucje finansowe powinny stać się integratorami potrzeb finansowych klientów i lokalnej społeczności, 

wsparte: kapitałem, kadrą i technologią zrzeszenia. 

Bardzo istotnym elementem jest położenie nacisku na wykorzystanie profesjonalnego i 

nieegoistycznego doradztwa finansowego. Dedykowani specjaliści banku zrzeszającego powinni pełnić rolę 

projektantów elastycznych procedur wzorcowych usług. Ta elastyczność procedur umożliwi ich adaptację do 

specyfiki i warunków lokalnych banku spółdzielczego.  

Kolejnym istotnym elementem przy dalszym rozwoju lokalnych instytucji finansowych jest wsparcie 

ich wizerunku i roli. Pomocna w tym miejscu byłaby popularyzowana koncepcja patriotyzmu gospodarczego, 

ale właściwie zaadaptowana do warunków lokalnych. 

Następnie Profesor Szambelańczyk wyraził stanowisko, że potrzebna jest wewnątrzsektorowa 

optymalizacja zagospodarowania pozyskiwanych depozytów, poprzez modyfikację regulacji 

umożliwiających optymalizację transferów depozytów między obszarami nadwyżkowymi i deficytowymi, w 

ramach zrzeszenia z lepszym wykorzystaniem instytucji konsorcjów. 

Kolejnym poruszonym zagadnieniem były nadmierne koszty ponoszone przez sektor spółdzielczy na 

rzecz informatyzacji w stosunku do uzyskiwanych efektów. Jako główne przyczyny w tym miejscu należy 

wskazać: 

- rozdrobnienie uniemożliwiające wykorzystanie korzyści skali, 

- brak centralnych systemów i zarządzania informatyką, 

-  banków spółdzielczych nie stać na spóźnione naśladownictwo. 

Potrzebne są tutaj alianse projektowo-biznesowe (np. uczelnie i NCBiR). 

Ponadto kolejnym postulatem, jaki powinien być spełniony jest racjonalizacja i poprawa jakości 

uniwersalnej obsługi prawnej świadczonej przez bank zrzeszający lub dedykowany outsourcing. 

Ograniczeniu do minimum powinny ulec służby prawne w bankach spółdzielczych do wynikających jedynie 

ze specyfiki spraw lokalnych. 

Powinna również nastąpić racjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi. Warunkiem utrzymania 

skali zatrudnienia w sektorze spółdzielczym jest takie zwiększenie sumy bilansowej, obrotów i udziału w 

rynku, aby koszty osobowe nie stanowiły zagrożenia dla efektywnego rozwoju. 

Następnie Profesor Jan Szmableańczyk wskazał kierunki działań, jakie jego zdaniem powinny zostać podjęte 

przez lokalne instytucje finansowe. Są to: 

 centralizacja usług kadrowych w banku zrzeszającym, 

 wspólne centra kadrowe dla kilku banków spółdzielczych, 

 outsourcing wybranych funkcji kadrowych, 

 segmentacja zatrudnienia i selektywna wymiana kadr (pozyskanie specjalistów dedykowanych 

nowym funkcjom i zadaniom), 

 poprawa efektywności działalności szkoleniowej, 

 unowocześnienie systemów motywacyjnych, 

 ograniczenie kosztów spotkań konsultacyjnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość, 

 wykorzystanie koncepcji zrównoważenia życia i pracy. 
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Na zakończenie swojej wypowiedzi podkreślił również istotność poprawy sytuacji regulacyjnej 

spółdzielczego sektora bankowego. W tym miejscu wskazał dwa postulaty konieczne do spełnienia: 

 zabieganie o preferencje regulacyjne a przynajmniej uzyskanie silnego wsparcia dla odpowiedniego 

stosowania zasady proporcjonalności,  

 wypracowanie rozwiązań systemowych, łączących funkcjonalnie realizację celów społeczno-

ekonomicznych rządu lub samorządu z odpowiednimi preferencjami lub ulgami. 

 

Pani Prezes Krystyna Majerczyk-Żabówka rozpoczęła debatę podkreślając, ze model bankowości 

spółdzielczej musi być modelem otwartym, przede wszystkim pod kontem nadchodzących zmian, standardów 

i kierunków rozwoju systemów finansowych. Dlatego też należy się zastanowić, w jaki sposób możemy 

zmobilizować i wykorzystać potencjał sektora spółdzielczego, aby był to sektor efektywny. 

Prezes Ryszard Lorek wskazał, że kluczowymi aspektami są rozwój i bezpieczeństwo, a 

największym wyzwaniem poszukiwanie i budowanie stabilnego kapitału, bez którego nie da się rozmawiać o 

wykorzystaniu potencjału bankowości spółdzielczej. Zwrócił jednocześnie uwagę, że pod względem 

politycznym i gospodarczym lokalne instytucje finansowe mają sprzyjające warunki do rozwoju. Trzeba to 

dobrze wykorzystać.  

Prezes Zarządu SGB-Banku wyraził opinię, że na nowy model bankowości spółdzielczej składają się 

trzy elementy: 

1. model biznesowy – rozwijany od dłuższego czasu, 

2. model wsparcia banków spółdzielczych – duży jest wpływ regulacji europejskich na przyspieszenie 

tego procesu, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i wspólnego systemu monitorowania ryzyk, 

3. rozwój zrzeszenia „zintegrowanego” – zwłaszcza w zakresie wspólnych rozwiązań IT 

(wielofunkcyjne zadania), outsourcing itp., jest to naturalny proces, który będziemy obserwować. 

Bankowości spółdzielczej potrzebne jest przede wszystkim bardzo duże wsparcie kapitałowe i 

finansowe. Sektor ma nadzieję, że pozytywny wpływ będą miały tutaj m.in. wskazane przez Ministra 

Zarudzkiego inicjatywy „Pakt dla obszarów wiejskich” i „Strategia odpowiedzialnego rozwoju”. 

Następnie Pani Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zwróciła się z zapytaniem czy 

wspomniany potencjał sektora jest już jakoś zadedykowany i ukierunkowany. W jaki sposób należałoby 

podzielić cele i zadania związane z rozwojem biznesowym pomiędzy banki spółdzielcze i zrzeszające. 

W odpowiedzi na to pytanie Prezes Zdzisław Kupczyk podkreślił, że to wątek wieloaspektowy. 

Wskazane byłoby tu znalezienie złotego środka, uwzględniającego elementy współpracy (wykorzystanie 

rozbudowanej sieci oddziałów lokalnych instytucji finansowych, wspólna oferta produktowa) przy 

jednoczesnym wyzbyciu się konkurencji między poszczególnymi podmiotami. Ten postulat pozostaje na razie 

w sferze marzeń, ale należy do niego dążyć. 

Banki zrzeszające ustawowo mają określone swoje funkcje, z których muszą się wywiązać. Banki 

spółdzielcze powinny od nich oczekiwać: wykonywania usług o najlepszych standardach, zadbania o 

bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo zdeponowanego kapitału) i proponowania rozwiązań służących 

bankom spółdzielczym. Trzy zasadnicze funkcje banku zrzeszającego to: 

 budowa IPS, 

 świadczenie usług bankom spółdzielczym, 

 działalność komercyjna, jednakże z częściowym odejściem od obsługi klienta detalicznego (w związku 

z realizacją wspólnych celów, dążeniem do ograniczenia kosztów, standaryzacją regulacji służącym 

założonym celom). 

Zdaniem Prezesa Zdzisława Kupczyka każdy program rządowy jakiego byśmy nie wdrożyli będzie 

wymagał umowy społecznej. Zrzeszenia w swojej filozofii i polityce powinny również zawrzeć elementy 

takiej umowy, z uwzględnieniem kwestii i postulatów wskazanych wcześniej przez prof. Jana 

Szambelańczyka. Lokalne instytucje finansowe muszą być konsekwentne w swoich działaniach i realizacji 

celów. 

Następnie Prezes Krystyna Majerczyk-Żabówka zwróciła uwagę, że na rynku pojawiają się nowi 

gracze (np. na rynku agro coraz bardziej ekspansywnie działania prowadzą banki komercyjne, czy firmy 

pożyczkowe). Mając to na uwadze, należy się zastanowić, w jaki sposób banki spółdzielcze mogłyby 

efektywnie wykorzystać swój potencjał i jakie działania podjąć. 
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Prezes Bartosz Kublik na początku swojej wypowiedzi wskazał, że o modelowaniu bankowości 

spółdzielczej rozmawialiśmy już wiele razy. W tym miejscu Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w 

Ostrowi Mazowieckiej wyraził opinię, że sektor powinien skupić się na postulacie minimalistycznym, tj. 

prowadzić dotychczasową działalność, ale lepszą, konsekwentniejszą, skuteczniejszą i bardziej 

zdyscyplinowaną. 

Zgodził się z Panią Prezes KZBS, że na rynku agro pojawiają się coraz to nowi gracze, co stanowi 

problem dla banków spółdzielczych. Dodatkowo na niekorzyść pozycji lokalnych instytucji finansowych 

wpływa rosnąca asymetria między nimi a przetwórcami, którzy są więksi i dynamiczniej się rozwijają niż 

banki spółdzielcze. 

Następnie Prezes Kublik wymienił inicjatywy i projekty, nad którymi jego zdaniem, powinno się 

skupić największą uwagę: 

 utworzenie platformy dewizowej, 

 utworzenie centrum wykrywania zagrożeń fraudowych (przy ścisłej współpracy z bankami 

zrzeszającymi, NASK, CERT), 

 zakończenie programu naprawczego przez bank i wyjście z nową ofertą do klientów. 

Kolejnym gościem poproszonym o wypowiedź była Pani Prezes Teresa Kudlicka, która wyraziła 

opinię, że jedną z kluczowych kwestii dla rozwoju sektora są technologie i co za tym idzie, wspólny system 

informatyczny, pozwalający na oferowanie wspólnych produktów i wspólna reklamę w mediach.  

Podczas swojej wypowiedzi Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku zwróciła uwagę na duże 

zagrożenie ze strony high-tech. Banki spółdzielcze indywidualnie nie dadzą sobie rady z tym problemem, 

ponieważ niesie to ze sobą zbyt wysokie koszty. 

Spora część lokalnych instytucji finansowych opowiada się za koncepcją banku zrzeszającego w 

formie apeksowej, podczas gdy działalność komercyjna stanowiłaby uzupełnienie oferty. Zdaniem Pani 

Prezes Kudlickiej utrata dochodów wynikająca z ograniczenia działalności kredytowej mogłaby zostać 

nadrobiona jeżeli bank zrzeszający świadczyłby na rzecz członków takie usługi, jak: kadry i płace, 

zarządzanie personelem, szeroko rozumianym bezpieczeństwem, etc. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes Zarządu Bańsku Spółdzielczego w Płońsku wskazała 

dodatkowo, że aby w pełni wykorzystać potencjał sektora spółdzielczego należy pracować nad budowaniem 

zaufania społecznego, które zostało nadwyrężone w ostatnich latach. Wskazane byłoby opracowanie etyki 

postępowania oraz regulacji określających relacje i zasady konkurowania między bankami spółdzielczymi a 

bankiem zrzeszającym. Nie można tego w nieskończoność odkładać. 

Z kolejnym pytaniem Pani Prezes Krystyna Majerczyk-Żabówka zwróciła się do Prezesa Edwarda 

Tybora. Poprosiła o wskazanie kierunków działań w zrzeszeniach, niezbędnych w celu spełnienia oczekiwań 

jego uczestników w zakresie obniżania kosztów, przy jednoczesnym utrzymywaniu tempa w stosunku do 

zachodzących zmian na rynku. 

Prezes Zarządu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego swoją wypowiedź skupił na relacjach między 

bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi. Kryzys w bankach zrzeszających w sposób istotny wpływa na 

zrzeszone podmioty. Prezes Tybor podkreślił problem dokapitalizowania banku przy jednoczesnym odcięciu 

banków od wsparcia ze strony udziałowców. W konsekwencji banki dążą do zwiększania swoich funduszy 

poprzez odpisy z zysku. Oferują proste produkty czyli kredytowanie i zwiększenie ryzyka, po to, aby zysk 

netto przeznaczyć w całości na zwiększenie funduszy własnych, a następnie dokapitalizować bank 

zrzeszający. 

Te relacje należy określić inaczej. Nowy system jest po to, aby odciążyć banki zrzeszające z 

niektórych działań kontrolnych nad bankami spółdzielczymi. Z racji swojej roli, kondycja banku 

zrzeszającego w znaczny sposób rzutuje na ekonomikę zrzeszonych podmiotów. Musimy na to zwrócić 

większą uwagę. 

Kolejną istotną kwestią jest malejąca baza udziałowców, co niestety nie powinno dziwić, zwłaszcza 

jeżeli nie ma możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych banków. 

Następnie Prezes Edward Tybor przeszedł do wskazania rekomendacji w zakresie wykorzystania 

potencjału banku zrzeszającego, których celem byłoby obniżenie kosztów działalności lokalnych instytucji 

finansowych. Zwrócił uwagę, że wskazanym działaniem jest unifikacja zakupu usług dla banków (energia, 

usługi komunikacyjne, system wzajemnych ubezpieczeń itd.), która spowodowałaby obniżenie kosztów ich 

działalności i wskaźnika C/I. W interesie sektora jest współpraca między bankami spółdzielczymi oraz 
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między bankami spółdzielczymi a bankiem zrzeszającym. Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes Tybor 

wyraził opinię, że wszystkie lokalne instytucje finansowe „jadą na tym samym wózku”. Bez wprowadzenia 

zmian sektor kolejnego kryzysu może już nie przetrwać. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że na reputację 

banków spółdzielczych ma również wpływ negatywne zachowania banków komercyjnych. 

W tym miejscu głos ponownie zabrał Prezes Zdzisław Kupczyk, który nawiązał do kwestii unifikacji 

działań, mających na celu obniżenie kosztów. Podkreślił, że jest to bardzo istotna kwestia, jednakże muszą 

się na nią zgodzić wszyscy. Potencjał banków zrzeszających należy w pełni wykorzystać. Różnego rodzaju 

usługi nie muszą być realizowane przez podmioty zewnętrzne, a w ramach zrzeszenia. Istnieje wiele 

obszarów, gdzie banki spółdzielcze mogą odnieść sukces dzięki współpracy.  

Prezes Edward Tybor wskazał w tym miejscu na problem z podjęciem i koordynacją wspólnych 

działań. Należy mieć na uwadze, że system ochrony instytucjonalnej został utworzony dopiero w zeszłym 

roku i jest na etapie raczkującym. Dopiero się go uczymy. Dodatkowo mamy do czynienia z nową umową 

zrzeszenia, która jest obszernym dokumentem. Przynależność do grupy jest obecnie na zasadzie 

dobrowolności. Jeżeli jakiś podmiot preferuje działalność indywidualną, ma do tego prawo. Banki 

spółdzielcze powinny skupić swoją energię na budowaniu wspólnego zrzeszenia. 

Prezes Ryszard Lorek zwrócił uwagę, że w ramach grupy istnieje już nowoczesna platforma 

dewizowa, a wiele działań i programów jest już wspólnie realizowanych. Pewne elementy zrzeszenia 

„zintegrowanego” zostały już wprowadzane na niektórych płaszczyznach. Zdaniem Prezesa Zarządu SGB-

Banku kluczowa dla działalności sektora jest konkretna strategia, wobec której należy być konsekwentnym. 

Na zakończenie głos zabrał ponownie prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, który podkreślił, że 

potrzebne jest nowe podejście. Lokalne instytucje finansowe powinny większą uwagę poświęcić integracji z 

klientem poprzez oferowanie mu kompleksowych usług i obsługi. Kolejnym istotnym elementem jest 

centralizacja zadań w ramach zrzeszenia, jednakże musi to być zrobione w sposób rozsądny i efektywny. 

W kwestii poszukiwania środków finansowych, prof. Szambelańczyk zachęcił do współpracy z 

uczelniami, ponieważ to ułatwia dostęp do finansowania. 

Prezes Krystyna Majerczyk-Żabówka podsumowując dyskusję wyraziła opinię, że kolejnym 

krokiem powinno być zdefiniowanie listy czynności, które można by zdjąć z banków spółdzielczych i 

organizować wspólnie w ramach zrzeszenia. Rolą prezesów zarządów banków będzie wdrażanie tych zadań. 

 

Sesję II otworzył Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. 

wystąpieniem wprowadzającym pt. „Banki spółdzielcze na rynku kredytowym”. Pierwszą poruszoną kwestią 

była sytuacja lokalnych instytucji finansowych na tle rynku kredytowego. W bilansach banków 

spółdzielczych dominują kredyty konsumpcyjne, podczas gdy w całym sektorze są to kredyty mieszkaniowe. 

Należy zwrócić uwagę na znikomy udział kart kredytowych i limitów kredytowych w bankach 

spółdzielczych.  Jednakże  możemy zaobserwować stopniowy wzrost kredytów dla klientów indywidualnych. 

Ogólnie jakość zobowiązań wobec sektora spółdzielczego należy ocenić jako bardzo dobrą i stabilną. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż następujący spadek liczby udzielanych kredytów 

konsumpcyjnych silniejszy jest w bankach spółdzielczych (-11,7 r/r) niż w całym sektorze (-2,2 r/r). Możemy 

zaobserwować coraz niższy udział banków spółdzielczych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, i rosnący 

w wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych. 

Następnym poruszonym zagadnieniem była analiza struktury klientowskiej lokalnych instytucji 

finansowych. Bankowość spółdzielcza ma najsilniejszą pozycję w Polsce południowo-wschodniej. Około 

połowa klientów jest lojalna bankowości spółdzielczej.  W pierwszym półroczu 2016 r. klienci tych instytucji 

zaciągnęli kredyty na kwotę 2,8 mld zł, z tego 1,7 mld zł (63%) w bankach komercyjnych, SKOK, firmach 

pożyczkowych. 26 tys. klientów bankowości spółdzielczej zaciągnęło kredyt 

w innym banku, niemal 60 tys. zakończyło finansowanie na rynku 

Pod względem struktury wiekowej w bankach spółdzielczych odnotowano większy udział klientów w 

wieku 45-64 lata niż w całym sektorze. Niestety najniższy udział klientów lojalnych bankowości spółdzielczej 

dotyczy  osób w najbardziej atrakcyjnej kategorii wiekowej (35-54 lata). 

76% mikro-przedsiębiorców i rolników korzystających z kredytów firmowych korzysta również z 

kredytów prywatnych. W przypadku tych klientów zadłużenie firmowe jest porównywalne z zadłużeniem 

prywatnym. Istnieje spora możliwość występowania zjawiska finansowania działalności gospodarczej 

poprzez kredyty prywatne. 
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Dla ponad połowy kredytów pierwsze opóźnienia w spłacie pojawiają się w kredytach prywatnych. 

Zdecydowanie większa dbałość o terminową spłatę występuje w przypadku kredytów firmowych. 

 

Dyskusję panelową tej części Forum poprowadził Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, a udział w niej 

wzięli: Ewa Poźniak-Kilkowska – Prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego, Beata Wierzbicka-Skroś 

– Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu, Stanisław Murawski – Prezes Zarządu 

Poznańskiego Banku Spółdzielczego, Grzegorz Poniatowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi 

Kaliskiej oraz dr inż. Czesław Swacha – Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego. 

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz rozpoczął debatę od pytania, co zdaniem zaproszonych gości 

należałoby zrobić, aby w przyszłym roku można było otwarcie powiedzieć o sukcesie w zakresie 

powstrzymania ekspansji konkurencji, zwiększenia udziału w rynku i ilości członków bankowości 

spółdzielczej (zwłaszcza młodszej generacji), utrzymania wysokiej jakości portfela kredytowego, a także 

dobrego wykorzystania potencjału finansowego i regulacyjnego lokalnych instytucji finansowych. 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Prezes Ewa Poźniak-Kilkowska, która wyraziła opinię, że warunki 

funkcjonowania banków spółdzielczych są w dalszym ciągu bardzo trudne, jednakże pomimo tego jako sektor 

nieźle sobie dają radę. Kluczowe jest, aby być otwartym na zmiany. Należy budować biznes, opracować 

strategię i ją realizować, zarówno w przestrzeni organizacyjnej, biznesowej, jak i finansowej. 

Jednym z istotnych elementów, na który należy położyć nacisk jest polityka kadrowa, w rozumieniu 

wyszkolenia nowej jakości profesjonalistów, zaangażowanych w swoją pracę. Nie tylko pozyskiwanie 

klientów jest ważne, ale również ich utrzymanie. Pozyskiwanie nowych klientów może być robione w 

tradycyjny sposób, za pomocą sieci oddziałów i otwierania kolejnych. Jednakże większy efekt (przy 

mniejszym stosunkowo koszcie) przynosi przygotowanie i wyposażenie pracowników mobilnych. Skuteczną 

strategią jest także korzystanie z tzw. promotorów, czyli osób, które wskazują potencjalnych klientów do 

pozyskania. 

Pani Prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego wyraziła również pozytywną opinię o współpracy 

z funduszem poręczeń kredytowych. Taka współpraca pozwala sięgnąć nie tylko po klienta bardziej 

ryzykownego, ale także zaoferować kredyt klientowi nowemu np. przy start-upa’ach. Tacy klienci są lojalni, 

ponieważ pamiętają, że bank pomógł im na początku ich działalności. 

Następnie Pani Prezes Beata Wierzbicka-Skroś w swojej wypowiedzi odwołała się do własnych 

doświadczeń. Na podstawie wskaźników efektywności Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu zajął 1 miejsce 

wśród instytucji finansowych o sumie bilansowej 200-500 mln zł. 

Czynnikami jakie miały wpływ na ten sukces to m.in.: 

1. Jest to bank jednooddziałowy, skupiający wszystkie funkcje w jednym budynku i realizujący strategię 

opartą na lokalności. Rozbudowa sieci placówek generuje ogromne koszty. Dodatkowo biorąc pod 

uwagę coraz większą mobilność klientów, nie jest to potrzebne.  

2. Bank skupia się na zacieśnianiu więzi z klientami oraz buduje koalicje z podmiotami z rynku 

lokalnego. Konieczna jest w tym miejscu znajomość potrzeb klientów. Jeżeli ta strategia jest 

realizowana konsekwentnie ma to pozytywny wpływ na budowanie lojalności klientów. 

3. Bank koncentruje się na budowie siły kapitałowej i funduszy własnych, ponieważ ma to wpływ na 

jego bezpieczeństwo i wizerunek. 

4. Rozbudowanie oferty kredytowej, zdywersyfikowanej i zgodnej z trendami rynkowymi. Dodatkowo 

wzrost akcji kredytowej może nastąpić dzięki udziałowi w konsorcjach kredytowych. 

Prezes Stanisław Murawski podczas swojej wypowiedzi wyraził opinię, że bez zmiany sposobu 

myślenia w sektorze nie nastąpi dalszy rozwój. Banki spółdzielcze są małymi organizacjami, niektóre rosną, 

ale całościowo udział w rynku pozostaje na poziomie 6-7% i póki co nie widać możliwości jego zwiększenia. 

Aby nastąpiły zmiany, lokalne instytucje finansowe powinny przekazać działalność back-office 

bankowi zrzeszającemu. SGB-Bank stał się już całkowicie bankiem apeksowym. Wycofał się z działalności 

detalicznej i skupił się na wsparciu zrzeszonych podmiotów oraz na tworzeniu konsorcjów. Konsorcja może 

są inicjatywami długotrwałymi, co nie u wszystkich znajduje aprobatę, ale na pewno służą ograniczeniu 

ryzyka. 

Bardziej optymistyczne stanowisko przedstawił Prezes Grzegorz Poniatowski, który zwrócił uwagę 

uczestników Forum, że udział bankowości spółdzielczej w rynku zwiększa się stopniowo na przestrzeni lat. 

Jako wyzwanie wskazał w tym miejscu utrzymanie takiego trendu. 
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Następnie Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej podkreślił, że model biznesowy 

zależy głównie od decyzji kierownictwa banku i uwarunkowań prowadzonej działalności. Jednym z głównych 

kryteriów powinno być tu bezpieczeństwo. Istnieją trzy rodzaje modelu biznesowego: 

 model zrównoważonego rozwoju, 

 model charakteryzujący się konserwatywnym zachowaniem i awersją do ryzyka, 

 model banku ekspansywnego. 

W ocenie Prezesa Grzegorza Poniatowskiego najbardziej preferowany jest model zrównoważonego rozwoju. 

Następnym poruszonym zagadnieniem był system ochrony instytucjonalnej. Prezes Poniatowski 

podkreślił, że jego zdaniem IPS stwarza bezpieczeństwo funkcjonowania. System zrzeszający był w tym 

zakresie niewystarczająco wyposażony, czego skutki można było zaobserwować. 

Bezpieczeństwo to również system teleinformatyczny. To ryzyko może być dotkliwsze w skutkach 

niż pozostałe. Dlatego wspólny system IT w ramach zrzeszenia nie oznacza jedynie ograniczenia tego ryzyka, 

ale również szansę na rozwój. 

Następnie o wypowiedź został poproszony Prezes Czesław Swacha, który wskazał że model 

biznesowy bankowości spółdzielczej to klasyczny model kredytowo-depozytowy i właśnie on powinien być 

dalej rozwijany. Lokalne instytucje finansowe nie zmienią się w podmioty o charakterze specjalistycznym.  

Prezes Warszawskiego Banku Spółdzielczego wskazał, nad którymi elementami jego zdaniem, należy 

się skupić w celu dalszego rozwoju: 

1. Optymalizacja strony przychodowej, 

2. Optymalizacja kosztowa, 

3. Odniesienie do kwestii społecznych i osadzenie w warunkach środowiskowych. 

W każdym z tych trzech aspektów potrzebna jest współpraca i określenie wspólnego kierunku działania. 

Nawiązując do optymalizacji ze strony przychodowej, Prezes Swacha zwrócił uwagę na kwestię 

zmiany struktury kredytów. Następuje szybki wzrost udziału i koncentracji kredytów finansujących 

gospodarkę, a jest to jeden z ryzykowniejszych obszarów finansowania. Należy się zastanowić, w jaki sposób 

to ryzyko dywersyfikować. Dodatkowo wskazane byłoby znalezienie nowego mechanizmu weryfikacji 

wniosków kredytowych. 

Jeżeli chodzi o rozwój, to należy zwrócić uwagę, że sektor bankowości spółdzielczej przez ostatnie 

lata osiągnął poziom adekwatności kapitałowej zbliżony do banków komercyjnych. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi Prezes Swacha wyraził opinię, że nadmierna indywidualna dynamika rozwoju, jest niezwykle 

szkodliwa dla banku spółdzielczego. To wynika z charakteru tego rozwoju. Bank zaczyna się dynamicznie 

rozwijać, przy mocno ograniczonych funduszach własnych. 

W drugiej części dyskusji Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił się do prelegentów z 

zapytaniem, czy banki spółdzielcze nie powinny wystandaryzować oferty w kierunku consumer finance? Czy 

bankowość spółdzielcza nie powinna wypracować solidnej oferty w zakresie kredytowania mieszkalnictwa, 

a w niedalekiej przyszłości podpisać porozumienie i utworzyć bank hipoteczny? Wskazane na pewno byłoby 

osiągnięcie dobrej współpracy z funduszami poręczeniowo-gwarancyjnymi, o czym była mowa wcześniej. 

Uczestnicy sesji zostali poproszeni o opinię, jakie kwestie będą rozstrzygać o dobrej, konkurencyjnej pozycji 

sektora. 

Pani Prezes Ewa Poźniak-Kilkowska wskazała, że w ramach IPS mogłyby być wypracowywane 

pewne prognozy co do sytuacji finansowej i potencjalnego rozwoju jego członków. To pomogłoby 

ukierunkować dalszą działalność banków spółdzielczych.  

Ponownie zostało wskazane, że do budowy relacji z klientami potrzebny, a nawet niezbędny jest 

wspólny system informatyczny. 

Pani Prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego wyraziła opinię, że banki spółdzielcze muszą się 

rozwijać i jak najbardziej może to być kierunek działalności hipotecznej. Obecny model banku kredytowo-

depozytowego to za mało.  

Natomiast Pani Prezes Beata Wierzbicka-Skroś w swojej wypowiedzi główny nacisk położyła na 

centralizację funkcji back-office, aby banki spółdzielcze mogły szukać miejsca do dalszego rozwoju. 

Prezes Stanisław Murawski podkreślił, że im więcej zadań będzie realizowanych wspólnie tym lepiej 

dla sektora. W tym miejscu wskazał system niemiecki jako wzorcowy. 
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Następnie Prezes Grzegorz Poniatowski nawiązał ponownie do konieczności utworzenia 

zrzeszeniowego systemu informatycznego. Jest to klucz zarówno do zwiększenia efektywności, skali 

działalności, wystandaryzowania oferty produktowej, obniżenia kosztów, jak i zwiększenia zysków. 

Kolejnym uczestnikiem, który zabrał głos w dyskusji był Prezes Czesław Swacha. Wyraził opinię, 

opartą na własnym doświadczeniu, że model consumer finance w warunkach wielko miejskich nie ma szans 

na powodzenie, ponieważ jest rozwinięty w bankach komercyjnych. Taki kierunek działania jest możliwy, 

ale ewentualnie w regionach, gdzie bank spółdzielczy jest bankiem pierwszego wyboru. 

Na zakończenie tej części Forum o zabranie głosu został poproszony Prezes Rafał Bednarek, który 

podkreślił unikalność oferty banków spółdzielczych, opartą na relacyjności i indywidualnym podejściu. 

Jednakże jak wynika z danych BIK S.A. wyzwanie stanowi prowadzenie z sukcesem rentownego biznesu 

detalicznego. Jest to biznes wysoko marżowy i choć obserwujemy wzrost udziału w rynku banków 

spółdzielczych, to dużym wyzwaniem jest utrzymanie tej dynamiki. Zdaniem Prezesa Bednarka kluczem do 

sukcesu jest sprawna analityka kredytowa, sprawne systemy (np. wyłapywania fraudów, monitorowania 

przeterminowań), sprawny proces kredytowy, automatyzacja. Jednakże nie da się tego zrobić w 

„rozdrobnieniu”. 

Podsumowując debatę Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że mówiąc o efektywności 

banków spółdzielczych należy większy nacisk kłaść na efektywność społeczną. Porównywanie wskaźników 

efektywności banków spółdzielczych i komercyjnych nie do końca jest trafne, właśnie ze względu na 

zróżnicowaną rolę społeczną i warunki działania. Należy wykorzystać fakt pewnego uprzywilejowania 

lokalnych instytucji finansowych. Trzeba wykorzystać ten okres.  

Koncepcja zrównoważonego rozwoju bankowości spółdzielczej jest najlepszą. Jednakże sytuacja 

niektórych podmiotów wymaga daleko idących zmian (biorąc pod uwagę portfel kredytowy, czy poziom 

wyrezerwowania). Szanse na rozwój były i są, tylko trzeba je jak najlepiej wykorzystać. Zagrożeniom należy 

przeciwdziałać, a wyzwaniom sprostać.  

 

Sesja III rozpoczęła się od prezentacji Tomasza Rokity – Key Account Manager w Diebold Nixdorf, 

zatytułowanej „Amerykańska pomysłowość i niemiecka myśl techniczna” i prezentującej historie oraz ofertę 

Diebold Nixdorf dla bankowości spółdzielczej. 

 

Cześć panelową tej sesji poprowadził dr Mieczysław Groszek  - Wiceprezes Związku 

Banków Polskich. Uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać wystąpień następujących prelegentów:   

Aleksego Gruszczyka – Senior Relationship Managera w Visa Europe, Maji Markiewicz – 

Dyrektor Linii Biznesowej Usługi Ognivo w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Grzegorza 

Długosza – Prezesa Zarządu Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o., a także Marcina Pabiśa – 

Dyrektora Biura Ubezpieczeń Majątkowych w Concordii Ubezpieczenia. 

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Visa Europe Aleksy Gruszczyk, który przedstawił 

nowoczesne rozwiązania oferowane przez VISA dla banków spółdzielczych. Jak to zostało podkreślone 

podczas wystąpienia, rozwiązania Visa kreują trendy i wspierają rozwój rynku płatniczego. Zwrócono m.in. 

uwagę, że udział wszystkich banków, które wdrożyły lub wdrażają mobilne płatności zbliżeniowe Visa w 

łącznej liczbie kart Visa w Polsce przekracza 80%. Podczas swojej prezentacji Pan Aleksy Głuszczyk 

zaprezentował m.in. nowe inicjatywy, nad którymi reprezentowana przez niego firma pracuje, tj. Visa 

Checkout - konto elektroniczne umożliwiające zakupy online bez konieczności wpisywania danych karty przy 

każdej transakcji, a także transformację zbliżeniowych kart VISA w wielofunkcyjne nośniki dostępu (np. kart 

miejskich, czy innych identyfikatorów). 

Następnie Pani Dyrektor Maja Markiewicz omówiła projekty realizowane przez KIR, dot. wdrożenia 

centralnej informacji i elektronizacji zajęć egzekucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości 

spółdzielczej. Przedstawicielka Krajowej Izby Rozliczeniowej szczegółowo omówiła zasady działania 

Centralnej informacji o rachunkach uśpionych, oraz proces elektronizacji zajęć wierzytelności z rachunku 

bankowego. 

Kolejnym mówcą był Prezes Grzegorz Długosz, który przedstawił prezentację dotyczącą systemu 

płatności mobilnych BLIK. BLIK jest obecnie w zasięgu aż 20 mln rachunków w 7 bankach. Oznacza to, że 

już ponad 2,2 mln użytkowników bankowości mobilnej korzysta z BLIKA. Kolejne 2 instytucje finansowe 

również planują dołączyć do systemu. System ten jest dostępny poprzez aplikacje Whitelabel i mPOS BLIK. 



 

Strona 14 z 25 
 

Ostatnim prelegentem tej części Forum był Dyrektor Marcin Pabiś, którego wystąpienie skupiło się 

na usługach ubezpieczeniowych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę, że od jesieni br. 

Concordia w ramach ubezpieczeń majątkowych dla banków będzie oferowała również ubezpieczenie od 

cyberryzyk. 

 

Podczas Sesji IV w roli moderatora wystąpił Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich, 

który na wstępie podkreślił, że problem zachowania zasady proporcjonalności w dalszym ciągu pozostaje 

aktualny. Poinformował, że w ramach Związku Banków Polskich został powołany specjalny Zespół, który 

dokonał przeglądu regulacji bankowych i na tej podstawie przygotował szereg propozycji zmian i postulatów 

mających na celu dostosowanie przepisów do realiów rynku polskich banków spółdzielczych. Został 

zapoczątkowany proces, który długo potrwa, ale należy mieć nadzieję, że niedługo będziemy mogli zauważyć 

jego efekty. 

 

Otwarcie do dalszej debaty stanowiło wystąpienie dr Lecha Kurklińskiego – Dyrektora 

Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum, poświęcone wnioskom z raportu o 

stosowaniu zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych.  Podczas swojej prezentacji 

wskazał on, że należy pamiętać, że nie jest możliwe stworzenie zasad i regulacji zgodnie z zasadą 

„one size fits all” dostosowanych jedynie do wielkich podmiotów, które miały wpływ na wybuch 

globalnego kryzysu. Regulatorzy powinni mieć na uwadze, aby podczas podejmowania różnego 

rodzaju inicjatyw zachować równowagę pomiędzy działaniami ostrożnościowymi  (które są 

potrzebne), a proefektywnościowymi. W tym miejscu Dyrektor Kurkliński wskazał, że sposobem 

na to jest odwołanie się do zasady proporcjonalności,  która wymaga, żeby regulacje nie 

przekraczały granic tego, co jest odpowiednie i konieczne do realizacji zamierzonych celów. Kiedy 

istnieje wybór między kilkoma odpowiednimi środkami, należy uciec się do najmniej 

ograniczającego, unikając nadmiernych niedogodności.  

Kryteria dla zastosowania zasady proporcjonalności są następujące: wielkość (rozmiar), 

model biznesowy, stopień powiązania z innymi podmiotami, dostępność usług substytucyjnych, 

stopień globalnej skali działania, złożoność  instytucji, skala problemów (wielkość ryzyka), 

struktura własnościowa. Oprócz tego składają się na nią trzy części składowe , takie jak zasada 

odpowiedniości, konieczności i proporcjonalności sensu stricto. Następnie Dyrektor Lech 

Kurkliński przytoczył 5 filarów określonych przez EBA, którymi regulatorzy powinni kierować się 

w swoich pracach, w celu zachowania omawianej zasady: 

 cele (zaadresowanie problemu), 

 totalność („przyjedzie walec i wyrówna”  niezależnie od rodzaju podmiotu), 

 skomplikowanie (można prościej),  

 zróżnicowanie (różnorodność podmiotów i uwarunkowań),  

 istotność (rzeczywiste wyeliminowanie, ograniczenie ważnego problemu). 

W przypadku braku jej uwzględnienia w regulacjach , sektor bankowy musi borykać się ze 

skutkami dysproporcjonalności, takimi, jak:  

 koszty - regulatora, podmiotów regulowanych;  

 koszty stałe - różny wpływ na małe i duże banki,  

 przerzucanie kosztów – np. na klientów, gospodarkę,  

 zmiana modelu biznesowego – np. preferencja na rzecz modelu transakcyjnego, mniejsze 

znaczenie relacyjnego, 

 arbitraż regulacyjny i eskalacja regulacyjna,  

 usztywnienie zarządzania – narzucania wzorców. 

Podczas prac legislacyjnych, w celu uniknięcia powyższych konsekwencji, regulator 

powinien dobrać odpowiednią metodykę działań, skonkretyzować kryteria, jakimi będzie się 

posługiwał i wziąć za nie odpowiedzialność . Regulator wraz z podmiotami regulowanymi powinny 

dołożyć starań, aby proces powstawania nowych przepisów przebiegał z uwzględnieniem 

partnerskiego podjeścia i współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz odpowiedniego okresu 

obserwacyjnego, a także kontekstowości.  
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Dyrektor Kurkliński podkreślił, że nie da się wszystkich problemów rozwiązać nowymi  

regulacjami, a regulator nie zawsze dąży do dobrobytu społecznego, ponieważ jest uwikłany 

politycznie, słaby instytucjonalnie i ma problemy z określeniem skutków.  

Powołany przy ZBP Zespół ds. zasady proporcjonalności w swoim raporcie wskazał przede 

wszystkim na konieczność uzgodnienia definicji i interpretacji, zachowania stałego trybu 

konsultacyjnego z regulatorem, mającego na celu rozwiewanie wątpliwości związanych z kwestiami 

proporcjonalności, dokonywanie regularnych i niezależnych przeglądów zastosowania tej zasady.  

 

Następnie odbyła się dyskusja panelowa, poświęcona praktycznym wyzwaniom stosowania 

zasady proporcjonalności przez IPS,  z udziałem Wiolety Ciulińskiej – Członka Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Płońsku, Ewy Kamińskiej – Wiceprezesa Zarządu Spółdzielczego Systemu 

Ochrony SGB, dr Lecha Kurklińskiego – Dyrektora Ośrodka Badań i Analiz Systemu 

Finansowego ALTERUM oraz Wiesława Żółtkowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

Pani Prezes Ewa Kamińska została poproszona o przeprowadzenie oceny stosowania zasady 

proporcjonalności w obowiązujących regulacjach i analizę czy są widoczne zmiany w podejściu 

regulatora. Pani Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB  podkreśliła, że jej 

zdaniem stosowanie tej zasady w praktyce nie istnieje. W regulacjach zewnętrznych, które banki 

muszą zaimplementować do swoich systemów jest coś w rodzaju „nieśmiałych sugestii” w tym 

zakresie. KE w swoich dokumentach wskazała, że w przypadku niektórych regulacji powinno 

nastąpić wyłączenie małych banków spółdzielczych, tych posiadających fundusze własne poniżej 5 

mln EUR. Jednakże jest to tylko teoria.  W praktyce banki chcąc zadowolić nadzorcę , w jak 

najpełniejszym stopniu wprowadzają  rekomendacje, nawet te, w których była zapisana zasada 

proporcjonalności. 

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lokalne instytucje finansowe powinny nim 

zarządzać w sposób odpowiedni tzn.  podejmować je w ramach swoich apetytów, z zachowaniem 

złotego środku pomiędzy ryzykiem a poziomem rentowności  (który i tak stanowi słaby obszar). 

Prezes Ewa Kamińska postawiła tezę, że ilość regulacji wewnętrznych wprowadzonych przez banki, 

w żadnym stopniu nie ogranicza ryzyka ich działalności, a nawet odnosi odwrotny skutek.  

Spółdzielczy System Ochrony SGB postawił sobie za cel przeprocedowanie zasady 

proporcjonalności, przejąć część obowiązków i odpowiedzialności od banków spółdzielczych  na 

siebie oraz pomóc wprowadzić zasadę proporcjonalności w ich wewnętrznych regulacjach.  

Następnie głos zabrała Pani Prezes Wioleta Ciulińska, która odniosła się do kwestii 

stosowania i uwzględnienia w regulacjach zasady proporcjonalności, w zależności od skali 

działalności banku. Przedstawicielka Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku wskazała na 

nadmiar regulacji, tzw. „tsunami regulacyjne”, z jakim sektor spółdzielczy musi się  obecnie 

zmierzyć. Niestety często procedury wzorcowe przekazywane przez bank zrzeszający otrzymywane 

są z opóźnieniem lub są bardzo skomplikowane i obszerne, co w konsekwencji oznacza duży 

wysiłek ich wdrożenia. 

Komisja Nadzoru Finansowego w swoich rekomendacjach oczekuje, że banki spółdzielcze o 

dużej skali działania (posiadające fundusze własne powyżej 5 mln EUR) są zobowiązane do 

wdrażania pełnego zakresu przepisów. Jednakże istnieje możliwość skorzystania z zasady 

proporcjonalności, jak chociażby w kwestiach dot. metod zarządzania w danym obszarze, 

możliwości wypowiedzenia się w zakresie częstotliwości raportowania, ilość i jakość 

prezentowanych sprawozdań, obszarze adekwatności kapitałowej, zarządzania poszczególnymi 

rodzajami ryzyka, kwestii wynagrodzeń, procesie szacowania kapitału wewnętrznego itd. 

Niezbędne w tym miejscu jest precyzyjne określenie przesłanek zastosowania ww. zasady, ale jest 

to proces czasochłonny i kosztowny.  Pani Prezes Ciulińska wyraziła nadzieję, że w niedalekiej 

przyszłości to bank zrzeszający lub IPS weźmie na siebie część odpowiedzialności  za powyższe 

działanie, z uwzględnieniem dialogu z nadzorcą oraz skalą działalności poszczególnych członków 

(grup) zrzeszenia. 

Prezes Jerzy Bańka w kolejnym pytaniu zwrócił się do Przewodniczącego Wiesława 

Żółtkowskiego z prośbą o wypowiedź. Przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu 

Ochrony Zrzeszenia BPS wyraził opinię, że charakter relacji między regulatorami a bankami 
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spółdzielczymi jest „dziwny”. Brak jest dialogu i partnerskich rozwiązań. Można zaobserwować 

nie do końca wytłumaczalną obawę zarządów banków wobec nadzorcy. Taki brak kontaktu moż na 

wytłumaczyć brakiem kompetencji po obu stronach.  

W bankach spółdzielczych występuje zjawisko tworzenia i spełniania nadprogramowych 

wymogów, wymyślania i kopiowania przez banki zbędnych procedur, nie mających uzasadnienia w 

praktyce. Rady nadzorcze przyjmują uchwały, których nie rozumieją, tylko dlatego, że inne 

instytucje zrobiły to samo, w obawie przed kontrolą.  

Na zakończenie debaty dr Lech Kurkliński przedstawił wstępne wnioski z przeglądu 

regulacyjnego pod względem stosowania zasady proporcjonalności. Podkreślił, że przeprowadzone 

analizy wskazują na pojawienie się czterech grup problemów:  

1. Kiedy można stosować zasadę proporcjonalności – jest to kwestia interpretacji ogólnej.  

2. We wstępie do regulacji (zwłaszcza w przypadku rekomendacji) można znaleźć odwołania 

do zasady proporcjonalności, jednakże w szczegółowych przepisach już tego brakuje.  

3. Przypadki, w których istnieje potrzeba zastosowania ww. zasady, ale na gruncie prawnym 

nie ma takiej możliwości.  

4. Niechęć regulatora do stosowania zasady proporcjonalności, argumentowana potrzebą 

bezpieczeństwa i ochrony stabilności całego sektora finansowego.  

Problem ten nie tylko dotyczy lokalnych instytucji finansowych, ale również banków 

komercyjnych. Pozytywnym aspektem jest wzrost świadomości regulatorów na poz iomie Unii 

Europejskiej co do konieczności stosowania zasady proporcjonalności.  

Prezes Jerzy Bańka podsumowując odbytą debatę, podkreślił, że obecnie znajdujemy się w 

trakcie procesu dokonywania zasadniczej zmiany na lepsze. Ma temu posłużyć wcześniej 

wspomniany raport Zespołu ds. zasady proporcjonalności. Należy podkreślić, że Związek Banków 

Polskich konsultując różne projekty legislacyjne, od dawna zwraca uwagę na konieczność 

uwzględniania tej zasady, i to z całkiem dobrym skutkiem.  

 

Pierwszy dzień obrad Forum Liderów Banków Spółdzielczych zamykało wystąpienie 

Zbigniewa Lisewskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej i 

Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, 

który na wstępie odniósł się do wcześniej omawianej zasady proporcjonalności. Zwrócił uwagę 

przedstawicieli banków, że jest ona niezwykle istotna, ale je j stosowanie jest bardzo trudne i 

wymaga kompleksowego podejścia. Stosując zasadę proporcjonalności trzeba mieć na uwadze ogół  

regulacji prawnych. 

Następnie Dyrektor Lisewski nawiązał do zarzutu złej komunikacji między bankami 

spółdzielczymi a Komisją Nadzoru Finansowego. Podkreślił, że zwłaszcza reprezentowany przez 

niego departament zawsze prowadził politykę otwartych drzwi i z chęcią uczestniczył w 

dyskusjach, niekoniecznie w trybie kontroli nadzorczych. Zawsze można się umówić na spotkanie.  

Przedstawiciel UKNF stwierdził również, że brak odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników w sektorze bankowości  spółdzielczej jest zaskakujący, w tym dla nadzorcy. Tu jest 

miejsce do działania dla banków zrzeszających. Równocześnie należy mieć na uwadze, że to 

lokalne instytucje finansowe są właścicielami banków zrzeszających, więc może problem stanowi 

niewystarczający nadzór właścicielski. 

UKNF upatruje wielu szans i możliwości w nowych potencjalnych funkcjach banków 

zrzeszających. Mogą one mieć pozytywny wpływ na nadmierny poziom wskaźnika C/I. Nie ma 

możliwości jego zmniejszenia bez efektu działania grupy. Przykładowym wspólnym działaniem,  

ocenianym pozytywnie przez UKNF, jest inicjatywa wspólnej platformy informatycznej, ze 

względu zarówno na obniżenie kosztów, jak i wzrost bezpieczeństwa banków spółdzielczych. Małe 

lokalne instytucje finansowe nie są w stanie indywidualnie sprostać współczesnym wymaganiom 

technologicznym. 

Następnie Dyrektor Zbigniew Lisowski wyraził obawę Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego, że w przyszłości sektor bankowości spółdzielczej może zniknąć z polskiego rynku, 

ze względu na malejącą ilość członków, przy równoczesnym wzroście ich średniego wieku. To jest 

bardzo duże zagrożenie. 



 

Strona 17 z 25 
 

Innym zagrożeniem,  w wymiarze ekonomicznym, jest to, że banki spółdzielcze nie potrafiły 

dostosować się do uwarunkowań rynkowych i niskich stóp procentowych. Dla wielu podmiotów 

nie stanowiło to dostatecznego impulsu do zmiany struktury bilansów. W przypadku wielu banków 

spółdzielczych nadal mówimy o nadmiernej płynności. Kredyty stanowią zbyt mały udział w ich 

bilansie. 

Istotnym wydarzeniem dla sektora była zmiana ustawy o bankach spółdzielczych i 

zrzeszających, która m.in. otworzyła katalog przesłanek umożliwiającym zarządom banków 

odmowę wypłaty udziałów członkowskich. KNF wysłał  już w tej sprawie odpowiednią notyfikację 

do EBA. Obecnie czekamy na akceptację. Wszystkie udziały członkowskie, które zostały wpłacone 

do 28 czerwca 2013 r. będą mogły być w pełni zaliczone do CET1, pod warunkiem dokonania 

odpowiedniej zmiany w statucie banku spółdzielczego. To jest jedyna możliwość 

dokapitalizowania. Co ważne, UKNF nie wyobraża sobie przyjęcia planu naprawy bez 

uwzględnienia możliwości dokapitalizowania banku spółdzielczego przez fundusz udziałowy. 

Zaliczenie nowych udziałów będzie wymagało odpowiedniej zgody nadzorcy, takiej jak w 

przypadku spółek akcyjnych.  

Dyrektor Zbigniew Lisewski pozytywnie ocenił powstanie IPS. Świadczy to o nowej jakości 

i zmianie nastawienia lokalnych instytucji finansowych wzajemnie do siebie. To również umożliwi 

stosowanie na większą skalę zasady proporcjonalności.  Równocześnie nie zapominajmy, że jest 

kilka banków, które dotychczas nie przystąpiło do żadnego z systemów, z czego część jest w 

nienajlepszej kondycji finansowej. Ogólnie w całym sektorze 40 banków spółdzielczych jest w 

trakcie postępowania naprawczego.  

Następnie przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego omówił nadchodzące, nowe 

obowiązki dla banków, jak opracowanie planów naprawy. W ramach systemu ochrony 

instytucjonalnej istnieje możliwość przygotowania  grupowego planu naprawy przez jednostkę 

zarządzającą IPS, po zatwierdzeniu odpowiedniego wniosku przez UKNF.  

Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor Lisewski negatywnie ocenił w procedowanym 

projekcie ustawy o usługach płatniczych próbę narzucenia nadzorowi nowych wymogów 

prezentacji cennika usług bankowych. Przełożą się one również na banki w postaci nowych 

obowiązków informacyjnych. UKNF wyrażał mocny sprzeciw przeciwko temu  rozwiązaniu. 

 

Tradycyjnie po zakończeniu pierwszego dnia obrad miała miejsce uroczysta kolacja, podczas 

której nastąpiło wręczenie medali Kopernika, przyznawanych z okazji 25-lecia Związku Banków 

Polskich, wręczenie nagrody BAKCYL przez Warszawski Instytut Bankowości za działania 

banków spółdzielczych na rzecz edukacji finansowej młodzieży, a także wystąpienia gości 

specjalnych. 

Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju dokonał krótkiego 

omówienia głównych założeń „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Wskazał, że jej 

podstawowymi celami są stabilna gospodarka i postawienie na rozwój innowacyjności. Zwrócił 

również uwagę, że niezbędne jest wprowadzenie zmian w systemie podatkowym jako zachęty do 

długoterminowych inwestycji. Niezwykle ważnym aspektem Strategii jest rozwój społeczny i 

terytorialny, a także tworzenie nowych miejsc pracy.  

Minister Kościński wskazał również na prowadzone programy międzyreso rtowe, mające na 

celu elektronizację społeczeństwa. Ministerstwo Rozwoju blisko współpracuje z Ministerstwem 

Cyfryzacji w zakresie m.in. Cyberbezpieczeństwa, programu e-tożsamość i promowania 

możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych we wszystkich urzędach w Polsce. Na 

zakończenie swojego wystąpienia, przedstawiciel MR zaprosił banki spółdzielcze do bliższej 

współpracy przy wymienionych inicjatywach.  

Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przypomniał 

najważniejsze założenia i zmiany w ustawie o BFG, podkreślając, że istotą nowych programów 

jest uniknięcie obciążenia podatnika kosztami procesu resolution banków. Jesteśmy jednym z 

ostatnich państw UE, które jeszcze nie wdrożyły przepisów BRRD i DGS. Nowa ustawa zacznie 

obowiązywać od 9 października br.  

Prezes  Zarządu BFG pogratulował bankom spółdzielczym adekwatności kapitałowej na 

poziomie banków komercyjnych. Równocześnie wskazał na duże zróżnicowanie w ramach sektora.  
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Na zakończenie swojego wystąpienie Prezes Zdzisław Sokal przekazał przedstawicielom 

lokalnych instytucji finansowych życzenia, aby instrumenty resolution nigdy nie znalazły 

zastosowania w praktyce. 

Następnie Pani Poseł Krystyna Skowrońska poinformowała uczestników Forum o pracach 

sejmowych nad ustawą o usługach płatniczych, która będzie miała istotny wpływ na działalność 

banków spółdzielczych. Zadeklarowała przy tym, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby 

warunki regulacyjne sprzyjały rozwojowi polskiego kapitału.  

Ostatnim gościem specjalnym był Senator Adam Gawęda, który podkreślił, że Polska 

obecnie znajduje się w dobrym memencie rozwoju i ma szansę sprostać wszystkim wyzwaniom. 

Potrzebna jest otwartość na zmiany i konsekwencja w działaniu przy realizacji strategii 

rozwojowych. 

 

II dzień obrad otworzyła Sesja V moderowana przez Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza. 

Wprowadzenie do niej stanowiła prezentacja raportu o stanie wsi „Polska wieś 2016 r.” 

przedstawiona przez prof. dr hab. Jerzego Wilkina, Kierownika Zakładu Integracji Europejskiej 

w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Najważniejszym źródłem zmian i 

przyspieszenia procesu zmniejszania dystansu rozwojowego między miastem a wsią w Polsce jest 

integracja naszego kraju z Unią Europejską i możliwość skorzystania z funduszy UE.  Liczba 

ludności wiejskiej i jej udział w ogólnej liczbie ludności kraju wzrastają od 2000 r. Wieś jest jednak 

w coraz mniejszym stopniu rolnicza.  

Najniższy poziom wykształcenia mają mieszkańcy obszarów wiejskich zatrudnieni w 

rolnictwie indywidualnym. Dystanse rozwojowe między polskim rolnictwem a rolnictwem 

najwyżej rozwiniętych krajów UE utrzymują się.  

W naszym kraju zaledwie 30% użytków rolnych znajduje się w gospodarstwach większych 

obszarowo (powyżej 50 ha), podczas gdy w wielu krajach UE udział ten wynosi 80 -90%. Mimo 

wszystko, sektor rolno-żywnościowy w Polsce rozwija się stosunkowo szybko i osiągnął znaczn y 

poziom konkurencyjności. Transfery środków finansowych, jakie Polska otrzymała dotychczas z 

UE (ponad 122 mld euro na koniec 2015 r. ), są ponad 3-krotnie wyższe niż nasza składka do 

budżetu Unii. Udział rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto wynosi obecnie w 

Polsce zaledwie 2,6%. Jednakże należy mieć na uwadze, że rolnictwo jest wielofunkcyjne i 

zasługuje na wsparcie i ochronę.  

Ziemia rolnicza jest źle chroniona i w znacznym zakresie źle wykorzystywana. To nie wykup 

ziemi przez obcokrajowców jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa, a nieracjonalne 

gospodarowanie gruntami. 

Mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z pracy najemnej i świadczeń socjalnych, a nie z 

rolnictwa. Dochody na wsi w przeliczeniu na osobę (według Diagnozy Społecznej) osiągnęły 

poziom 82% średniej krajowej. Przychody mieszkańców terenów wiejskich nie różnią się znacząco 

od dochodów mieszkańców miast, zwłaszcza tych mniejszych.  Jednakże to mieszkańcy wsi 

stanowią ponad 60% osób żyjących w naszym kraju w skrajnym ubóstwie. Wieś jest silnie 

zróżnicowana dochodowo. 

Stopniowo zaciera się podział na Polskę A i Polskę B np. pod względem poziomu dochodów, 

wskaźników edukacyjnych i podstawowej infrastruktury (mapa –LHDI). W Polsce mamy do 

czynienia z uprzywilejowanym traktowaniem rolnictwa, jeśli chodzi o zakres i wysokość 

opodatkowania oraz składek na zabezpieczenie społeczne.  

Elektorat wiejski przesądzał już wielokrotnie o wynikach wyborów, które odbywały się w 

naszym kraju po 1989 r. W listopadzie 2015 r. aż 88% rolników i 78% mieszkańców wsi popierało 

przynależność Polski do UE, przy średniej krajowej tego poparcia wynoszącej 84%. Nie przekłada 

się to jednak na zwiększone zainteresowanie rolników i mieszkańców wsi sprawami europejskimi.  

 

Następnie prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, Kierownik Zakładu Bankowości Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, przedstawiła wyniki badań w zakresie roli lokalnych instytucji 

finansowych w procesie budowania wspólnot społecznych. Jako korzystne wskazała następujące 

zjawiska: 
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 rośnie świadomość klientów, że banki lokalne - stabilne i adekwatnie regulowane, stanowią 

o różnorodności i głębokości rynku,  

 kryzys podkreślił rolę banków spółdzielczych w generowaniu kredytu dla MŚP i akcji 

antycyklicznej, 

 w świetle badań, kontakt z pracownikiem jest podstawą zaufania na rynku bankowym.  

Następnie Pani prof. Ewa Miklaszewska wymieniła elementy działające na niekorzyść 

banków spółdzielczych przy pełnieniu ich funkcji społecznych:  

 w okresie pokryzysowym, konkurencyjny i przyjazny dla klienta rynek bankowy ni e jest 

priorytetem regulacyjnym,  

 klienci coraz bardziej cenią technologię, a banki spółdzielcze nie zawsze za tym nadążają.  

W wyniku analizy powyższych wyników raport wskazuje rekomendacje dalszych kierunków 

działań dla lokalnych instytucji finansowych:  

 oddziały banku powinny być bardziej przyjazne dla klienta  (community center), 

 banki powinny budować silną obecność lokalną (poczucie afiliacji),  

 utrzymanie akcji kredytowej powinno stanowić główny priorytet (popularność),  

 powinno nastąpić zwiększenie zaangażowania w edukację ekonomiczną lokalnej 

społeczności (korzyści długookresowe). 

Zdaniem Pani Profesor Miklaszewskiej śladem innych grup spółdzielczych na świecie, banki 

spółdzielcze powinny podjąć bardziej zdecydowane działania strategiczne, aby zapobiec marginalizacji. 

 

Następnie głos zabrał dr Marcin Idzik, Associate Director w TNS Polska, który wskazał, że przy 

budowaniu roli banków spółdzielczych w kształtowaniu wspólnot lokalnych konieczne jest sięgnięcie do 

strategii społecznościowych i budowanie wspólnot wokół marki. Jest to jeden z nielicznych obszarów, gdzie 

lokalne instytucje finansowe mogą konkurować z bankami komercyjnymi.  

Według badań przeprowadzonych przez TNS Polska w bankach spółdzielczych następuje wyraźne 

pogorszenie się sytuacji z perspektywy klientów. Równocześnie lokalne instytucje finansowe cieszą się 

niezwykle uprzywilejowaną pozycją, ponieważ posiadają potencjał, o który banki komercyjne walczą na co 

dzień. Badania wskazują na pozytywną opinię społeczną, znacznie powyżej średniej rynkowej dla całego 

sektora. Jednakże nie ma to przełożenia na wzrost udziału banków spółdzielczych w rynku. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi dr Marcin Idzik nawiązał do starzejących się klientów sektora 

spółdzielczego. Wskazał na problem braku napływu młodych konsumentów. Na dłuższą metę nie da się bez 

tego żyć. Według badań konsumentom brakuje poczucia więzi i autentyczności, a przecież banki spółdzielcze 

mogą to zaoferować. 

Cezary Maciejewski, Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku wyraził opinię, że aktywny 

udział banków spółdzielczych w budowie lokalnych społeczności stanowi podstawowy warunek ich działania 

i misji. Niestety, obecnie mamy do czynienia z zamykaniem społeczeństwu dostępu do tego sektora i 

promowaniu pewnego rodzaju „elitarności”. Jest to zły kierunek działań. Ów dostęp powinien mieć 

powszechny charakter. 

Banki spółdzielcze powinny aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym w swoich regionach, np. 

poprzez wykorzystanie inicjatywy JEREMIE, tworzenie spółek poręczeniowych dla wsparcia 

przedsiębiorczości, czy działalność edukacyjną. Instytucje finansowe muszą aktywnie w tych procesach 

uczestniczyć i wspierać samorządy. 

Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej również podkreślił wagę 

współpracę z samorządami. Dodatkowo warto podjąć działania wspierające szpitale i inne jednostki 

publiczne. Właśnie wspieranie społeczności i jej inicjatyw jest w tym miejscu kluczowe, choć wiadomo, że 

to się wiąże z kosztami.  

Bankowość relacyjną, rozwój technologii, informatyzacja, programy edukacyjne – te działania zostają 

w świadomości społeczeństwa i budują długotrwałe relacje. Bez pracy nie ma efektu, a zwłaszcza efektu 

powiązania banku z klientami.  

Po tej wypowiedzi Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił się do słuchaczy z propozycją podjęcia 

prac nad zredefiniowaniem sensu społecznego, ekonomicznego i patriotycznego przynależności oraz 

uczestnictwa w lokalnych instytucjach finansowych. To wielkie bogactwo doświadczeń banków 

spółdzielczych można pokazać jako wielką siłę. W Polsce w minionych latach odnotowaliśmy spadek 
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aktywności wielu grup społecznych, więc jeżeli wracamy do różnych aktywności samorządowych i 

pozarządowych, to jest tu miejsce dla bankowości lokalnej. 

Dodatkowo zwolnienie z podatku bankowego może stanowić szansę na pokazanie, że lokalne 

instytucje finansowe oddają część uzyskanych korzyści na rzecz społeczeństwa. Zdaniem Prezesa 

Pietraszkiewicz to jest właśnie najlepszy „Pakt dla wsi”. 

Trzeba nawiązać dialog z rządem, aby omawiane funkcje społeczne mogły być finansowane w 

większym stopniu. 

Prezes Adam Dudek wyraził opinię, że nie widać, aby gremia rządowe doceniały siłę bankowości 

spółdzielczej. Sektor ten nie jest wymieniany wprost w programach rządowych. A to jest błąd, biorąc pod 

uwagę ogromną sieć placówek z systemami informatycznymi, przez które można m.in. przekazywać wnioski 

o dopłaty, czy inne możliwości, jakie lokalne instytucje finansowe dają samorządom. Banki spółdzielcze 

mogą stanowić „motor napędowy”, aby środowiska lokalne mogły się aktywować. Jednocześnie należy się 

zastanowić, w jaki sposób można zachęcić klienta do przekazania środków do banków spółdzielczych. 

Natomiast Prezes Cezary Maciejewski zwrócił uwagę, że potrzebna jest większa aktywność i 

widoczność lokalnych instytucji finansowych. Mamy dobry czas, który należy odpowiednio wykorzystać pod 

względem PRowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę krytykę polityki globalnej. W przeciwnym wypadku 

istnieje ryzyko, że za parę lat sektor przestanie istnieć. 

Następnie głos zabrał Profesor Jerzy Wilkin wskazując, że bariery rozwoju tkwią w różnego rodzaju 

wykluczeniach społecznych, np. edukacyjnym, lokalnym, politycznym, cyfrowym, a także finansowym. 

Banki spółdzielcze mogą spełnić bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu tym wykluczeniom. 

Integracja europejska był dużym sukcesem w Polsce, zwłaszcza na terenach wiejskich. Przed 2004 r. 

poniżej 30% rolników miało konta bankowe. Obecnie jest to obowiązek dla wszystkich odbiorców płatności 

bezpośrednich, a grupa ta stanowi około 1 400 tys. osób. To jest cały czas bardzo ważne miejsce dla banków 

do zagospodarowania. 

Profesor Ewa Miklaszewska dodała, że przemiany socjologiczne również należy traktować jako 

szansę, tym bardziej biorąc pod uwagę wzrost trendu osiedlania się na terenach wielskich oraz wzrost 

poczucia dumy z przynależności do tej grupy społecznej. 

Jako ostatni w dyskusji głos zabrał dr Marcin Idzik, podkreślając, że implementacja strategii 

społecznych wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii  biznesowej, wpisującej się w model funkcjonowania 

banku. Nie można na to patrzeć w sposób krótkookresowy i doraźny. 

Istotnym elementem jest również zapewnienie odpowiedniej obsługi na każdym poziomie kadry 

bankowej. Niestety nie zawsze banki i ich pracownicy rozumieją tą filozofię.  

Nawiązując do rozwoju technologii, przedstawiciel TNS Polska wskazał na wyraźny trend, według 

którego klienci szukają kontaktu osobistego/bezpośredniego z bankiem, polegającego na byciu wysłuchanym 

przez pracownika. Banki komercyjne tego nie oferują. Lokalne instytucje finansowe powinny to wykorzystać.  

 

Na zakończenie tej części Forum, jego uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji Piotra Słomki, 

Zastępcy Dyrektora Zarządzającego PPO ds. Operacji w Poczta Polska S.A. zatytułowanej „Jednolity 

standard i optymalizacja kosztów obsługi gotówki”. 

 

Ostatnią Sesję poprowadził Prezes Mieczysław Groszek, a udział w niej wzięli:  dr Dariusz 

Nieć - Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, 

Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Paweł Lisowski – 

Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi w Banku Gospodarstwa Krajowego , 

Jarosław Sierszchulski – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , 

Tomasz Matuszewski – Dyrektor Departamentu Produktów Bankowych i Procedur SGB-Banku 

S.A. oraz Paweł Tomczak – Dyrektor Generalny Związku Gmin Wiejskich . 

Prezes Mieczysław Groszek we wstępie do Sesji nawiązał do jej tytułu „Przyszłość dostępu 

do finansowania w procesach rozwoju obszarów wiejskich”, podkreślając, że jej celem jest 

podejście do biznesu bankowego w sposób jak najbardziej kompleksowy. Bank jest nie tylko 

instytucją gospodarczą mająca z jednej strony cel biznesowy, ale ma przede wszystkim dużą 

użyteczność społeczną. 
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Wystąpienie wprowadzające, poświęcone „Paktowi dla obszarów wiejskich”, w tym 

oczekiwaniom dotyczącym sektora bankowego wygłosił , przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. Dyrektor Dariusz Nieć na wstępie swojej wypowiedzi zaznaczył, że jej głównym 

celem jest przedstawienie bieżących prac i możliwości wykorzystania instrumentów finansowych  

proponowanych w strategii na lata 2014-2020. „Pakt dla obszarów wiejskich” jest dokumentem 

wdrożeniowym i skupia elementy strategiczne rozwoju, ale bardziej pod kontem aplikacyjnym 

wybranych kluczowych projektów czy rozwiązań dla rolnictwa.  

Instrumenty finansowe są bardzo ważnym elementem polityki wsparcia, zwłaszcza  

społeczno-gospodarczego, alternatywnym wobec zmniejszających się transferów dotacyjnych i 

refundacyjnych. Państwa członkowskie mają znaczną autonomię w przypadku implementacji 

instrumentów finansowych. Troską MRiRW jest, abyśmy wprowadzili zróżnicowane, dopasowane 

i innowacyjne instrumenty w strategii rozwoju obszarów wiejskich. Ich wdrożenie nastąpi w 2017 

r., z uwzględnieniem wyników analizy ex-ante, która obecnie jest na finalnym etapie.  

Następnie Dyrektor Nieć przeszedł do omówienia warunkowych przesłanek merytorycznych 

pozwalających na wprowadzenie instrumentów finansowych. Owe instrumenty mogą mieć różny 

charakter: gwarancje, poręczenia kredytowe, pożyczki, mikropożyczki. Ich celem jest umożliwienie 

jak najszerszemu gronu rolników skorzystanie z rynkowych źródeł kapitału.  

Kolejną przesłanką jest możliwość wielokrotnego obrotu dłużnymi środkami budżetowymi, 

z możliwością korzystania przez beneficjentów w procesie inwestycyjnym z dźwigni finansowej. 

Elementem socjologicznym wpływającym na jakość inwestycji jest konieczność dokładniejszego 

przygotowania planu wykorzystania środków finansowych, co w konsekwencji przyniesie 

beneficjentom większą skuteczność ekonomiczną. Dzięki temu znacząco zmniejszy się ryzyko 

przeinwestowania i zwiększy efekt ochrony przed ewentualnym bankructwem. 

Inną efektywną przesłanką jest wykorzystanie efektu synergii przy wdrażaniu projektów 

unijnych, w postaci instrumentów hybrydowych. Jest to  połączenie dotychczasowego formatu 

wsparcia refundacyjnego lub dotacyjnego i instrumentu zwrotnego, w celu zwiększenia ich 

atrakcyjności dla beneficjentów i efektywności wydatkowania funduszy.  

MRiRW chce wprowadzić popularyzację nowoczesnych metod zarządzania, zwłaszcza wśród 

młodych rolników. Polska ma największy odsetek młodych rolników w ca łej UE (gdzie stanowi to 

problem). Dlatego też popularyzacja instrumentów finansowych i innowacyjnych sposobów 

zarządzania ma mieć wpływ na jakość życia i przemiany strukturalne na wsi.  

Jedną z najważniejszych przesłanek jest bardziej efektywne wykorzystan ie infrastruktury 

finansowej banków. W tym miejscu należy wskazać możliwość wykorzystania np. funduszy 

pożyczkowych czy gwarancyjnych.  

Następną poruszoną kwestią była zasadność wprowadzenia instrumentów finansowych. 

Muszą one być skonstruowane w sposób efektywny, zachęcający i opłacalny dla rolników. Niestety 

obecnie wielu rolników nie ma doświadczenia w wykorzystywaniu instrumentów zwrotnych. 

Dodatkowo należy również pokonać barierę psychologiczną dotyczącą awersji do ryzyka 

finansowego i finansowania zewnętrznego. Kolejnym ważnym aspektem w tym miejscu jest 

znalezienie spójnego stosowania przez banki statycznej oraz dynamicznej oceny przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

MRIRW jest na etapie ukończenia analizy ex-ante wdrażania instrumentów finansowych w 

ramach PROWu i spodziewanych efektów przeprowadzenia tego procesu. Finalna wersja zostanie 

opublikowana w połowie października.  

 

Prezes Mieczysław Groszek rozpoczął dyskusję panelową od skierowania pytania do 

Dyrektora Dariusza Niecia o relacje między „Paktem rozwoju dla obszarów wiejskich” a „Strategią 

na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Przedstawiciel MRRiW podkreślił, że Strategia ma zastąpić 

dotychczasową średniookresową strategię i jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Jednym 

z jej celów jest jak najszersze objęcie obszarów wiejskich, ponieważ zdaniem rządu, nie mogą one 

działać oddzielnie od obszarów miejskich. Musi nastąpić pewna synergia w tym zakresie. Cel 

szczegółowy drugi dotyczy zrównoważonego rozwoju terytorialnego, który zaadresowany jest do 

terenów wiejskich. Oczywiście w pozostałych celach również znajdują się odpowiednie 

odniesienia. 
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Natomiast Pakt stanowi implementacyjne uszczegółowienie Strategii, jak i planowanej 

rewizji średniookresowej strategii rozwoju obszarów wiejskich Ministra Rolnictwa do 2020 r.  

Następnie Prezes Jarosław Sierszchulski  został poproszony o omówienie zmian 

strukturalnych i planowanych działań  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prezes 

ARMiR podkreślił, że współpraca Agencji z bankowością spółdzielczą trwa już od ponad 20 lat. W 

tym czasie wspólnie udzielono 1 600 tys. kredytów, na łączną kwotę 57 mld zł. To świadczy o 

dobrej i efektywnej współpracy.  

Proces łączenia agencji jest procesem normalnym i naturalnym. Obecna struktura składająca 

się z trzech agencji, w tym dwóch płatniczych była zapoczątkowana w latach 90 -tych i można 

powiedzieć, że zdezaktualizowała się w 2004 r. w momencie przystąpienia Polski do UE. 

Dodatkowo środowisko funkcjonowania Agencji i oczekiwania społeczne uległy zmianie. Stąd też 

pomysł połączenia tych podmiotów, tj. przeniesienia części działań z Agencji Rynku Rolnego do 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Współpraca z bankami spółdzielczymi nie jest 

zagrożona, a nawet może się przenieść  na nowe obszary. Jednakże czasu na przygotowanie jest 

jeszcze sporo, ponieważ prace w tym zakresie są jeszcze na poziomie legislacyjnym.  

Prezes Mieczysław Groszek zwrócił uwagę, że nowe zadania czekają również Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Dyrektor Paweł Lisowski zaznaczył, że BGK działa w zupełnie nowej 

rzeczywistości. Jest to czas  reorganizacji pewnych działań,  strategii i myślenia o prawdziwym 

współdziałaniu z bankami spółdzielczymi. Bank Gospodarstwa Krajowego przez lata zdobył 

doświadczenie i kompetencje w zakresie programów i instrumentów finansowych i przez to może 

być partnerem dla lokalnych instytucji finansowych, a także przekazać pewną wiedzę. W 

przyszłości możliwe jest nawet prowadzenie wspólnych działań operacyjnych.  

Dyrektor Lisowski podkreślił bardzo dobrą współpracę między bankami spółdzielczymi a 

BGK, między innymi w zakresie gwarancji de miniminis. Tradycyjnie w ramach strategii 

Ministerstwa Rolnictwa Bank Gospodarstwa Krajowego jest również operatorem rządowych 

pożyczek w ramach PROW. To też jest przestrzeń do współpracy,  aby lokalne instytucje finansowe 

mogły stać się partnerem dla samorządów.  

 O nowych formach współdziałania należy rozmawiać, ale po zakończeniu procesu 

dopracowywania strategii BGK na najbliższe lata.  

Następnie Prezes Zdzisław Kupczyk został poproszony o ocenę omawianych zmian i 

planów. Prezes Zarządu BPS S.A. zwrócił uwagę, że patrząc na środowisko , w jakim banki 

spółdzielcze operują, owe zmiany, zwłaszcza regulacyjne, powinny następować szybciej.  

Lokalne instytucje finansowe aktywnie i na bieżąco uczestniczą w planach i programach, o 

których mowa podczas Forum. Płynne przejście do zaproponowanych zmian i nowych rozwiązań 

byłoby jak najbardziej pożądane.  

Następnie Prezes Kupczyk przeszedł do zagadnienia współpracy z BGK w zakresie linii 

poręczeń de miniminis. Instrument ten jest bardzo pozytywnie oceniany i zdaniem banków 

należałoby go kontynuować. Według założeń ma on obowiązywać do końca 2016 r., a to przecież 

nie wygasza projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności podmiotów związ anych z bankami 

spółdzielczymi. 

Powyższy instrument jest dedykowany MŚP. Należy mieć na uwadze, że pozostaje jeszcze 

cały obszar agro, który wprawdzie posiada wsparcie ARMiR, ale dla banków jest kłopotliwy, 

ponieważ w związku z koniecznością tworzenia rezerw, owo wsparcie niestety nie stanowi 

podstawy do obniżenia kosztów. Dlatego zasadnym byłoby uwzględnienie w „Pakcie dla Obszarów 

Wiejskich” podobnego mechanizmu dla agro, jaki jest w przypadku MŚP. 

Dyrektor Tadeusz Matuszewski w pełni poparł stanowisko Prezesa Zdzisława Kupczyka. W 

uzupełnieniu dodał, że w strategii zrzeszenia wpisane jest, że klient jest klientem banku 

spółdzielczego, a bank zrzeszający wspiera go w obszarach, które takiego wsparcia wymagają (np. 

pod względem regulacyjnym, wsparcia kredytowego, produktowego, usługowego). Nowy model 

biznesowy SGB-Banku S.A. to właśnie dbanie o klienta banku spółdzielczego.  

Kolejnym mówcą poproszonym o zabrani głosu w kwestii oceny potencjalnego udziału 

banków spółdzielczych w „Pakcie dla Obszarów Wiejskich” był Dyrektor Paweł Tomczak, który 

jest członkiem grupy pracującej nad tym programem.  Swoją wypowiedź rozpoczął od podkreślenia, 

że podstawowym problemem dla rozwoju naszego kraju, w tym także obszarów wiejskich , będzie 
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demografia. Istotne w tych rozważaniach jest bardzo duże zróżnicowanie terenów wiejskich i 

dysproporcja w stosunku do obszarów zurbanizowanych. Należy mieć również na uwadze, że 

mieszkańcy wsi, to nie tylko rolnicy, dlatego nie można się skupić na wsparciu jedynie sektora 

rolnego. 

Dochodzimy do momentu, w którym należy zadać sobie pytanie, jak kreować miejsca pracy 

i zapewnić odpowiedni poziom wynagrodzenia. Zdaniem Dyrektora Związku Gmin Wiejskich 

konieczny jest we wszystkich działaniach strategicznych nacisk na edukację oraz wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości. To jest przestrzeń do działania banków spółdzie lczych i kreowania 

różnych inicjatyw finansowych. Istotne jest tu, aby zatrzymać kapitał w obrębie tych jednostek  (np. 

z programu 500+, czy innych programów pomocowych), wspierać działania podnoszące wartość 

pracy i produktu. Niestety tych elementów brakuje w dyskusji nad Strategią i Paktem. Dlatego też 

banki spółdzielcze powinny zostać w większym stopniu zaangażowane w prace nad tymi 

programami. Potrzebne jest tu wprowadzenie pewnej hierarchizacji działań.  

O komentarz do powyższej wypowiedzi został poproszony Dyrektor Dariusz Nieć, który 

podkreślił, że hasłem przyświecającym obecnym pracom, a także prawdopodobnie inicjatywie 

unijnej od 2020 r. jest „lepsze życie na obszarach wiejskich”  w porównaniu z terenami 

zurbanizowanymi. Priorytetem w wyborze kierunku działań jest nie koszt inwestycji, a wartość 

płynąca z tych obszarów, zwłaszcza pod względem społecznym. Dlatego w hierarchii celów, 

najważniejsze będą działania na rzecz  rozwoju i wsparcia terenów wiejskich w przeciągu 20-30 lat, 

tym bardziej mając na uwadze ryzyko demograficzne. Integracja, współpraca, innow acje, 

społeczności lokalne– to są aspekty priorytetowe na kolejne lata. Temu służyć ma Strategia i Pakt.  

W drugiej rundzie pytań Dyrektor Paweł Tomczak został poproszony o wypowiedź na temat 

możliwych obszarów finansowania przez banki spółdzielcze i gdzie takie finansowanie jest 

potrzebne, zwłaszcza w kontekście Strategii i Paktu. Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich 

podkreślił, że aby były innowacje, potrzebni są kreatorzy tych innowacji. W tym miejscu 

powracamy do kwestii edukacji, umiejętności i zasobów  ludzkich. To jest proces, który trwa latami. 

Na tego rodzaju działania nie powinno zabraknąć środków, bo to w przyszłości będzie 

procentowało. 

Innym istotnym elementem, który hamuje rozwój obszarów wiejskich, jest jakość życia, w 

tym potrzeba zapewnienia podstawowej infrastruktury. Według przeprowadzonych analiz, do 

przeciwdziałania tej sytuacji potrzebne są inwestycje (np. drogowe , wodno-ściekowe, 

teleinformatyczne) na kwotę 97 mld zł., w tym finansowanie zewnętrzne w wysokości 64 mld zł. 

Aby dalsze działania innowacyjne mogły być realizowane, potrzebna jest odpowiednia, podstawowa 

infrastruktura oraz wcześniej wspomniane zatrzymanie kapitału.  

Od dłuższego czasu Związek Gmin Wiejskich postuluje utworzenie krajowego funduszu 

rozwoju obszarów wiejskich, jako instrumentu umożliwiającego dostęp do podstawowych usług dla 

ludności, zwłaszcza na obszarach dysfunkcyjnych . To mogłaby być szansa dla banków 

spółdzielczych, które mogłyby stać się operatorami funduszu, a także wspomóc go swoimi 

środkami. Innowacja to nie zawsze inwestowanie w high tech.  

Prezes Zdzisław Kupczyk podkreślił, że lokalne instytucje finansowe dysponują szeregiem 

efektywnych instrumentów, które mogą służyć zarówno osobom fizycznym, przedsiębiorcom, jak i 

samorządom. Dodatkowo jeżeli bank udziela kredytu, to może być również konsultantem w zakresie 

realizacji niektórych przedsięwzięć, pełnić rolę pośrednika z instytucją rządową oceniającą projekt, 

itp. 

Jeżeli chodzi o realizację innowacyjnych projektów, to należy mieć na uwadze, że banki są 

pełne doświadczeń wyniesionych z wcześniejszych programów i chętnie podzielą się nimi. Oprócz 

instrumentów wsparcia, istotnymi elementami, jakie powinny być uwzględnione w dyskusji nad 

rozwojem i innowacyjnością są ułatwienia podatkowe, rozwiązania organizacyj ne i prawne. 

Następnie Dyrektor Dariusz Nieć odniósł się do szeroko rozumianego pojęcia 

innowacyjności. Jest ona przedmiotem dyskusji w ramach prac nad nowymi strategiami i 

programami. To nie tylko high tech. Jest ona rozumiana w czterech wymiarach:  

 innowacyjność produktowa, 

 innowacyjność procesowa,  
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 innowacyjność marketingowa,  

 innowacyjność organizacyjna.  

Są one wszystkie zapisane w „Pakcie rozwoju obszarów wiejskich”. Kluczowa w tym miejscu 

jest ocena innowacyjności, zwłaszcza pod kątem możliwości rozwoju.  

MRiRW pracuje obecnie nad szczegółowymi zasadami przyznawania i zwrotu pomocy , 

chociażby pod kątem selekcjonowania projektów. Jego zdaniem obszarom wiejskim i rolnictwu 

bardzo potrzebna jest innowacja.  

Dyrektor Paweł Lisowski zwrócił uwagę uczestników Forum, że w Strategii zapisane jest, 

że rozwój ma następować równomiernie w całej Polsce. Wiadomo, że wzrost następuje szybciej w 

dużych ośrodkach, ale kluczową kwestią jest, aby umieć się nim podzielić. W tym miejscu 

instytucje finansowe powinny się zastanowić, jak wspomóc różnego rodzaju projekty rozwojowe w 

różnych obszarach. 

W BGK następują zmiany, mające na celu nową jakość, rozumianą jako umiejętność 

współpracy różnych instytucji – finansowych i potrafiących kreować pewne modele finansowe, tak 

aby potrafili zareagować i udzielić dofinansowania tam, gdzie jest to potrzebne. Pomimo 

problemów demograficznych, potrzeby społeczeństwa pozostaną takie same. Środków unijnych do 

wykorzystania będzie coraz mniej, a trzeba będzie w dalszym ciągu dostosowywać się do 

międzynarodowych przepisów i standardów, jak chociażby w kontekście wcześniej wspomnianego 

problemu wodno-ściekowego. To jest przestrzeń do szukania sposobów wspólnego finansowania 

projektów. 

BGK jest operatorem różnych programów rządowych. W ostatnim czasie ogłoszono nabór na 

pośredników kredytów w ramach ekonomii społecznej. To są programy, które w dużej mierze 

działają w ramach obszarów wiejskich. Wspólnych elementów może być naprawdę dużo.  

Prezes Mieczysław Groszek podziękował Dyrektorowi Lisowskiemu za informację ws. 

naboru, równocześnie wskazując, że potrzebna jest lepsza komunikacja np. przez strony 

internetowe, a być może nawet wspólna organizacja warsztatów w kwestii nowych programów i 

instrumentów. 

Trzecią część debaty otworzył Prezes Jarosław Sierszchulski, który został poproszony o 

wypowiedź na temat obaw ARiMR dot. większego nacisku na instrumenty zwrotne niż dotacyjne, 

a także na temat formuły oprocentowania dopłat, opartej o redyskonto weksla, podczas gdy Związek 

Banków Polskich proponuje oparcie się o WIBOR 3M. 

W kontekście drugiego pytania Zastępca Prezesa ARiMR zgodził się, że problem 

oprocentowania dopłat istnieje. Jednakże zostały podjęte pewne działania w tym zakresie. W roku 

2015 wiele kredytów zostało podpisanych już na nowych zasadach. W ubiegłym roku Agencja 

ogłosiła konkurs, czyli rozpoczęła dialog w celu wyboru najlepszych ofert banków. Rozmowy nie 

są prowadzone tylko na tematy techniczne, ale także opłacalności kredytów z tzw. „starego 

portfela”. 

Jednak problem w sporej części nadal pozostaje, dlatego należy rozszerzyć tę współpracę z 

bankami spółdzielczymi i dalej rozmawiać. 

W nawiązaniu do pierwszego pytania Prezes Sierszchulski podkreślił, że uruchomiono już 

działania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, m.in. rozpoczęto pierwsze wypłaty 

i kontraktowanie środków. W ramach samego PROWu jest przeznaczone 13,5 mld zł do wypłaty.  

Różne instytucje w ramach jednego obszaru działania nie powinny się traktować jako  

podmioty konkurencyjne. Należy współpracować, ponieważ przestrzeni do realizacji inwestycji i 

rozwoju jest wiele. Niestety z reguły mówi się o tym, ale nie wdraża się w życie. Dlatego też, w 

nawiązaniu do obaw Agencji, Prezes Jarosław Sierszchulski zaapelował o rozpoczęcie współpracy 

(również administracyjną), a także na stawianie na oferty komplementarne, a nie konkurencyjne.  

Dyrektor Tomasz Matuszewski odpowiedział na pytanie dotyczące środków płynących dla 

beneficjentów w ramach PROW (w formie dotacji). Czy banki spółdzielcze dostatecznie 

wykorzystują tą szansę i mają odpowiednio przygotowaną ofertę dla beneficjentów, a także, jakie 

ewentualne korzyści mogą czerpać z tego tytułu? Dyrektor SGB-Banku S.A. poinformował 

słuchaczy, że działania w tym obszarze są podejmowane na poziomie zrzeszeniowym, a na 

spółdzielczym w zależności od indywidualnej decyzji podmiotów. Wynika to m.in. ze 
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zróżnicowania banków i ich specyfiki działania. Istotną kwestią jest tu opłacalność programów. 

Zaangażowanie jak największej ilości banków zależy od akceptowalności warunków.  

Dyrektor Dariusz Nieć został poproszony o ustosunkowanie się  do często pojawiającego się 

zarzutu wobec Ministerstwa ze strony interesariuszy, o nadmierne przeciąganie się procedur, brak  

dostępu do klarowanej informacji  etc. Przedstawiciel MRiRW podkreślił, że w ramach Paktu 

planowane jest wprowadzenie wielu uproszczeń dla beneficjentów, stąd też  pojawiły się liczne 

nowelizacje rozporządzeń w ostatnim czasie. Ma to wpłynąć pozytywnie na efektywność 

wykorzystania środków z programu. Pewne uproszczenia będą wynikać również ze zmian na 

poziomie UE, jak chociażby z przepisów Dyrektywy OMNIBUS (np. definicja młodego rolnika).  

Na zakończenie debaty Dyrektor Paweł Tomczak zaproponował powołanie specjalnego 

zespołu, który zająłby się wypracowywaniem pomysłów i planów omawianej współpracy 

podmiotów działających na obszarach wiejskich.  

 

Podczas oficjalnego zakończenia Forum Liderów Banków Spółdzielczych Prezes Krzysztof 

Pietraszkiewicz dokonał podsumowania dwóch dni obrad. Rok 2016 jest rokiem przełomowym dla 

działalności lokalnych instytucji finansowych. Jest to czas dużej szansy, która może zaowocować 

wieloma sukcesami, rozumianymi nie tylko jako utrzymanie udziału w rynku (po okresie 

załamania), czy poprawą wyników. Należy wykorzystać możliwości , jakie daje przynależność do 

IPS. Jednakże nie można ignorować istnienia wielu ryzyk. 

Konieczne jest zredefiniowanie roli banków spółdzielczych w budowaniu i wspieraniu 

lokalnych społeczności oraz zachęcenie ludności  do członkostwa w lokalnych instytucjach 

finansowych. Trzeba pokazać, że warto uczestniczyć. To jest bardzo duże wyzwanie, wymagające 

przemodelowania sposobu myślenia również u regulatorów i poszukiwania nowych rozwiązań, np. 

podatkowych. 

Należy stworzyć skuteczne warunki dla ekspansji sektora. Wskazana jest tu modernizacja 

działania banków, z wykorzystaniem badań i analiz ośrodków naukowych, aby lokalne instytucje 

finansowe mogły wejść z ofertą na nowe obszary rynkowe. Potrzebne jest wspólne działanie 

podmiotów, aby się dalej rozwijać i nie dać się wypchnąć z rynku np. w zakresie płatności 

mobilnych. To wbrew pozorom nie wymaga aż tak dużego wysiłku. 

Istotnym aspektem jest również współpraca banków spółdzielczych z BIK, BGK, 

jednostkami samorządowymi i funduszami gwarancyjno -poręczeniowymi. 

Dodatkowo Prezes Pietraszkiewicz zwrócił się do uczestników Forum z prośbą o zgłaszanie 

zagadnień i przepisów regulacyjnych, które powinny być przedmiotem prac Zespołu ds. zasady 

proporcjonalności. 

Następnie Prezes Związku Banków Polskich przedstawił postulat o utworzeniu specjalnego 

centrum edukacyjnego dla przyszłych liderów bankowości spółdzielczej , którzy nadadzą sektorowi 

nowy impuls. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że 

przychodzi nam prowadzić biznes  w bardzo burzliwych i niepewnych czasach. Należy się ustrzec 

błędów przeszłości. Jesteśmy w momencie kierunkowych, strategicznych decyzji co do wyglądu 

Unii Europejskiej w 2020 r. Dlatego też powinniśmy dążyć do stabilizacji nastrojów. Skłonność do 

inwestowania i większy apetyt na ryzyko występuje w momentach większej stabilności i 

przewidywalności. Musimy od siebie wymagać i budować zaufanie.  Bez kapitału społecznego nie 

osiągniemy zbyt wiele. 
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