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Bankowość spółdzielcza „dziś” to… 

553 Banki 
Spółdzielcze 

2 Banki Zrzeszające 

3 Związki Rewizyjne 2 Izby Gospodarcze 

2 Systemy Ochrony 
Instytucjonalnej 

2 BS poza zrzeszeniem 

65 BS-ów poza strukturami IPS 

Stan na 31.12.2017 r. 

969 171 Członków 

1 051 897 Członków 
na koniec grudnia 2012 r. 



…a jej udziały w całym sektorze bankowym wynoszą… 

Stan na 31.12.2017 r. 

Aktywa – 9,8% 

Depozyty – 10,2% 

Należności – 7,3% 
Bilans… 

Zatrudnienie – 20,0% 

Placówki – 40,9% 
Organizacja… 

Wynik netto – 5,2% Wyniki… 



Obecna, nie zrównoważona, pozycja rynkowa banków spółdzielczych 
w związku ze zmianami jakie zachodzą w ich otoczeniu, jest 
zagrożona… 

Brak dążenia do 
wspólnej strategii 
rozwoju dla całego 
sektora 

Brak woli do 
podejmowania 
wspólnych inicjatyw 
w zakresie 
pozyskiwania 
klientów, oferty 
produktowej i 
wykorzystywanych 
technologii 
bankowych 

Słabnące przywiązanie 
klientów do konkretnego 
banku 

Powolna reakcja na 
zmiany spowodowana 
zaniedbaniami we 
wdrażaniu 
nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych - 
utrudnione możliwości 
pozyskiwania młodszych 
klientów, a tym samym 
perspektyw na 
przyszłość 

Konkurencja 
wewnątrz 
sektora 
bankowego - 
banki 
komercyjne i 
SKOK-i 

Konkurencja 
wewnątrz 
sektora 
bankowości 
spółdzielczej 

Konkurencja 
spoza 
sektora 
bankowego 
- fintech, 
firmy 
pożyczkowe 

Nowe 
regulacje 
rynku 
finansowego, 
w tym 
bankowego - 
umożliwienie 
wchodzenia 
na rynek 
nowym 
podmiotom 
(np. w 
ramach PSD2) 

Obciążenia 
fiskalne i 
parafiskalne 
- podatek 
bankowy, 
opłaty na 
rzecz BFG, 
IPS, KNF, itp. 



…Obecna, nie zrównoważona, pozycja rynkowa banków 
spółdzielczych w związku ze zmianami jakie zachodzą w ich otoczeniu, 
jest zagrożona (cd) 

Brak wspólnych działań w 
zakresie inwestycji w nowe 
technologie, wspólnego 
wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań organizacyjnych, 
produktowych, z zakresu 
przetwarzania danych i 
innych, brak opartych na 
nich nowych form 
świadczenia usług – możliwy 
systematyczny odpływ 
klientów 

Inwestowanie przez 
banki spółdzielcze w 
przestarzałe 
technologie, 
ograniczone inwestycje 
w mobilne kanały 
dostępu do usług 
bankowych 

Wzrost kosztów 
technologii bankowych 
i systemów 
cyberbezpieczeństwa - 
konieczność 
podniesienia jakości 
infrastruktury 
technologicznej i 
produktowej 
niezbędnej do 
konkurowania o 
nowych, młodych 
klientów 

Podziały w sektorze, 
poszukiwanie 
rozwiązań na własną 
rękę - brak wspólnych 
inicjatyw 

Niebezpieczeństwo 
pogarszania się 
wyników finansowych i 
efektywności działania 
- rosnące obciążenia o 
charakterze 
regulacyjnym i 
technologicznym, brak 
skłonności banków 
spółdzielczych do 
przygotowania 
wspólnych dla 
wszystkich rozwiązań 



Brak wspólnej strategii rozwoju dla całego sektora ogranicza 
dalszy rozwój banków spółdzielczych. Dlatego … 

18 maja 2017 r. 10 – 11 stycznia 2018 r. 4 lipca 2018 r. 

Pierwsze 
spotkanie Grupy 
Inicjatywnej do 
spraw modelu 

rozwoju banków 
spółdzielczych 

Konferencja 
kadry 

kierowniczej 
sektora 

bankowości 
spółdzielczej 

Spotkanie 
przedstawicieli 

organów banków 
zrzeszających – 

Zespół ds. 
współpracy 

międzyzrzeszeniowej 



Przygotowanie kierunków dalszego rozwoju bankowości spółdzielczej to 
pierwszy krok, by uniknąć zagrożeń wynikających ze zmieniającego się 
otoczenia i skorzystać z szans jakie te zmiany umożliwiają…  

Mając na uwadze szanse i zagrożenia 
oraz kierując się troską o przyszłość 

sektora, zainteresowani przedstawiciele 
wszystkich środowisk sektora 

bankowości spółdzielczej 
(przedstawiciele banków małych, dużych, 

obu IPS-ów, obu zrzeszeń oraz grupy 
powołującej zrzeszenie zintegrowane) 
przyjęli zaproszenie KZBS do podjęcia 
otwartej, środowiskowej dyskusji na 

temat zarysowanych problemów 

Uczestnicy pierwszego 
spotkania Grupy Inicjatywnej 

dostrzegając pilną potrzebę 
zdefiniowania przez sektor 

nowego modelu biznesowego, 
widzą możliwość podjęcia i 

realizacji wspólnych inicjatyw z 
udziałem jak najszerszych 

kręgów społeczności banków 
spółdzielczych 



Zmiany jakie zachodzą w otoczeniu mogą być dla banków 
spółdzielczych istotną szansą, której wykorzystanie pozwoli nie tylko 
na obronę, ale także na poprawienie dzisiejszej pozycji rynkowej… 

Zdefiniowanie nowego modelu 
biznesowego - wspólne inicjatywy 

biznesowe, wzorcowy model 
biznesowy Standaryzacja usług i kanałów dystrybucji 

- integracja sektora umożliwiająca 
korzystanie z efektów skali, dostęp do 

rachunków klientów w dowolnym oddziale 
banku spółdzielczego 

Współdzielenie 
kosztów – 
poprawa 

efektywności 

Rozwój 
Spółdzielczych 

Systemów Ochrony 
Instytucjonalnej 

Nowe regulacje bankowe - nowe możliwości oferowania 
usług klientom (np. Dyrektywa PSD2), wzrost 

bezpieczeństwa funkcjonowania (np. pakiet CRD IV/CRR) 

Standaryzacja i realizacja wybranych funkcji 
wspomagających na rzecz wszystkich 

banków spółdzielczych  - w tym wspólne 
rozwiązania informatyczne 

Zmiana sposobu myślenia kadry i 
pracowników, nabywanie nowych 

kompetencji - rozwiązania technologiczne 
wymagają nowych kompetencji, nowego 

sposobu myślenia 



Konieczność podążania za zmianami technologicznymi 
– zmiany szansą a nie zagrożeniem… 

Uwzględnianie zmian w 
zachowaniu i oczekiwaniach 

klientów 

Nowe możliwości 
świadczenia usług (m.in. 

bankowość mobilna, nowe 
sposoby płatności, itp.) 

Korzystanie z zagranicznych 
wzorców 

 Płatności mobilne 
 Trwały nośnik 
 Profil zaufany 
 Polish API 
 HUB PSD 2 
Warsztaty RODO 
 Nowe modele bankowości 
 Zespół ds. Innowacji Finansowych 

(FinTech) 
 Inne (np. scoring kredytowy, oferty 

integratorów płatności, itp.) 



W ramach kierunków dalszego rozwoju bankowości spółdzielczej w 
pierwszej kolejności przedyskutowane i uzgodnione powinny zostać 
trzy kwestie… 

Model bankowości 
spółdzielczej 

 zdefiniowanie ról wszystkich 
podmiotów wchodzących w jej 

skład 

Standard banku 
spółdzielczego 

 zdefiniowanie podstawowego, 
wspólnego zakresu usług i 
działań realizowanych w 

jednakowy sposób bądź w 
podobnym zakresie w każdym 

banku 

Zasady integracji 
banków spółdzielczych 

rozumianej jako podejmowanie 
przez nie wspólnych działań w 

zakresie biznesowym i realizacji 
funkcji wsparcia 



   

 Sektorowy kredyt gotówkowy 
 
Kredyt na „5 – tkę” 
                   „ Piątkę” 

Źródło: Materiał udostępniony przez BS w Płońsku 



KREDYT GOTÓWKOWY 

Parametry kredytu : 
• Minimalny okres kredytowania – 3 M   
• Maksymalny okres kredytowania- 60M- 5 lat 
• Minimalna kwota kredytu – 1.000,- zł 
• Maksymalna kwota kredytu- 50.000,-zł 
• Rodzaj oprocentowania: stałe lub zmienne 
 
- możliwość zastosowania oprocentowania stałego lub 
zmiennego (5% na dzień udzielenia kredytu) Banki będą miały 
możliwość wprowadzenia indywidualnego podejścia zgodnie ze 
swoją polityką zarządzania stopą procentową.     
 
 Źródło: Materiał udostępniony przez BS w Płońsku 



•          Wysokość oprocentowania – 5% w skali roku 
 
• Prowizja – 5% pobierana jednorazowo 
 
• Forma spłaty – raty malejące lub stałe 
  
• Zabezpieczenia – opcjonalnie wg. banku- weksel in blanco, 
                                              ubezpieczenie, poręczenie, itp.         
              
• Zgoda współmałżonka (kiedy wymagana) – indywidualnie  
             każdy Bank \ wg. apetytu na ryzyko 
 
• Rodzaj  kalendarza - rok obrachunkowy ma 365 dni, a  
             miesiąc rzeczywistą liczbę dni, tryb naliczania: ogólny 365/365 

Źródło: Materiał udostępniony przez BS w Płońsku 



Całkowity Koszt Kredytu 



Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%
8,28% 

9,46% 9,50% 9,69% 11,47% 11,68% 

Źródło: Materiał udostępniony przez BS w Płońsku 



W ramach modelu bankowości spółdzielczej przesądzenia 
wymaga… 

…zakres kompetencji pojedynczego banku spółdzielczego, banku 
zrzeszającego oraz systemu ochrony instytucjonalnej w kontekście 

poszukiwania optymalnej efektywności grupy jako uczestnika rynku usług 
bankowych/finansowych 

…zmiana filozofii zarządzania, uwzględniająca procesy 
biznesowe w skali całej grupy uczestniczących banków 

…zweryfikowanie dotychczasowej roli banków zrzeszających i banków 
spółdzielczych, w tym „uwolnienie” bs-ów od realizowania funkcji 

wspomagających i ich centralizacja w ramach grupy np. na szczeblu banku 
zrzeszającego/systemu ochrony instytucjonalnej/zrzeszenia zintegrowanego 
lub całkowitym ich „wyprowadzeniu” poza banki 



Model bankowości spółdzielczej powinien zawierać nie tylko podział 
kompetencji pomiędzy poszczególnymi jej strukturami, ale także standard 
banku spółdzielczego, czyli zakres podstawowych parametrów, które 
powinny być identyczne w każdym banku spółdzielczym… 

Lp. Parametry - przykłady 
Zastosowanie 

Obligatoryjne Opcjonalne 

1. Strategia  ? ?  

2. Struktura organizacyjna  ? ?  

3 Oferta produktowa  ? ?  

4. Ceny  ? ?  

5. Promocja  ? ?  

6. Logo  ? ?  

7. System informatyczny  ? ?  

8. Rozwiązania technologiczne  ? ?  

9. Bankomaty  ? ?  

10. Dostawcy sprzętu  ? ?  

11. Dostawcy usług zewnętrznych (usługi pocztowe, materiały biurowe, itp.)  ? ?  

12. Metodyka kredytowa  ? ?  

13. Standard oddziału i elementy wizualizacji banku  ? ?  

14. Przynależność do branżowej izby gospodarczej  ? ?  

15. Inne ? ? 



Jednym z podstawowych problemów bankowości spółdzielczej jest 
brak ujednoliconego podejścia i wspólnego modelu w zakresie 
stosowanych rozwiązań informatycznych… 

Bez przyjęcia koncepcji posiadania wspólnego modelu 
funkcjonowania systemów biznesowych i 

dostosowanych do nich systemów informatycznych, 
poszczególne banki wdrażają systemy i aplikacje „na 

własną rękę”. 

Bardzo często systemy takie nie współpracują ze sobą, co 
skutkuje brakiem możliwości podejmowania przez banki 

wspólnych działań zmierzających do pozyskiwania 
klientów i skutecznego konkurowania z bardzo 

zaawansowanymi pod względem technologicznym 
bankami komercyjnymi 

Ze względu na ograniczone zasoby bardzo często 
systemy informatyczne jakimi dysponują banki 

spółdzielcze mają jedynie podstawową funkcjonalność, 
która z jednej strony utrudnia wywiązywanie się ze stale 

rosnących obowiązków informacyjnych, z drugiej 
natomiast nie pozwala na w pełni efektywne 

prowadzenie działalności 

Trudno wyobrazić sobie na dłuższą metę sytuację, w której banki 
spółdzielcze wdrażają indywidualne rozwiązania informatyczne. 
Zaawansowane systemy informatyczne zawsze będą pozostawać 
poza finansowym zasięgiem pojedynczego banku spółdzielczego. 

Jedyną szansą na informatyzację banków spółdzielczych, która 
udźwignie technologiczne wyzwania i ich docelowe koszty, jest 
wdrażanie masowych, jednolitych rozwiązań informatycznych. 
Wówczas cena jednostkowa może być na poziomie osiągalnym 

dla pojedynczej instytucji  



Przygotowane i uzgodnione rozwiązania w zakresie modelu 
bankowości spółdzielczej muszą objąć najistotniejsze elementy 
zarządzania bankami.… 

Celem jest usprawnienie 
zarządzania, zwiększenie 

sprzedaży, wzrost satysfakcji 
klientów oraz zmniejszenie 

kosztów 

Powinno to prowadzić do 
wzrostu efektywności 

funkcjonowania banków 
spółdzielczych i poprawy ich 

pozycji konkurencyjnej 

Dzięki podziałowi ról banki 
spółdzielcze będą się mogły 
skupić się na pozyskiwaniu i 

obsługiwaniu klientów, 
nawiązując w ten sposób 
skuteczną konkurencję z 
bankami komercyjnymi i 

firmami spoza sektora 
bankowego 



Czy na tak systemowe i kompleksowe zmiany będzie zgoda wszystkich 
banków?… 

Bank spółdzielczy jest głęboko zakorzeniony 
w szczególności w świadomości 
mieszkańców mniejszych miejscowości 

Banki spółdzielcze cieszą się dużym 
zaufaniem wśród obsługiwanych klientów, 
dzięki czemu umacniają się więzi pomiędzy 
świadczonymi usługami a usługobiorcami 

Wszelkie więc zmiany modelu 
funkcjonowania zmierzające w kierunku 
ujednolicenia organizacji, oferty i podejścia 
do klienta muszą być prowadzone w taki 
sposób, by tych osiągnięć nie zniszczyć, a 
wykorzystać efekt skali i dostępności do 
licznych placówek bankowych 

Przy obserwowanym tempie zmian w 
otoczeniu rynkowym, postępie 
technologicznym, narastającej 
konkurencji, funkcjonowanie 
poszczególnych banków spółdzielczych 
na zasadach pełnej odrębności, bez 
wspólnych rozwiązań, doprowadzi do 
tego, że będą przesuwały się one na 
pozycje przegrane, próbując 
konkurować na wszystkich polach ze 
znacznie silniejszymi (głównie 
finansowo) podmiotami, przy 
zachowaniu dotychczasowych metod 
zarządzania i poziomu kreatywności 



Strategiczne wyzwanie sektora bankowości spółdzielczej 

co dalej?... 

Przyszłość sektora bankowości spółdzielczej 
zależy od reakcji szerszej społeczności 

banków spółdzielczych na kierunki rozwoju, 
model biznesowy, wspólny standard banku 

spółdzielczego i zakres podejmowania 
wspólnych działań 

Konieczne jest, by na takie 
rozwiązania zgodę wyraziły 

Zebrania Przedstawicieli i inne 
organy stanowiące 



W interesie sektora jest łączyć wszystkie siły, aby nad toczącymi się 
procesami utrzymać bezpieczną kontrolę… 

W blisko 60% banków spółdzielczych zatrudnienie wynosi poniżej 50 osób, a w ok. 90% poniżej 
100 osób. Przeciętne zatrudnienie w banku spółdzielczym to niespełna 60 etatów 

Przy małej skali działania sprostanie przez pojedyncze banki spółdzielcze nakładanym na 
nie obowiązkom, przy równoczesnej próbie dotrzymania kroku nasilającej się konkurencji, 
jest skazane na niepowodzenie 

Banki spółdzielcze aby nie przegrać toczącego się wyścigu, powinny niezwłocznie 
wypracować, uzgodnić i wdrożyć na wszystkich szczeblach decyzyjnych formułę działania 
wspólnego, zarówno w sferze podejmowanych decyzji biznesowych, jak i rozwiązań back–
office 

Oprócz wypracowania mechanizmu wspólnego podejmowania decyzji, konieczne jest 
usprawnienie komunikacji. Banki spółdzielcze podejmują wiele inicjatyw by sprostać nowym 
wymaganiom bardzo często w pojedynkę lub w różnych grupach i strukturach, bez pełnej 
wiedzy na temat podejmowanych przez wszystkich uczestników sektora działań 

Przecież 

Razem 

Możemy 

Więcej 



By dzisiejsza dyskusja nie była czasem straconym warto odpowiedzieć 
sobie na pytanie - jakie kolejne kroki powinny zostać podjęte i 
zrealizowane… 

Uzgodnienie podstawowych 
ról, jakie pełnić powinien 
bank spółdzielczy, bank 

zrzeszający i IPS? 

Uzgodnienie parametrów, 
które powinny być 

identyczne we wszystkich 
bankach spółdzielczych? 

A może jednak coś 
innego? 



Dziękuję za uwagę  
Krystyna Majerczyk-Żabówka 

Prezes Zarządu 
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych 


