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usług finansowych”



Wyzwania dla bankowości spółdzielczej 

Potrzeba

 Działanie nowoczesnych, sprawnie zarządzanych instytucji finansowych na rynku lokalnym

Wyzwanie

 Sprostanie konkurencji w sektorze bankowym

 Wykorzystaniewłasnych imiędzynarodowych doświadczeń w reorganizacji sektora spółdzielczego

 Zapewnienie pełnej palety usług klientom

Cel

 Minimum - utrzymanie obecnej pozycji rynkowej sektora dzięki stworzeniu silnych podmiotów

 Optimum:

- stworzenie silnych i bezpiecznych grup bankowych, wspieranych wewnętrznie przez instytucjonalne systemy
ochrony

- eksploatacja potencjału łączeniowego

- współpraca o wymiarzemiędzyzrzeszeniowym w obszarze rozwoju technologii IT i cyberbezpieczeństwa

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych oraz wzrostu bezpieczeństwa prowadzonej
działalności



Ocena nadzorcza sektora

 Zadowalająca ogólna sytuacja sektora vs niepokojące sytuacje jednostkowe (w ramach i poza IPS)

 Brak zastrzeżeń co do funkcjonowania systemów ochrony vs efektywność działań IPS

 Redukcja ryzyka jako główny cel reorganizacji sektora vs większa odpowiedzialność uczestników
IPS

 Konieczność wdrożenia nowych rozwiązań instytucjonalnych (wyjście poza funkcje kontrolne)

„Lessons learned” – wnioski na przyszłość

 Konieczność dysponowania przez IPS odpowiednimi narzędziami i środkami pomocowymi
w związku z występującym w bankach ryzykiem

 Zasadność wypracowania przez spółdzielnie narzędzi umożliwiających szybsze i bardziej efektywne
egzekwowanie wspólnie podjętych decyzji

 Zwiększenie udziału wszystkich uczestników IPS w ograniczaniu ryzyka sektora

 Konieczność dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy uczestnikami

Utworzenie IPS – ocena i wnioski 



Wyzwania dla sektora w zakresie nowych technologii 

Postępujący rozwój nowoczesnych technologii vs. motywacja do działań łączeniowych

 oczekiwania klientów odnośnie do udostępniania przez banki nowych i bardziej zaawansowanych

technologicznie rozwiązań powinny skłaniać do działań łączeniowych

Potrzeba posiadania przez banki długofalowego planu inwestycji w obszar IT, w oparciu

o identyfikowane zagrożenia i bieżące potrzeby, oraz jego systematycznej realizacji

 konieczność dostosowania oferty do zmieniającego się otoczenia prawnego i regulacyjnego,

z uwzględnieniem nowych zagrożeń

 konieczność ustrukturyzowania działań oraz planowania w obszarze IT w celu ograniczenia kosztów

i usprawnienia procesów.



Efektywność działania banków spółdzielczych 

Czynniki wpływające na rentowność sektora

 Koszty materializacji ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji kredytowej

 Niewystarczające wykorzystanie potencjału dla działań łączeniowych

 niska rentowność znacznej grupy banków spółdzielczych (21 banków spółdzielczych według stanu na

30.06.2019 r. osiągnęło wynik poniżej 100 tys. zł) wskazuje na przestrzeń do dalszych łączeń

 Nieefektywny proces podejmowania decyzji łączeniowych – najłatwiej są podejmowane jak

sytuacja jest już zła, ale:

procesy łączeniowe powinny stanowić wynik wewnętrznej analizy banków, ich organów statutowych

i właścicieli

 ingerencja IPS, a w skrajnych przypadkach nadzoru, powinny być traktowane, jako rozwiązania

ostateczne

rosnące wymagania stawiane wszystkim bankom (w zakresie ekonomicznym, technologicznym

i regulacyjnym) powinny skłaniać do konsolidacji sektora



Cyberbezpieczeństwo z perspektywy realizacji 
strategii biznesowej

Cyberbezpieczeństwo – kluczowe wyzwanie w realizacji strategii biznesowej

 konieczność inwestycji w infrastrukturę IT oraz w kapitał ludzki

 konieczność ograniczania ryzyka reputacyjnego

Optymalne rozwiązanie – współpraca o wymiarze międzyzrzeszeniowym

 możliwie duże zaangażowanie banków zrzeszających i jednostek zarządzających IPS

w proces systematycznego podnoszenia cyfryzacji sektora bankowości spółdzielczej

 wspólne inwestycje w celu obniżenia kosztów oraz poprawy efektywności działania poprzez uwolnienie

zasobów kadrowych i finansowych poszczególnych banków



Wspólny system informatyczny

Konieczność analizy w zakresie możliwości stworzenia jednego, wspólnego dla obu zrzeszeń systemu

informatycznego – obopólne korzyści

 obniżenie kosztów, poprawa efektywności działania poprzez uwolnienie zasobów kadrowych

i finansowych, możliwość oferowania nowych produktów i przyjaznych klientom rozwiązań

 digitalizacja jako rozwiązanie komplementarne a nie alternatywne (w celu utrzymania i pozyskania nowych

klientów)
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