
Biuletyn edukacyjny BODiE  
Nr 1/05/2019 

Obserwując wnikliwie rozwój banków spół-

dzielczych, ich silne ale i te słabsze strony, posta-

nowiliśmy zapytać samych ich szefów, jak z ich per-

spektywy wyglądają prowadzone w ich bankach 

szkolenia. By sonda była jak najbardziej obiektywna, 

zadaliśmy każdemu z rozmówców te same, dwa py-

tania. Odpowiedzi są bardzo zróżnicowane i naszym 

zdaniem interesujące.  

W wypowiedziach mocno wybija się deklara-

cja dbałości kierownictwa banków o pracownika. 

Chodzi nie tylko o to, by prawidłowo wywiązywał 

się on z powierzonych mu zadań, ale także, by 

miał też możliwość rozwoju osobistego i czuł się 

związany z macierzystą firmą.  

 

Banki stawiają przede wszystkim na coraz efek-

tywniejsze formy docierania do klientów i sprze-

daży produktów. Dążenie do zwiększenia kompe-

tencji sprzedażowych pracowników nie jest żadną 

modą. Jest wymogiem chwili, determinowanym 

przez wysoce konkurencyjny rynek, przez wciąż 

rosnące „ciśnienie” na osiąganie dobrych wyników 

i utrzymanie wysokiej, rynkowej pozycji. Trzeba 

podkreślić, że posiadanie właściwych kompetencji 

jest konieczne u kadry nie tylko mającej kontakt 

z klientem, ale pracującej też na innych odcin-

kach i na różnym szczeblu hierarchii – także za-

rządczym. Banki dostrzegają więc konieczność 

przeprowadzania szkoleń i nie szczędzą na nie 

pieniędzy. Przekłada się to bowiem na zwiększo-

ną efektywność pracy i na coraz lepszą pozycję 

instytucji na rynku.  

Z wywiadów z szefostwem banków spółdzielczych 

dowiadujemy się, że ich banki organizują nie tyl-

ko szkolenia wewnętrzne w swojej siedzibie, ale  

i zewnętrzne doskonalące zarówno umiejętności 

„twarde”, jak i „miękkie” pracowników. Te drugie 

są szczególnie istotne w procesie zamykania 

sprzedaży, na czym powinno zależeć nie tylko 

kierownictwom, ale i samym pracownikom.  

 

Wiele banków dynamicznie poszerza swoją ofertę 

produktową. Idzie za tym silna potrzeba dokształ-

cania pracowników. Chodzi o to, by nadążali za 

zmianami w swoim banku i w jego otoczeniu,  

i potrafili właściwie wykorzystać pojawiające się 

nowe możliwości. Banki dostrzegają też szczegól-

ną potrzebę kształcenia osobistych doradców.  

Ci znajdują się obecnie wręcz w centrum uwagi 

zarządów. Dotyczy to oczywiście osób pracują-

cych na stanowiskach sprzedażowych. W tym 

przypadku, większość prezesów banków docenia 

wartość warsztatów szkoleniowych, podczas któ-

rych nauka odbywa się przez ćwiczenia praktycz-

ne, zindywidualizowane i dopasowane do specyfi-

ki i potrzeb danego banku. Ich tematyka musi 

oczywiście uwzględniać produkty znajdujące się 

w ofercie danej instytucji – co podkreślają nasi 

rozmówcy.  

 

Poza szkoleniami stacjonarnymi, podczas których 

kursanci spotykają się twarzą w twarz ze szkole-

niowcem, banki korzystają także ze szkoleń on-

line. E-learningowe formy uzupełniania wiedzy 

pracowników stają się coraz popularniejsze.  

Łatwiej dostosować je bowiem do możliwości cza-

sowych pracownika, umożliwiając mu uczenie się 

bez konieczności opuszczania miejsca pracy. No-

wocześnie zarządzane banki dbają też o podno-

szenie poziomu wykształcenia pracowników, wy-

syłając ich na kursy, warsztaty i konferencje oraz 

studia podyplomowe, lub kierunkowe.  

 

Bez względu na rodzaj kursów, banki oczekują 

przede wszystkim tych „szytych na miarę”. 

Szczególnymi umiejętnościami w tym zakresie 

legitymuje się firma BODiE, potrafiąca przepro-

wadzać zindywidualizowane szkolenia.  

 
O tym wszystkim i o rzeczach nie ujętych  
w tym krótkim wstępie, przeczytacie pań-
stwo w naszych wywiadach.  

Rozmawiamy  

o szkoleniach  

cz. 1 
 Robert Azembski  

  



 

Jaką politykę szkoleniową prowadzicie  

w swoim banku? 

Działania szkoleniowo-rozwojowe banku mają na 

celu doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodo-

wych pracowników pod kątem realizacji celów  

i strategii banku. Zarządzanie szkoleniami i dzia-

łaniami rozwojowymi odbywa się poprzez: identy-

fikację i analizę potrzeb szkoleniowych, tworzenie 

planów szkoleniowych i rozwojowych, propono-

wanie i projektowanie programów rozwojowych 

dedykowanych osiągnięciu konkretnych celów 

biznesowych, jak również budowanie indywidual-

nych ścieżek kariery.  

 

W zeszłym roku w banku zrealizowano ponad 90 

szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, w których 

łącznie wzięło udział ponad 800 uczestników 

(jeden pracownik wziął udział średnio w 8 szkole-

niach).  

 

Wszystkie działania realizowane w ramach polity-

ki szkoleniowej wspierają realizację strategii ban-

ku i są dostosowane do bieżących potrzeb rozwo-

jowych pracowników oraz możliwości organizacji. 

Celem projektów szkoleniowych realizowa-

nych w Banku Spółdzielczym  

w Lubaczowie jest w szczególności:  

• rozwój kompetencji pracowników, 

• wzrost zaangażowania pracowników  

w realizację celów i bieżących działań  

biznesowych, 

• wzrost wiedzy i umiejętności związanych 

z realizacją celów sprzedażowych Banku, 

• dbałość o zachowanie jak najwyższej  

jakości obsługi klienta, 

• wsparcie pozytywnego nastawienia do 

zmian wśród pracowników banku. 

 

W ramach działań szkoleniowo-rozwojowych bank 

wprowadza standardy jakości obsługi klienta, za-

rządzania oraz przygotowuje pracowników do 

działania procesowego i udziału w projektach.  

Z roku na rok zwiększa się ilość projektów pro-

wadzonych w banku, w których w jednym zespole 

siedzą obok siebie pracownicy z różnych jedno-

stek biznesowych, z IT, z działów operacyjnych  

i innych. Wszystko po to, by zespół mógł swoje 

zadania realizować od początku do końca. Takie 

rozwiązanie służy wprowadzaniu innowacji jak 

również pomaga szybciej odpowiedzieć na zapo-

trzebowania klientów oraz pozwala osiągać jak 

najlepsze wyniki. Bank od 2018 r. zaczął w więk-

szym stopniu korzystać z sesji online i szkoleń 

elearningowych. Wpływ na to miała w szczegól-

ności coraz większa dostępność takich szkoleń 

oraz niższe koszty, niż w przypadku tradycyjnego 

szkolenia. Zależy nam, by pracownicy mieli łatwy 

dostęp do różnorodnych, odpowiadających ich 

potrzebom materiałów szkoleniowych. Udostępni-

liśmy wirtualną bazę wiedzy, dzięki której pra-

cownicy mają stały dostęp do informacji o obo-

wiązujących przepisach i zasadach lub o dobrych 

praktykach w codziennej pracy. Aktywnie pozy-

skujemy również środki na dofinansowanie kosz-

tów szkoleń ze środków Unijnych, jak np. projekt 

PARR „Fundusz Usług Rozwojowych” oraz z Kra-

jowego Funduszu Szkoleniowego.  

 

W IV kwartale 2018 r. bank podpisał umowę  

z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości  

o przystąpieniu do Projektu Bankowcy dla Eduka-

cji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, który 

jest przedsięwzięciem, w którym wolontariusze  

z banków uczą praktycznych finansów uczniów  

w szkołach.  

Paweł Kapel  

prezes zarządu  

Bank Spółdzielczy  

w Lubaczowie 

Integracja  

wokół nowocze-

snych technologii 



 

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byśmy oczekiwali? 

W procesie rekrutacyjnym pracowników sprzedaży 

przede wszystkim poszukujemy kompetencji 

miękkich, które ułatwiają funkcjonowanie  

w zmiennym środowisku pracy, takich jak: umie-

jętności komunikacyjne, umiejętność pracy w ze-

spole, rozwiązywania problemów, nastawienie na 

rozwój, kreatywność, przejawianie inicjatywy  

i zaangażowania oraz łatwość adaptowania się  

do zmian i umiejętność stałego uczenia się. Duża 

konkurencja zarówno ze strony innych banków jak 

i FinTechów powoduje konieczność rozwijania  

u naszych pracowników wysokich umiejętności 

sprzedażowych i doradczych. Ich zadaniem jest 

trafne określenie potrzeb klienta, zrozumiałe za-

prezentowanie produktów i usług i ich dopasowa-

nie do oczekiwań klienta. Należy położyć nacisk 

na umiejętność budowania relacji i doradztwa, 

szczególnie w segmencie klientów firmowych i za-

możnych, którzy oczekują wysokiej jakości usług.  

W przyszłości chcielibyśmy skupić się rów-

nież na szkoleniach ukierunkowanych na 

kompetencje technologiczne (znajomość in-

nowacji i trendów w sektorze finansowym). 

Kierunek rozwoju bankowości zwiększy nacisk na 

rozwój takich kompetencji u praktycznie wszyst-

kich grup pracowników, gdyż będą musieli oni po-

siadać umiejętność komunikowania się z nowymi 

systemami i skutecznego ich wykorzystywania.  

 

Nasze zadania związane z podnoszeniem jakości 

obsługi klienta będą potrzebować także coraz 

większej umiejętności diagnozowania potrzeb 

klienta oraz rozwiązywania jego problemów.  

Bank będzie musiał zapewnić klientowi szybkość  

i bezpieczeństwo kontaktu oraz wygodę korzysta-

nia z usług finansowych. W związku z potrzebą 

analizy potrzeb oraz zachowań klientów w kana-

łach elektronicznych i tworzenia produktów dla tej 

grupy klientów, będziemy u pracowników budo-

wać i rozwijać takie kompetencje jak identyfiko-

wanie potrzeb klienta oraz analityczne myślenie, 

ale ze zrozumieniem technologii oraz bezpieczeń-

stwa i przepisów regulacyjnych. Pomocne w tym 

zakresie może być nasze skupienie na stażach 

między zespołowych oraz zespołach projektowych 

składających się z pracowników o zróżnicowanych 

obszarach wiedzy i kompetencji, specjalistów  

w zakresie bezpieczeństwa, przestrzegania prawa  

i procedur, tzw. compliance i analityków współ-

pracujących z osobami ukierunkowanymi bizneso-

wo i sprzedażowo.  

FOT. ARCHIWUM BANKU 



Jaką politykę szkoleniową Państwo pro-

wadzicie w swoim banku? 

Szkoleń w banku prowadzimy wiele i w różnych 

zakresach. RBS w Lututowie przywiązuje ogrom-

ną wagę zarówno do szkoleń wewnętrznych, jak  

i zewnętrznych. W roku 2018 nasi pracownicy 

uczestniczyli w ponad 100 różnorodnych szkole-

niach od szkoleń tzw. miękkich po szkolenia 

związane z szeroko rozumianą bankowością, 

technologiami informatycznymi, ochroną danych 

osobowych, praniem pieniędzy, sprawozdawczo-

ścią. Same szkolenia wewnętrzne są dla nas 

bardzo ważnym elementem pozwalającym 

na posiadanie kadry spełniającej standardy 

jakości obsługi klienta. Bank prowadzi je 

przede wszystkim z zakresu tematyki pro-

duktowej. Pracownik po takim szkoleniu ma 

ugruntowaną wiedzę na temat produktów banku, 

co z kolei pozwala na efektywne pozyskiwanie 

nowych klientów oraz na utrzymanie dobrych  

relacji z obecnymi klientami.  

 

Szkolenia wewnętrzne w banku organizowa-

ne są przede wszystkim przed wprowadze-

niem do oferty nowego produktu, ale rów-

nież w sytuacjach zgłaszania przez pracow-

ników potrzeb w tym zakresie, co tylko do-

brze świadczy o pracownikach, którzy chcą 

rzetelnie i profesjonalnie wykonywać po-

wierzone zadania. Odbywają się one w centrali 

banku. Prowadzą je naczelnicy lub kierownicy po-

szczególnych komórek organizacyjnych, czyli 

osoby, których wiedza na dany temat jest bardzo 

duża. Potrafią oni rozwiać wszelkie wątpliwości 

pracowników dotyczące zagadnień związanych  

z produktami oferowanymi klientom przez bank, 

ukierunkować ich działania. Szkolenia wewnętrz-

ne bardzo często przybierają formę dyskusji.    

Organizowanie szkoleń wewnętrznych jest bardzo 

ważnym elementem rozwoju kadry banku. Szko-

lenia tego typu pozwalają pracownikom ugrunto-

wać swoją wiedzę i poprzez to osiągać coraz lep-

sze wyniki z zakresu sprzedaży produktów ofero-

wanych klientom przez bank. Posiadanie wykwali-

fikowanej kadry banku, wychodzącej na przeciw 

oczekiwaniom klienta, przekłada się na uzyskiwa-

nie przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututo-

wie coraz lepszych wyników. pracownik wykwali-

fikowany, potrafiący sprostać wymaganiom, pyta-

niom, wątpliwościom klienta, to doskonała wizy-

tówka banku.  

 

Dużą wagę przywiązujemy do szkoleń w za-

kresie podnoszenia kompetencji sprzedażo-

wych pracowników. Są one przeznaczone 

nie tylko dla młodszej kadry, ale także dla 

tej starszej. Bardzo o to dbamy. Szkolenia 

realizuje dla nas BODiE. Jesteśmy z nich  

zadowoleni.  

Marian Fita  

prezes zarządu  

Rejonowy Bank  

Spółdzielczy w Lututowie 

FOT. ARCHIWUM BANKU 

Szkolenia  

sprzedażowe  

w centrum uwagi 

 



Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

oczekiwaliby Państwo? 

Właśnie sprzedażowych. Dotyczących przede 

wszystkim kredytów, przelewów, rachunków itd... 

W zasadzie potrzebne nam są wszystkie. Mamy 

plan szkoleń na cały rok i wszystkie planujemy  

z BODiE. Chciałbym podkreślić, że zarówno w ro-

ku bieżącym, jak i latach następnych, nie zrezy-

gnujemy z dokształcania kadry. Nadal będziemy 

zachęcać i mobilizować pracowników do udziału  

w szkoleniach oraz kursach.  



FOT. ARCHIWUM BANKU 

Dariusz Konofalski  

prezes zarządu  

Bank Spółdzielczy  

w Płońsku 

Jaką politykę szkoleniową prowadzicie 

Państwo w swoim banku? 

Jako pracodawca mam świadomość, że polityka 

szkoleniowa jest jednym z najważniejszych ob-

szarów strategicznych działań komórki kadrowej 

w naszej organizacji. Efektywna polityka szkole-

niowa daje możliwość ciągłego doskonalenia ob-

szarów mających wpływ na realizacje celów biz-

nesowych określonych w strategii działania na-

szego banku. Wszyscy w zarządzie jesteśmy 

przekonani, że pracownicy są bardzo ważnym za-

sobem banku i ogniwem łączącym naszą instytu-

cję finansową z klientem. Mając tą świadomość 

chcemy zapewnić im kompetencje, możliwości 

rozwoju i satysfakcję z pracy. Celem polityki 

szkoleniowej naszego banku jest doskonalenie 

zawodowe wszystkich pracowników poprzez stałe 

podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy i kompeten-

cji. W zależności od potencjału i zajmowane-

go stanowiska bank zapewnia pracownikom 

rozwój w dwóch kierunkach – według ścież-

ki kariery menadżerskiej lub eksperckiej. 

Świadomie prowadzona polityka szkoleniowa 

przynosi wymierne korzyści obu stronom. Pra-

cownikom umożliwia rozwój zawodowy i podno-

szenie kwalifikacji zawodowych, bankowi nato-

miast pozwala na efektywniejsze wykorzystanie 

zasobów ludzkich, wpływa na jakość świadczo-

nych usług oraz zwiększa efektywność i spraw-

ność realizowanych przez pracowników zadań 

tym samym wpływa na osiąganie przewagi kon-

kurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się 

rynku. Ponadto realizowana przez nasz bank poli-

tyka w tym obszarze optymalizuje koszty  

działania.  

 

Odpowiedzialnie realizujemy program rozwoju 

kompetencji pracowników, co zwiększa efektyw-

ność realizacji celów biznesowych. Szkolenia 

obejmują zarówno miękkie kompetencje bizneso-

we takie jak aktywna sprzedaż czy negocjacje, 

zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa 

np. głośne ostatnio RODO czy PSD 2. Warto pod-

kreślić, że nasi pracownicy aktywnie uczestniczą 

zarówno w szkoleniach zewnętrznych jak i we-

wnętrznych. Szkolenia wewnętrzne przeprowa-

dzane są w siedzibie centrali, głównie przez in-

nych pracowników banku natomiast szkolenia ze-

wnętrzne realizowane są przez instytucje branżo-

we, z którymi bank od wielu lat współpracuje.    

W roku 2018 pracownicy banku uczestniczyli  

w 107 szkoleniach, z tego w 90 szkoleniach ze-

wnętrznych i w 17 szkoleniach wewnętrznych 

zorganizowanych w banku. Praktycznie średnio 

każdy pracownik naszego banku odbył w roku  

4 szkolenia. Oprócz typowej tematyki szkolenio-

wej pracownicy banku oraz zarząd angażowali się 

również w inne projekty. Mając na celu doprowa-

dzenie do przyśpieszenia i automatyzacji proce-

sów w banku uczestniczyliśmy wraz z innymi  

4 bankami i dostawcą oprogramowania w warsz-

tatach mających na celu wypracowanie wspól-

nych zasad automatyzacji procesów kredytowych 

i obiegu dokumentów, które następnie zostaną 

zaimplementowane do systemu informatycznego. 

Spotkania opierały się na pracy w poszcze-

gólnych zespołach roboczych. Celem utwo-

rzenia grupy banków spółdzielczych było 

podjęcie działań, których efektem było wy-

pracowanie wspólnych wystandaryzowa-

nych procesów i produktów. Kolejną inicja-

tywą w której uczestniczymy jest wdrożenie 

w porozumieniu z zaprzyjaźnionym bankiem 

„Wspólnej Platformy Informatycznej” –  

nowoczesnego systemu korowego i syste-

mów współpracujących. Takie działania po-

za oczywiście podnoszeniem kwalifikacji da-

ją nam możliwość wymiany doświadczeń i 

poglądów z „podobnymi” bankami spółdziel-

czymi. Warto również podkreślić, że poza typo-

wymi szkoleniami, które z założenia kończą się 

zaświadczeniem/certyfikatem potwierdzającym 

uczestnictwo, pracownicy oraz zarząd banku 

uczestniczą w bezkosztowych seminariach i kon-

ferencjach organizowanych głównie przez KNF  

w ramach CEDUR oraz ZBP i KZBS czy BIK zwią-

zanych z tematyką zagadnień bankowych (…).  

 

Efektem prowadzonej przez nas polityki jest do-

pasowanie kompetencji pracowników do obec-

nych i przyszłych potrzeb organizacji oraz zapew-

nienie zgodności działania banku z przepisami 

prawa w zakresie zapewnienia odpowiednich 

kwalifikacji oraz szkoleń niezbędnych do realizacji 

określonych zadań przez pracowników jak rów-

nież budowanie motywującego i angażującego 

środowiska pracy i lojalnego kompetentnego  

zespołu.  

Całe  

spektrum  

szkoleń 



Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byście oczekiwali? 

W obszarze polepszenia kompetencji sprzedażo-

wych szkolenia dla pracowników banków spół-

dzielczych powinny być przede wszystkim kom-

pleksowe, uwzględniające wzmocnienie pracowni-

ka na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności  

i postawy. W każdym z tych trzech poziomów 

kryje się klucz do sukcesu, ale tylko ich jednocze-

sne wsparcie daje gwarancję sukcesu.  

 

Często zapominamy, że szkolenie powinno 

być procesem odpowiednio przygotowanym  

i zaplanowanym w czasie, a pomiędzy kolej-

nymi szkoleniami powinny być także spotka-

nia follow-up wzmacniające prace rozwojo-

we. Praktyczne, dobrze zbudowane szkole-

nie powinno mieć charakter holistycznego 

podejścia do pracowników zajmujących się 

sprzedażą i negocjacjami z klientem. Powin-

no uwzględniać indywidualne aspekty osobowo-

ściowe uczestników i ich postrzeganie rzeczywi-

stości. Ponadto szkolenia, w tym dynamicznie 

zmieniającym się otoczeniu prawno-regulacyjnym 

powinny odpowiadać aktualnym potrzebom ban-

ku np. w sytuacji istotnych zmian w przepisach 

prawa związanych z obsługą klienta warto rozwa-

żyć szkolenia na platformach e-learningowych, 

które pozwalają na szybkie przeszkolenie szerszej 

grupy sprzedawców oraz dostęp na bieżąco do 

bazy wiedzy natomiast w przypadku chęci pod-

niesienia miękkich kompetencji wśród pracowni-

ków jak budowanie relacji z klientem, idealne bę-

dą szkolenia rozłożone w czasie, prowadzone 

przez wykwalifikowanego coacha. Szkolenia 

sprzedażowe powinny być dedykowane osobom, 

którym zależy na doskonaleniu umiejętności 

sprzedażowych i budowaniu trwałych relacji z 

klientami zatem z tego zakresu powinniśmy szko-

lić zarówno pracowników jak i zarząd i kadrę me-

nedżerską.  

 

W najbliższych miesiącach będziemy skupiać się 

przede wszystkim na szkoleniach w zakresie pro-

wadzenia rozmów sprzedażowych oraz wykorzy-

stania w codziennej pracy technik sprzedaży 

przez telefon i Internet. Tego rodzaju szkoleń po-

szukujemy. Naszym pracownikom chcielibyśmy 

zapewnić praktyczną wiedzę na temat technik 

prowadzenia negocjacji – jak planować, prowa-

dzić i finalizować negocjacje z klientem. Powinni-

śmy szkolić ich z zakresu metod i technik sku-

tecznej sprzedaży, jak rozwijać ich umiejętności 

prowadzenia skutecznych rozmów handlowych, 

właściwego argumentowania. Pracownik banku 

musi być partnerem klienta, czuć się pewnie 

w rozmowie i negocjacjach. Skutecznym 

sposobem przynoszącym efekty sprzedażo-

we jest trening umiejętności w zakresie 

skutecznej komunikacji interpersonalnej  

w pracy z klientem, w tym prowadzenie roz-

mowy z tzw. „trudnym klientem”. Indywidu-

alne procesy coachingowe z pracownikami, dają 

gwarancję trwałej zmiany przekonań z tych, któ-

re ograniczają, na te, które wzmacniają. Nato-

miast dla kadry menedżerskiej potrzebujemy 

warsztatów wzmacniających budowanie autoryte-

tu i pozycji kierownika, doskonalenia sposobów 

zarządzania sprzedażą, oceny i motywowania 

pracowników.  



Jaką politykę szkoleniową Państwo pro-

wadzicie w swoim banku? 

Polityka szkoleniowa naszego banku ma na celu 

przede wszystkim określenie optymalnego zakre-

su wiedzy i umiejętności, jakie pracownik powi-

nien posiadać. Równocześnie ważne jest, by przy 

zapewnieniu mu rozwoju osobistego, mógł on  

jak najlepiej realizować cele banku. Dlatego też 

dbamy o dobór szkoleń do określonych po-

trzeb, a po realizacji oceniamy ich efektyw-

ność. Udział w nich traktowany jest jako 

podstawowy element rozwoju pracownika, 

pozwalający na poszerzenie wiedzy i umie-

jętności, a także poprawę jakości pracy i dąże-

nie do profesjonalizmu.  

Potrzeby w tym zakresie identyfikujemy na pod-

stawie okresowej oceny kadry pracowniczej oraz 

oceny kwalifikacji osób zatrudnionych w banku  

na kluczowych stanowiskach. Chcemy wypraco-

wać optymalny system szkoleń i jego realizację  

w banku.  

FOT. ARCHIWUM BANKU 

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szenia kompetencji sprzedażowych  

w banku byście oczekiwali? 

Bank posiada wypracowany własny standard 

obsługi klienta i pod tym kątem szkoli pra-

cowników zatrudnionych na stanowiskach 

sprzedażowych. Poza tym opracowany został 

proces badania jakości obsługi klienta poprzez 

weryfikację posprzedażową.  

 

Istotne są  

oceny klasyfikacji 

Waldemar Zieliński  

prezes zarządu  

Bank Spółdzielczy  

w Toruniu 

 





 

FOT. ARCHIWUM BANKU 

Sebastian Nietyksza 

prezes zarządu  

Bank Spółdzielczy  

we Wschowie 

Jaką Politykę szkoleniową Państwo pro-

wadzicie w swoim banku? 

Bank Spółdzielczy we Wschowie oferuje swoim 

pracownikom różne formy podnoszenia kwalifika-

cji zawodowych. Stawiamy na budowanie dłu-

gotrwałych relacji z klientem, w związku  

z czym uczymy naszych doradców utrzymy-

wania relacji z klientami banku oraz nawią-

zywania nowych. Pracownicy centrali i innych 

działów również podnoszą swoją wiedzę oraz 

kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

z nowych przepisów, szkoleniach IT, podatko-

wych, kredytowych itp.  

 

W zakresie produktów bankowych organizujemy 

szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Szkolenia 

wewnątrz organizacji organizowane są w małych 

grupach i prowadzone są przez najbardziej do-

świadczonych pracowników naszego banku.  

W tym obszarze teorię łączymy z praktyką, wyko-

rzystując posiadaną multimedialną salę szkole-

niową. Korzystamy również ze szkoleń zewnętrz-

nych, które organizowane są poza bankiem, bądź 

w banku, w tym obszarze wykorzystujemy do-

świadczenie oraz umiejętności zewnętrznych tre-

nerów.  

 

Posiadając również wewnętrzną platformę  

e-learningową możemy zdalnie prowadzić szkole-

nia na temat wiedzy produktowej, procesów ob-

sługi aplikacji informatycznych, cyberbezpieczeń-

stwa oraz pozostałych ważnych obszarów banko-

wości.  

Wszystkie realizowane projekty szkolenio-

we mają na celu:  

• rozwój wiedzy oraz kompetencji zatrud-

nionych pracowników, 

• wzrost ich zaangażowania w realizację 

bieżących działań banku, 

• wzrost wiedzy i umiejętności związanych 

z realizacją celów sprzedażowych Banku, 

• dbałość o zachowanie jak najwyższej ja-

kości obsługi klienta, 
wsparcie pozytywnego nastawienia do 

zmian wśród kadry oraz promocję wartości 

banku. 

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byście Państwo oczekiwali?  

W zakresie polepszenia kompetencji sprzedażo-

wych ważnym jest, aby pamiętać, że każda wie-

dza produktowa musi być poparta praktyką, a jed-

nocześnie wzmocniona kompetencjami związany-

mi z utrzymaniem relacji z klientem. Każdy dorad-

ca zajmujący się sprzedażą nieustannie powinien 

uczestniczyć w szkoleniach, w których poza po-

znaniem podstawowych zasad (etapów) sprzeda-

ży, swoją wiedzę będzie mógł poprzeć praktyką. 

Praktyka powinna obejmować minimum trzy eta-

py. W pierwszym, w grupie szkoleniowej po-

winny odbyć się tak zwane „scenki sprzeda-

żowe”, kolejnym etapem powinna być praca 

indywidualna z trenerem oparta na budowa-

niu relacji z klientem banku. Ostatni etap to 

podsumowanie wcześniejszej pracy i wskazanie 

obszarów wymagających wzmocnienia. Szkolenia 

takie powinny być cyklicznie powtarzane, w celu 

zawodowego rozwoju pracownika.  

Wiedza  

poparta  

praktyką 





Jaką politykę szkoleniową Państwo pro-

wadzicie w swoim banku? 

Polityka szkoleniowa prowadzona w Banku Spół-

dzielczym w Wysokiem Mazowieckiem stanowi 

jeden z elementów zatrudnienia i nastawiona jest 

na rozwój kadry pracowniczej. Szkolenia stano-

wią narzędzie rozwoju personelu, zapewnia-

jąc tym samym wzrost jego kompetencji, 

motywację do wykonywania zadań, co prze-

kłada się na zwiększenie konkurencyjności 

banku, budowania i umacniania jego pozycji  

i marki na lokalnym rynku.  

 

Uczestniczymy w indywidualnych i grupowych 

szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizo-

wane firmy. Celem ich jest pogłębienie wiedzy  

w zakresie zmian prawnych i gospodarczych oraz 

wymogów nadzorczych w sektorze bankowym. 

Organizujemy również szkolenia wewnętrzne, 

ukierunkowane głównie na wzrost umiejętności  

i wiedzy pracowników realizujących cele sprzeda-

żowe. Przekłada się to bezpośrednio na zachowa-

nie jak najwyższej jakości obsługi klienta. Czasa-

mi są to również szkolenia wyjazdowe mające 

wymiar integracyjny. 

 

Polityka szkoleniowa banku umożliwia rów-

nież pracownikom realizację indywidual-

nych ścieżek kariery i zdobycie odpowied-

nich specjalizacji. Tylko w ostatnich 3 latach  

z własnej inicjatywy podjęło i ukończyło studia 

podyplomowe ok. 20% pracowników.  

Tadeusz Nosek  

prezes zarządu  

Bank Spółdzielczy 

w Wysokiem Mazowieckiem 

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szenia kompetencji sprzedażowych w banku 

byście oczekiwali? 

Oferta szkoleniowa proponowana bankom jest 

bardzo szeroka i bogata. Uważam, że szkolenia 

mają za zadanie dostarczać nie tylko wiedzy 

i umiejętności technicznych, ale także umie-

jętności do prawidłowej współpracy i komu-

nikowania się z innymi oraz do kierowania 

własną motywacją. Gdybym miał rekomendo-

wać jakikolwiek rodzaj szkoleń, to zdecydowanie 

polecam szkolenia dedykowane pod konkretny 

bank. W celu polepszenia kompetencji sprzedażo-

wych, mając na względzie rynek działania banku  

i wachlarz posiadanych produktów, oczekuję 

przede wszystkim indywidualnego podejścia wy-

kładowców tym zakresie. Wiąże się to zapewne  

z większymi kosztami i nakładami, jednakże wła-

ściwie zaprojektowany i prawidłowo zrealizowany 

proces szkoleniowy przekłada się na zadowolenie 

klientów, budowanie pozytywnego wizerunku 

banku, a tym samym realizację celów sprzedażo-

wych. Obecnie istnieją możliwości uzyskania dofi-

nansowań na realizację szkoleń. Jest to możliwe 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 

którego środkami dysponują Powiatowe Urzędy 

Pracy, czy też udział w konkursach ogłaszanych 

przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Przy takim in-

dywidualnym podejściu można uwzględniać za-

gadnienia właściwe tylko i wyłącznie danemu 

bankowi. Dzięki takim rozwiązaniom oraz 

wsparciu specjalistów z wyższych uczelni  

w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazo-

wieckiem funkcjonują np. autorskie modele 

scoringowe oceny wiarygodności kredyto-

wej klientów. Ważne jest też, by wiedza zdoby-

ta na szkoleniach wspierała procesy sprzedażo-

we, aby zarówno pracownicy jak i klienci mogli 

dostrzec i docenić cechy typowe dla bankowości 

spółdzielczej tj. lokalny charakter działania, indy-

widualne podejście, elastyczność i szybkość po-

dejmowania decyzji. Stanowi to bowiem naszą 

siłę i odróżnia od banków komercyjnych.  

Rekomenduję  

szkolenia  

dedykowane 

 



Przyjmujemy zapisy na szkolenia realizowane przez BODiE  
w najbliższym czasie: 

Data 
Temat szkoleń  

ROZWOJOWYCH 
Miejsce Koordynator 

cena 

  podstawowa   

Cena dla gr. 
do 10 os. 

Cena dla gr. 
11-20 os. 

Cena dla gr. 
od 21 os. 

09.05.2019 
Stress testy ryzyka płyn-
ności – warsztaty kompu-
terowe 

Poznań 
Oddział  
Poznań 

n/d 730,00 zł n/d 

09.05.2019 
NARZĘDZIOWNIA SZEFA – 
zjazd 2: Wartościowanie 
pracy i ocena pracowników 

Poznań 
Oddział  
Poznań 

420,00 zł 360,00 zł n/d  

10.05.2019 

Incydenty naruszenia 
ochrony danych osobo-
wych i incydenty narusze-
nia bezpieczeństwa infor-
macji – identyfikacja, oce-
na ryzyka i zgłaszanie do 
UODO i KNF – warsztaty 
dla Inspektorów Ochrony 
Danych 

Poznań 
Oddział  
Poznań 

560,00 zł 490,00 zł 360,00 zł 

10.05.2019 

NARZĘDZIOWNIA SZEFA – 
zjazd 3: Skuteczna komu-
nikacja zarządcza w rela-
cjach z pracownikami 

Poznań 
Oddział  
Poznań 

420,00 zł 360,00 zł n/d  

13.05.2019 

Obowiązki Banku i jego 
pracowników w temacie 
przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowa-
nia terroryzmu zapisane w 
nowej ustawie z dnia 
1.03.2018 r. z uwzględ-
nieniem wyników inspekcji 
organów nadzorczych 

Poznań 
Oddział  
Poznań 

470,00 zł 420,00 zł 300,00 zł 

13.05.2019 

Realizacja zajęć egzeku-
cyjnych na rachunkach 
bankowych oraz proble-
matyka blokady SITR i 
zbiegu zajęcia egzekucyj-
nego z blokadą STIR 

Tczew 
Oddział  

Bydgoszcz 
500,00 zł 420,00 zł 300,00 zł 

14.05.2019 

Hipoteka i weksel oraz po-
zostałe formy zabezpie-
czeń zapewniających peł-
ną zwrotność zadłużenia 
kredytowego 

Poznań 
Oddział  
Poznań 

640,00 zł 550,00 zł 390,00 zł 

14.05.2019 

Księgi wieczyste – zasady 
ustalenia stanu prawnego 
nieruchomości na podsta-
wie wpisów w księdze wie-
czystej oraz dokonywania 
wpisów hipotecznych do 
księgi wieczyste 

Tczew 
Oddział  

Bydgoszcz 
500,00 zł 420,00 zł 300,00 zł 

14.05.2019 
Badanie i Ocena Nadzor-
cza banków spółdzielczych 
za 2018 r. 

Poznań 
Oddział  
Poznań 

520,00 zł 450,00 zł 330,00 zł 



14.05.2019 

Hipoteka i weksel oraz po-
zostałe formy zabezpieczeń 
zapewniających pełną 
zwrotność zadłużenia kre-
dytowego 

Poznań 
Oddział Po-

znań 
640,00 zł 550,00 zł 390,00 zł 

14.05.2019 

Księgi wieczyste – zasady 
ustalenia stanu prawnego 
nieruchomości na podsta-
wie wpisów w księdze wie-
czystej oraz dokonywania 
wpisów hipotecznych do 
księgi wieczyste 

Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
500,00 zł 420,00 zł 300,00 zł 

14.05.2019 
Badanie i Ocena Nadzorcza 
banków spółdzielczych za 
2018 r. 

Poznań 
Oddział Po-

znań 
520,00 zł 450,00 zł 330,00 zł 

14-15.05.2019  
Podstawy pracy z arkuszem 
kalkulacyjnym – Microsoft 
Office Excel  

Lututów 
Oddział 

Warszawa 
690,00 zł 615,00 zł n/d  

16.05.2019 
Metodyka BION w 2019 ro-
ku, przygotowanie do bada-
nia i oceny nadzorczej 

Poznań 
Oddział Po-

znań 
560,00 zł 490,00 zł 360,00 zł 

17.05.2019 
Metodyka BION w 2019 ro-
ku, przygotowanie do bada-
nia i oceny nadzorczej  

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
560,00 zł 490,00 zł 360,00 zł 

18.05.2019  

Sprawozdawczość obligato-
ryjna na potrzeby NBP ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na sprawozdania 
NB300 i LE  

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
750,00 zł 540,00 zł 460,00 zł 

Data 
temat szkoleń  

ZRZESZENIOWYCH 
Miejsce Koordynator 

cena 

  
podstawowa 

Cena dla gr.  
do 11 os. 

Cena dla gr.  
12 os. i więcej 

09.05.2019 

Badanie podmiotów powiązanych z 
kredytobiorcą i ich wpływu na sy-
tuację ekonomiczno-finansową 
kredytobiorcy oraz ryzyko jego 
kredytowania  

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
399,00 zł 299,00 zł 

10.05.2019 

Dyrektywa PSD 2, ze szczególnym 
uwzględnieniem Third Party Provi-
ders (TPP), usługi inicjacji płatno-
ści oraz usługi dostępu do rachun-
ku w świetle nowych przepisów. 
Zmiany w regulacjach związane ze 
zmianą ustawy o usługach płatni-
czych  

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
420,00 zł 350,00 zł 

13-14.05.2019 

Restrukturyzacja kredytów w ban-
ku spółdzielczym jako najefektyw-
niejszy sposób poprawy jakości 
portfela kredytowego. Praktyczne 
aspekty restrukturyzacji banko-
wych ekspozycji kredytowych 

Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
630,00 zł 480,00 zł 

15.05.2019 

Kurs dla pracowników banków zaj-
mujących się obsługą finansowa-
nia hipotecznego – kurs z egzami-
nem 

Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
400,00 zł 320,00 zł 

15.05.2019 
Ryzyko kredytowe – informacje 
podstawowe 

Poznań 
Oddział Po-

znań 
580,00 zł 420,00 zł 

15.05.2019 

Kredyty z dopłatami ARiMR do 
oprocentowania – zasady udziela-
nia oraz obsługi kredytów z linii 
RR, Z, K03 

Poznań 
Oddział Po-

znań 
330,00 zł 270,00 zł 


