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Nie ma ucieczki przed nowoczesną technologią 

Niedawno Instytut Bankowości SGH zorga-
nizował konferencję naukową na temat 
technologii blockchain. Czy Pani zdaniem, 
będzie ona miała wpływ na rozwój banko-
wości, także spółdzielczej? 
W moim przekonaniu technologia ta będzie 
miała znaczący wpływ na rozwój bankowości, 
zarówno komercyjnej, jak i spółdzielczej. Na 
ten rozwój mają bowiem wpływ wszystkie nowe 
technologie. Nie jest to oczywiście nic odkryw-
czego, ponieważ nowe rozwiązania technolo-
giczne od zawsze przyczyniały się do takiego 
rozwoju, poczynając od wynalezienia telegrafu, 
aż poprzez technikę światłowodów i obecnych 
technologii informatycznych. Różnica między 
wprowadzaniem w życie obecnych technologii i 
wcześniejszych wynalazków, które miały wpływ 
na rozwój cywilizacji, polega jednak przede 
wszystkim na tempie ich wdrażania w życie. To 
tempo jest obecnie niezwykle szybkie i niespo-
tykane nigdy wcześniej. Coraz więcej osób za-
rządzających bankami obawia się, żeby nie po-
zostać w tyle za tym rozwojem i odpowiednio, z 
korzyścią dla swoich instytucji, wykorzystać te 
nowe rozwiązania techniczne. Myślę, że w przy-
padku bankowości spółdzielczej szczególnie 
ważne jest to, żeby nie bać się nowych techno-
logii zwłaszcza, że przed nimi nie ma ucieczki. 
Prawdopodobnie obawy takie wynikają z men-
talności niektórych osób zarządzających lub 
kreujących strategie rozwoju w bankach spół-
dzielczych. Przed nowymi technologiami nie da 
się jednak uciec i nie można się przed tym bro-
nić, ale trzeba próbować je umiejętnie wykorzy-
stać.  

Czym charakteryzuje się technologia 
blockchain, o której mówi się dzisiaj coraz 
częściej i czy może ona zmienić relacje 
klientów z bankami spółdzielczymi? 
Technologia blockchain jest tak zwanym syste-
mem rozproszonym, czyli w przypadku banku,  
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transakcje nie są zapisywane tylko i wyłącznie na 
jednym serwerze, ale są zapisane w sposób roz-
proszony, wśród innych użytkowników Internetu. 
Dzięki temu jest to technologia bezpieczniejsza, 
ponieważ w przypadku zapisu tylko na jednym 
serwerze, wystarczy przeprowadzić na niego uda-
ny atak hakerski, żeby odczytać i ewentualnie 
zmienić zapis z przeprowadzanej transakcji. W 
technologii blockchain nie da się w prosty sposób 
zmienić takiego zapisu, ponieważ trzeba byłoby 
dokonać jego zmiany u wszystkich rozproszonych 
użytkowników. Nie wystarczy więc dokonać zmian 
w jednym miejscu. Dlatego taką technologię uwa-
ża się za bezpieczniejszą. Czy to zmieni relacje 
klientów z bankami spółdzielczymi? Myślę, że jest 
to wykorzystanie nowej technologii dla stworzenia 
kolejnego kanału komunikacji klientów z bankami. 
Jest to tylko narzędzie dotarcia do klientów, ale 
takiego rozwiązania konsumenci będą prawdopo-
dobnie coraz częściej poszukiwali. Kiedyś klient 
wybierając bank kierował się, na przykład, blisko-
ścią placówki bankowej. Teraz bierze pod uwagę 
możliwość korzystania ze zdalnych kanałów ko-
munikacji z bankiem. Trzeba też pamiętać, że bę-
dą wchodziły na rynek coraz młodsze pokolenia 
klientów, dla których korzystanie ze smartfona, 
czy innych nowoczesnych urządzeń, jest czymś 
zupełnie naturalnym. Dlatego z pewnością będą 
poszukiwali nowoczesnych rozwiązań i nowych 
kanałów komunikacji z bankiem. Czy to zmieni 
diametralnie sytuację banków spółdzielczych? 
Uważam, że nie do końca. Bo mimo wszystko, 

banki spółdzielcze będą nadal miały przewagę w 
środowisku lokalnym. W takim środowisku ludzie 
się znają znacznie lepiej, niż na przykład, w du-
żych aglomeracjach miejskich. Tam klienci wiel-
kich banków nie znają pracowników, nie mówiąc 
już o kierownictwie tych instytucji. W banku spół-
dzielczym są natomiast zatrudnieni sąsiedzi klien-
tów, znajomi i w niektórych przypadkach może 
wytworzyć się nawet większa przewaga tych ban-
ków nad innymi instytucjami finansowymi, niż jest 
dzisiaj. Dotyczy to chociażby sytuacji, kiedy klient 
banku spółdzielczego nie będzie chciał być w da-
nym momencie obsługiwany w oddziale, gdzie 
może spotkać swojego znajomego, a będzie wolał 
skorzystać ze zdalnej obsługi, zapewniającej mu 
anonimowość. Warto dodać, że niektóre banki 
spółdzielcze już obecnie są znane ze stosowania 
pionierskich rozwiązań, jak chociażby z technologii 
wykorzystującej biometrię np. identyfikację klien-

ta przy pomocy naczyń krwionośnych palca. Zna-
jomość lokalnego środowiska i rynku, w mojej 
ocenie, pozostanie przewagą banków spółdziel-
czych, w porównaniu z komercyjnymi, niezależnie 
od rozwoju technologicznego. Ponadto wprowa-
dzając nowoczesną technologię, warto mieć na 
uwadze fakt, że dzięki temu możemy pozyskać 
młodych klientów, a to stanowi poważne wyzwa-
nie w niektórych bankach spółdzielczych, gdzie 
struktura wiekowa, zwłaszcza deponentów, poka-
zuje wyraźną dominację osób ze starszego poko-
lenia. A przecież one nie będą żyły wiecznie, co 
grozi, że w pewnym momencie, tak zwana baza 
klientowska, będzie musiała być uzupełniona. Z 
pewnością młode pokolenie klientów banków bę-
dzie oczekiwało nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych. Myślę, że byłoby wskazane, żeby tak-
że młode osoby uczestniczyły w przygotowywaniu 
strategii rozwoju banków spółdzielczych. Oczywi-
ście nie powinni to być wyłącznie młodzi ludzie, 
ponieważ oni nie mają jeszcze wystarczającego 
doświadczenia, takiego, które pozwala na pełną 
ocenę sytuacji na rynku bankowym. Ale ci młodzi 
ludzie mogą podpowiedzieć, czego ich rówieśnicy 
oczekują i jakie są możliwości wykorzystania tych 
oczekiwań dla rozwoju banku. Im jesteśmy starsi, 
tym bardziej w jakiś sposób sami się wykluczamy 
z coraz szybciej rozwijającej się cyfryzacji. To jest 
w zasadzie nieuniknione. Jeśli ktoś zaprzestanie 
rozwoju na pewnym etapie działania, to sam sie-
bie wyklucza.  
 
Czy już praktykowane przechowywanie da-
nych przez banki w tzw. chmurze nie zagraża 
ich bezpieczeństwu, które jest znacznie 
mniejsze, niż w przypadku korzystania z 
technologii blockchain? 
Tutaj trzeba oddzielić te kwestie. Przechowywanie 
danych w tzw. chmurze wynika przede wszystkim 
z ograniczania kosztów informatycznych. Nato-
miast technologia blockchain umożliwia tworzenie 
rejestrów rozproszonych i zapisywania w różnych 
miejscach przeprowadzanych transakcji. Z tego 
punktu widzenia technologia blockchain uważana 
jest za bezpieczniejszą. Ale tu trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że banki, niezależnie od tego, jakie 
narzędzia stosują, mają za zadanie zapewnić peł-
ne bezpieczeństwo przechowywanych informacji i 
za to też odpowiadają. Ponadto przepisy coraz 
częściej idą właśnie w tym kierunku, że coraz wię-
cej odpowiedzialności spoczywa na bankach, a 
konsumenci są bardziej chronieni. Na przykład 
przez wdrożenie unijnej dyrektywy PSD 2, która 
nakłada większą odpowiedzialność za bezpieczeń-
stwo transakcji na banki, a jednocześnie klient 
jest lepiej chroniony. Wprawdzie banki przerzuca-
ją niektóre czynności na klientów, ale robią to 
przede wszystkim z powodu konieczności ograni-
czania kosztów osobowych. Sprawdziłam niedaw-
no, jak zatrudnienie w sektorze bankowym zmie-
niało się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, od 2009 
roku. Okazało się, że w tym czasie sektor banko-
wy z synergii z bankami. Bank daje im wiarygo- 
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dność bo jest instytucją nadzorowaną, ma okre-
śloną pozycję na wzrósł o dwie trzecie, biorąc pod 
uwagę wielkość aktywów, a jednocześnie zatrud-
nienie spadło o 6%. Czyli mniejsza liczba pracow-
ników obsługuje dzisiaj znacznie większy sektor 
bankowy. Zatrudnienie w tym sektorze spada i 
będzie spadało, ale będzie się zmieniała struktura 
zatrudnienia. Do obsługi, tak zwanego, masowego 
klienta będzie potrzeba mniej pracowników, nato-
miast poszukiwane będą głównie osoby, które ma-
ją dużą wiedzę i potrafią kompleksowo spojrzeć 
na określone wyzwania i rozwiązywać powstające 
problemy. A takich osób na rynku brakuje. Część 
osób pracujących w bankach może także znaleźć 
zatrudnienie w przyszłości w firmach z branży Fin-
Tech. Chodzi tutaj o zastosowanie nowoczesnych 
technologii w firmach z branży finansowej, w tym 
na rynku bankowym. Uważam, że ważne jest po-
wiązanie firm z tego sektora z bankami spółdziel-
czymi. Nie można się bać takiej współpracy, wy-
chodząc z założenia, że może one generować ry-
zyko. FinTechy, mając zwykle pomysł na wdroże-
nie nowego rozwiązania technologicznego, nie 
mają jednocześnie dostępu do bazy danych o 
klientach, czym dysponują z kolei banki. Poza tym 
banki uważane są za instytucje o dużej wiarygod-
ności. A FinTechom jej brakuje. Dlatego te firmy 
odnoszą korzyści rynku i ma swoich klientów, a 
FinTech ma pomysł na wprowadzenie nowego roz-
wiązania technologicznego. Pamiętać należy przy 
tym, że nie każdy innowacyjny pomysł skończy 
się wdrożeniem nowego rozwiązania. Tylko nie-
które z pomysłów zakończą się sukcesem. Część z 
nich poniesie porażkę. Banki nie powinny więc być 
otwarte na współpracę z wszystkimi firmami z 
branży FinTech i ich innowacyjne pomysły, ponie-
waż muszą liczyć się z ryzykiem i ocenić szansę 
powodzenia lub porażki  
nowej technologii. Z moich obserwacji wynika, że 
polska gospodarka jest wciąż mało innowacyjna. 
Banki natomiast na tle innych branż są bardzo no-
woczesne. Natomiast nasze FinTechy nie są wcale 
w czołówce nowoczesnych rozwiązań, chyba że 
porównany je z tą branżą w krajach Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Brakuje nam jednak sporo do 
FinTechów, które należą do światowej czołówki. 
Banki mają też obawy związane ze współpracą z 
FinTechami, dotyczące ochrony danych osobo-
wych. Powstaje bowiem pytanie, kto będzie pono-
sił odpowiedzialność za nieuprawniony dostęp do 
danych przekazanych przez banki FinTechom? 
Zwłaszcza, że weszły w życie nowe przepisy unij-
ne (RODO) o ochronie danych osobowych. Nie 
wiadomo na przykład, co stanie się z bazą klien-
tów posiadaną przez FinTech, który zakończy swo-
ją działalność?  
 
Czy FinTechy mogą być konkurencją dla ban-
ków? 
Z pewnością są one konkurencyjne dla sektora 
bankowego. Głównie z dwóch powodów. Po pierw-
sze oferują szybsze świadczenie niektórych usług 
niż tradycyjny bank i po drugie, robią to taniej. 

Ale, o czym już mówiłam, nie stoi za nimi wiary-
godność. Dzisiaj mogą takie firmy oferować szyb-
sze i tańsze usługi, przede wszystkim dlatego, że 
nie podlegają nadzorowi. To jest m.in. skutek te-
go, że prawodawstwo nie nadąża za rozwojem 
technologii. Dobrym przykładem mogą być tutaj 
także rozwiązania podatkowe. Jeśli zaś chodzi o 
środki finansowe w bankowości spółdzielczej, któ-
re mogłyby zostać wykorzystane na przejmowanie 
firm z branży FinTech, to w tym przypadku ważna 
jest raczej kwestia współpracy, niż przejmowania 
tych firm. Mimo wszystko, nie uważam jednak, 
żeby kwestie finansowe były tutaj najważniejsze, 
bowiem chodzi bardziej o sprawy mentalności i 
otwartości na wprowadzanie zmian. To może być 
główną barierą we współpracy banków spółdziel-
czych z FinTechami i szerzej patrząc wdrażania 
innowacji w tym sektorze gospodarki. Tutaj jest 
duża rola do odegrania przez banki zrzeszające. 
Bankowość jako taka z pewnością nie zniknie z 
rynku, ale na pewno zmieni się model jej działa-
nia.  
 
Czy bardzo szybki rozwój technologii może 
mieć wpływ na sektor bankowości spółdziel-
czej i utratę jego obecnej pozycji rynkowej? 
To zależy przede wszystkim od podejścia samego 
sektora banków spółdzielczych. Jeśli nie będzie nic 
robił w zakresie rozwoju nowych technologii, to 
potencjalnie, może w przyszłości systematycznie 
tracić klientów, którzy będą nastawieni na nowo-
czesne technologie. Ale moim zdaniem, rozwój 
technologii nie jest wcale największym wyzwa-
niem dla sektora banków spółdzielczych. Jeszcze 
większym wyzwanie, i to od lat, jest sam model 
funkcjonowania tej bankowości. Obecny model 
zaczyna się wyczerpywać i to jest przede wszyst-
kim problem banków zrzeszających. Każdy z tych 
banków ma dzisiaj setki właścicieli, którymi są 
banki spółdzielcze, prezentujące różne modele 
rozwoju. Jedne z nich są bardziej inne mniej na-
stawione na rozwój nowych technologii. Są banki 
nowoczesne, ale także bardzo konserwatywne. W 
tej sytuacji bankowi zrzeszającemu jest bardzo 
trudno sprostać oczekiwaniom wszystkich swoich 
właścicieli. Właściwie nie da się tego zrobić. Poza 
tym, zrzeszenia mają problem z generowaniem 
zysków. Banki spółdzielcze lokując swoje środki w 
banku zrzeszającym oczekują od niego stopy 
zwrotu na poziomie rynkowym. Oznacza to, że 
bank zrzeszający powinien ulokować te środki w 
taki sposób, żeby generowały stopę zwrotu powy-
żej stopy rynkowej. Jednocześnie mają to robić 
bezpiecznie. Ale w jaki sposób zrobić to bezpiecz-
nie i jednocześnie gwarantować zysk powyżej ryn-
kowej stopy zwrotu? 



Blockchain, czyli łańcuch bloków, to rodzaj roz-

proszonej bazy danych stosowanej w bitcoinie i 

innych kryptowalutach. Ma ona jednocześnie wiele 

innych zastosowań w sektorze zarówno prywat-

nym, jak i publicznym. Blockchain umożliwia roz-

proszenie baz danych. Tradycyjne bazy danych 

opierają się na zaufanej trzeciej stronie. Przelewu 

między dwiema stronami dokonuje bank, wpisu w 

księdze wieczystej dokonuje notariusz, wrażliwe 

dane zdrowotne przechowuje szpital, głosy liczy 

państwowa komisja wyborcza, a rejestr spółek 

prowadzi administracja państwowa. Trzecia strona 

jest wybierana ze względu na dobrą reputację lub 

państwowy przymus. Blockchain umożliwia jej 

usunięcie przez rozproszenie, anonimizację i opar-

cie procesu na wcześniej ustalonych algorytmach. 

Transakcje dokonywane są bezpośrednio między 

stronami, a rozproszenie bazy wśród użytkowni-

ków uniemożliwia jej zmianę bez ich wiedzy. Jed-

nocześnie taki system gwarantuje tzw. pseudoa-

nonimowość, co oznacza, że cała baza i transakcje 

są jawne dla wszystkich użytkowników, ale nie-

możliwe bez zewnętrznych informacji jest powią-

zanie zapisów z konkretną osobą (Posvanc, 2016). 

Dotychczasowe zastosowania w sektorze prywat-

nym są w większości skupione w branży  finanso-

wej. W 2016 roku firmy wykorzystujące technolo-

gię blockchain zebrały 400 mln dol. tradycyjnego 

venture capital, a kolejne 200 mln dol. przez ICO. 

ICO (ang. Initial Coin Offering) w odróżnieniu od 

IPO (ang. Initial Public Offering) to rodzaj oferty 

publicznej, w której udziały w firmie są sprzeda-

wane bezpośrednio przez blockchain, bez pośred-

ników w postaci banków inwestycyjnych, operato-

rów wymiany, audytorów, prawników lub platform 

finansowania społecznościowego (Tapscott i Tap-

scott, 2017). Z kolei w krajach rozwijających się 

popularne są przekazy pieniężne od emigrantów 

zza granicy, które wykorzystują technologię block-

chain, co obniża koszty transakcyjne związane z 

tymi przekazami (IMF, 2016). Istnieje jednak wie-

le zastosowań spoza branży finansowej: czasopi-

smo naukowe „Ledger” wykorzystuje blockchain 

do podpisywania praw autorskich do artykułów, a 

fińska firma Futurice do umożliwiania pracowni-

kom ewidencjonowania nadgodzin. Z kolei amery-

kańska firma Tokken umożliwia firmom sprzedają-

cym medyczną marihuanę w stanach, w których 

jest legalna, mimo że rząd federalny nie akceptuje 

takiej działalności i nie zezwala na jej obsługę 

przez system bankowy. W sektorze publicznym 

istnieją szerokie zastosowania technologii block-

chain ze względu na prowadzenie przez admini-

strację państwową licznych rejestrów. Aż 70% 

ludności świata nie ma dostępu do skutecznego 

systemu ewidencji własności gruntów (Heider i 

Connelly, 2016). Technologia blockchain może to 

ułatwić. Brazylia testuje rejestr ziemi oparty na 

technologii blockchain, nad podobnym rozwiąza-

niem pracują również Indie (WU GTPC, 2017). 

Jednak blockchain to nie tylko technologia dla kra-

jów rozwijających się. Od dłuższego czasu taki 

rejestr gruntów testuje Szwecja, co ma przynieść 

wymierne oszczędności podatnikom przez zredu-

kowanie biurokracji, ograniczenie oszustw i przy-

spieszenie transakcji (Lantmateriet et al., 2017). 

W naszym regionie cyfryzację usług publicznych 

opartych na technologii blockchain przeprowadziła 

Estonia, wykorzystując ją przy tworzeniu krajo-

wych rejestrów zdrowia, aktów prawnych, wyro-

ków sądowych, bezpieczeństwa czy handlowych. 
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Telefon dobry na wszystko 

W dobie galopującego postępu technologiczne-

go nie możemy sobie pozwolić na obojętność 

wobec nowych trendów, które wchodzą pod 

strzechy polskich domów szybciej, niż szacuje 

większość obserwatorów naszego rynku, wyni-

ka z badania firmy Kantar TNS, na temat tren-

dów w bankowości, płatnościach, handlu elek-

tronicznym i reklamie mobilnej, opublikowane-

go w raporcie „POLSKA.JEST.MOBI 2018”. W 

2013 roku ponad połowa (51%) użytkowników 

bankowości mobilnej deklarowało, że ten ro-

dzaj kontaktu z instytucjami finansowymi, sta-

nowi tylko dodatek do bankowości internetowej 

i jeśli nie muszą, to nie korzystają z tego kana-

łu komunikowania się z bankiem. Obecnie 

utrwaliły się już nowe wzorce korzystania z roz-

wiązań mobilnych, przede wszystkim dzięki 

wprowadzaniu nowych aplikacji na smartfony.  

Dzisiaj jeszcze dla wielu osób niemożliwa może 

wydawać się wizja szybkiego upowszechnienia 

rozwiązań obsługiwanych głosowo. Ale są prze-

słanki pozwalające na twierdzenie, że jesteśmy 

w przededniu rozkwitu popularności domowych 

asystentów głosowych. Powiedzieć komputero-

wi o swojej potrzebie jest o wiele łatwiej niż 

wyszukać ją w serwisie internetowym. Do ta-

kiego sposobu komunikowania z komputerami 

dążyliśmy od dawna – do rozmowy, a nie ko-

nieczności klikania myszką, czy dotykania kla-

wiatury telefonu. Inteligentni asystenci głosowi 

będą mieli nieodwracalny i gruntowny wpływ 

na zmianę naszych oczekiwań wobec sposobu, 

w jakim technologia ma służyć człowiekowi. Dla 

wielu Polaków już dzisiaj smartfony zastąpiły 

komputery dla wielu zadań. Okazuje się jed-

nak, że nie we wszystkich segmentach rynku, 

oferowane tam rozwiązania są gotowe do zrea-

lizowania oczekiwań ich użytkowników. Wydaje 

się, że biznes nie docenił na czas potencjału 

swoich klientów w kanałach komunikacji mobil-

nej. Wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia aby 

sprostać stawianym oczekiwaniom. Liczba Pola-

ków posiadających smartfony od dwóch lat 

utrzymuje się na podobnym poziomie, z nie-

wielką tendencją wzrostu i wynosi 62–64%. 

Mimo, że od 2016 roku nie obserwuje się już 

tak dynamicznego wzrostu sprzedaży smartfo-

nów, to jednak zauważalnie rośnie intensyw-

ność ich wykorzystania. Jest on coraz częściej 

wykorzystywany jak podręczny komputer, dzię-

ki któremu możemy załatwiać już wszystkie 

sprawy, a nawet przestać korzystać z tradycyj-

nego komputera. Najpopularniejsze aplikacje 

mobilne dalej zwiększają swoje zasięgi, ale za-

uważalny jest także trend migracji konsumen-

tów treści mobilnych z aplikacji do przegląda-

rek mobilnych. Blisko połowa naszych rodaków 

(48%) deklaruje, że korzysta z mobilnych urzą-

dzeń ponad dwie godziny dziennie, co stanowi 

wzrost, w porównaniu do poprzednich lat. Re-

spondenci deklarują też, że posiadają przecięt-

nie trzy urządzenia podłączone do Internetu.  

Jednocześnie zastanawiać może fakt, że mimo 

większej liczby urządzeń, wciąż jesteśmy mniej 

aktywni w sieci, niż inne regiony świata. Wyni-

ka to prawdopodobnie z faktu, że w Polsce na-

dal istotnym urządzeniem jest komputer 

(stacjonarny lub laptop), który nie jest tak an-

gażujący, jak urządzenie mobilne. Blisko jedna 

trzecia (29%) Polaków uważa, że używa swoje-

go smartfona zbyt często. Z badań wynika,  
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że za taką deklaracją nie idą konkretne działania. 

Warto jednak mieć na uwadze fakt, że po stronie 

użytkowników pojawia się potrzeba optymalizo-

wania czasu spędzania online i zorganizowania go 

w taki sposób aby w pełni odpowiadał potrzebom 

i oczekiwaniom. Do najpopularniejszych w Polsce 

mediów społecznościowych należą: Facebook 

(82%), YouTube (79%) i Instagram (28%), a 

wśród komunikatorów dominuje Facebook Mes-

senger (66%). YouTube jest najpopularniejszym 

serwisem, będącym źródłem informacji o produk-

tach, a Facebook jest najpopularniejszym kana-

łem mediów społecznościowych, wykorzystywa-

nym do kontaktów z marką (obsługa klientów). 

Grupa osób najmniej aktywnych w sieci wykorzy-

stuje Internet przede wszystkim do wysyłania 

maili oraz czytania artykułów. Podobnie jest z 

osobami, które korzystają z mediów społeczno-

ściowych. Firma badawcza Kantar TNS w jednym 

z ostatnich badań zdecydowała się sprawdzić, jaki 

jest stopień związku emocjonalnego użytkowni-

ków z wybranymi mediami społecznościowymi. 

Badanie to pozwala ocenić, które serwisy mają 

szansę na wzrost w najbliższym czasie, a które 

mogą tracić zainteresowanie użytkowników.  

Okazało się, że Facebook mimo swoich wysokich 

udziałów jest serwisem, który angażuje w mniej-

szym stopniu, niż YouTube i w najbliższym czasie 

może tracić swoje udziały w rynku. Nie można 

jednak tego wykluczyć, zwłaszcza po aferze z 

bezprawnym udostępnianiem przez ten serwis 

informacji o użytkownikach, firmie badawczej za-

angażowanej w amerykańskie wybory. Blisko jed-

na trzecia naszych rodaków (31%) dokonuje za-

kupów w Internecie za pomocą smartfonów, a 

tych którzy robią to wyłącznie mobilnie jest już 

prawie jedna czwarta (23%). Natomiast na przej-

ście całego procesu zakupowego, łącznie z finali-

zacją transakcji płatnością z poziomu smartfona, 

decyduje się 22% kupujących.  

Liczba osób komunikujących się z bankami mobil-

nie, wzrosła w ubiegłym roku do 34%. Rośnie 

także intensywność takich kontaktów. Z płatności 

zbliżeniowych telefonem korzysta 13% Polaków, 

a wyłącznie mobilnie kupuje już 23% responden-

tów. Z badania przeprowadzonego na zlece-

nie organizacji Visa wynika, że wraz z ro-

snącą popularnością innowacyjnych rozwią-

zań płatniczych, rozwijają się również no-

woczesne metody identyfikacji klientów in-

stytucji finansowych. Jedną z nich jest biome-

tria, która już obecnie budzi duże zaufanie konsu-

mentów. Zdecydowana większość, bo 83% z nich 

uważa, że jest ona bezpieczną formą uwierzytel-

niania. Wśród konsumentów, którzy płacą zbliże-

niowo odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 

85%. Polacy wskazali przy tym skanowanie odci-

sku palca oraz tęczówki oka, jako te metody 

identyfikacji biometrycznej, z których skorzystali-

by najchętniej podczas robienia zakupów. Skano-

wanie odcisku palca jest również postrzegane ja-

ko najbezpieczniejsze rozwiązanie – za takie 

uważa je 74% badanych. Badania Kantor TNS 

pokazały, że osoby w wieku 35–45 lat stanowią 

grupę częściej korzystającą z produktów i usług 

bankowych niż ogół Polaków. Nowe technologie 

są dla nich interesujące i nie stanowią bariery, 

wynikającej z braku umiejętności obsługi nowo-

czesnych urządzeń. Jednak grupę tę cechuje brak 

zaufania do banków i obawa o bezpieczeństwo 

innowacyjnych usług. Ponad 91% osób w prze-

dziale wiekowym 35–45 lat nie chce korzystać z 

płatności telefonem. Głównym powodem jest to, 

że postrzegają bankowość mobilną jako niebez-

pieczną. Kolejnym powodem jest brak widocz-

nych korzyści lub przyzwyczajenie do innych form 

przeprowadzania transakcji płatniczych.  

Badania firm z sektora finansowego pokazały, że 

bankowość mobilna jest dla przedstawicieli sekto-

ra bankowego ważnym kanałem komunikacji z 

klientem i będzie się dalej rozwijała. Chociaż naj-

popularniejszą formą bankowości mobilnej z uży-

ciem smartfonów jest dokonywanie przelewów 

oraz sprawdzanie stanu konta i jego historii, to 

coraz częściej klienci za pośrednictwem tego 

urządzenia kupują inne produkty i usługi banko-

we. W ocenie przedstawicieli banków mobilne 

serwisy coraz częściej realizują codzienne potrze-

by klientów, a serwisy internetowe stają się dla 

klienta jego placówką bankową. Klienci oczekują 

też aplikacji intuicyjnych, czyli takich, których nie 

muszą się uczyć ale będą w stanie po ich urucho-

mieniu zrealizować różne operacje finansowe.  

Wskazane jest także aby aplikacja oferowała  
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dodatkowe możliwości, których nie ma w serwisie 

bankowości dostępnym na stronie WWW, na przy-

kład lokalizację geograficzną lub biometrię.  

Technologiczny wyścig dostarcza nowych, coraz 

bardziej zaawansowanych urządzeń, wspierają-

cych biometrię. Logowanie odciskiem palca banki 

przenoszą już do poziomu autoryzacji transakcji, 

kreując nowy standard. I zanim on się na dobre  

zadomowił, już zasady gry wywróciła biometria 

twarzy. Bankowcy są zgodni, że priorytetem nie-

zmiennie pozostaje bezpieczeństwo danych i 

transakcji klientów. Analizowane są m.in. możli-

wości, jakie daje weryfikacja przeprowadzana dro-

gą video, czy rozpoznawanie głosu. Dzięki ich za-

stosowaniu potencjalni klienci banku nie musieliby 

wychodzić z domu aby ich tożsamość została zwe-

ryfikowana, na przykład podczas zakładania ra-

chunku bankowego. W zakresie usług bankowych 

Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych 

krajów w Unii Europejskiej. Dzięki dużej konku-

rencji w bankowości mobilnej, banki prześcigają 

się użytecznością i funkcjonalnością stosowanych 

aplikacji mobilnych. Mamy też unikalny w skali 

Europy BLIK, czyli polski standard płatności mobil-

nych, którego popularność stale rośnie. Wąskim 

gardłem polskiego handlu elektronicznego wciąż 

pozostaje moment płatności podczas zakupów in-

ternetowych. Blisko ⅓ internautów, którzy robią 

zakupy przez smartfon woli za nie zapłacić na 

komputerze, a nie od razu w chwili zakupu. Na 

sfinalizowanie transakcji płatnością z poziomu 

smartfona decyduje się tylko 15% kupujących. Z 

zagranicznych badań (E-commerce Nation) wyni-

ka, że rynek handlu elektronicznego rośnie każde-

go roku przeciętnie o 15%. Do 2020 roku zakupy 

mobilne będą odpowiadać za 45% wszystkich glo-

balnych przychodów w elektronicznym handlu. W 

minionym roku aż 40% transakcji w systemie 

BLIK pochodziło z urządzeń mobilnych. Dzięki te-

mu systemowi miliony Polaków mogą bezpiecznie 

i wygodnie płacić, wypłacać i przelewać pieniądze, 

korzystając ze smartfonów. Obecnie możliwość 

korzystania z BLIK-a w aplikacji bankowości mo-

bilnej ma około 80% wszystkich klientów krajo-

wych instytucji finansowych.  



 

FORUM BANKOWE 2018 

Pod ciężarem nowych regulacji i obciążeń finansowych 

Podczas obrad ostatniego Forum Bankowego w 

Warszawie, którego głównym tematem była 

przyszłość rynku usług bankowych w perspek-

tywie najbliższych pięciu lat, pierwszy panel 

dyskusyjny dotyczył aktualnych uwarunkowań 

regulacyjnych i ekonomicznych prowadzenia 

biznesu bankowego. Uczestnicy dyskusji zasta-

nawiali się m.in. nad pożądanymi kierunkami 

zmian w regulacjach, jak i w bilansach banków, 

w świetle możliwości generowania dochodów i 

zwiększania funduszy własnych.  

Dyskutanci starali się znaleźć odpowiedzi na 

pytanie, w jaki sposób zareaguje rynek finanso-

wy, gdy przyjdzie nieuchronne spowolnienie, po 

sprzyjających w ostatnich miesiącach warun-

kach makroekonomicznych ale jednocześnie 

rosnącej presji regulacyjnej. Czy bankowcy mo-

gą liczyć na wyhamowanie obecnego tempa 

wprowadzania nowych przepisów regulujących 

rynek usług finansowych i w jaki sposób można 

zabezpieczyć się przed nadchodzącymi, nie 

zawsze jeszcze możliwymi do identyfikacji, no-

wymi rodzajami ryzyka?  

Panel dyskusyjny rozpoczęło wystąpienie wpro-

wadzające Pawła Preussa, partnera i lidera Ze-

społu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w fir-

mie EY, który przypomniał, że w wielu obsza-

rach polski sektor bankowy osiąga większe, niż 

przeciętne wyniki ale nie są one gwarancją suk-

cesu w przyszłości. Budowane obecnie przez 

banki znaczne bufory kapitałowe, zgodne z za-

leceniami nadzoru finansowego, nie dają jedno-

znacznej odpowiedzi na pytanie, czy są ade-

kwatne do faktycznych potrzeb.  

Jednocześnie, zgodnie z zaleceniami tego sa-

mego nadzoru, polskie banki prowadzą ostroż-

ną politykę kredytową, która nie pozwala im na 

optymalne wykorzystanie bardzo dobrej ko-

niunktury. Nadal też wyzwaniem dla banków 

pozostają utrzymujące się już od dłuższego 

czasu, niskie stopy procentowe, które nie za-

chęcają do budowania długoterminowych osz-

czędności. To wszystko nie pozostaje bez wpły-

wu na rentowność banków. Sporo niewiado-

mych wiąże się też z wejściem w życie przepi-

sów unijnej dyrektywy PSD 2, które spowodują 

pojawienie się na rynku usług finansowych firm 

z sektora fintech, które z uwagi na brak rygory-

stycznego nadzoru, mogą funkcjonować przy 

znacznie mniejszych kosztach. Zdaniem przed-

stawiciela firmy EY, dla banków te kwestie wią-

żą się z nowym ryzykiem ale jednocześnie mo-

gą być dla nich szansą rozwoju.  

Konieczne jest zachowanie równowagi między 

potrzebami klientów i sektora finansowego – 

podkreślił Paweł Preuss – ale do tego klienci 

banków muszą być odpowiednio przygotowani, 

przede wszystkim, pod względem edukacji fi-

nansowej.  

Potrzebne są też regulacje dotyczące nowych 

modeli biznesowych, lepszej ochrony konsu-

mentów i konkurencji na rynku usług finanso-

wych, który już wkrótce stanie się bardziej 

otwarty i dostępny także dla firm spoza sektora 

finansowego. Ograniczeniem dla banków są też 

przepisy dotyczące outsourcingu. Bez pomocy 

regulatora banki nie poradzą sobie z rozwiąza-

niem problemu finansowania długoterminowe-

go. Nie można też zapominać, że wchodzą 

obecnie na rynek nowe pokolenia klientów, ko-

rzystających przede wszystkim z elektronicz-

nych kanałów komunikacji.  

Moderatorem dyskusji pierwszego panelu dys-

kusyjnego był Piotr Czarnecki, prezes zarządu 

Raiffeisen Bank Polska, a wzięli w niej udział: 

Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regula-

cji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spół-

dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 

w Komisji Nadzoru Finansowego, Iwona Kozera, 

partner i lider Doradztwa Biznesowego na ob-

szar Europy Centralnej i Południowowschodniej 

w firmie EY, Michał Mrożek, prezes zarządu 

HSBC Bank Polska, Piotra Konieczka, wicepre-

zes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, Ma-

rek Lusztyn, wiceprezes zarządu Banku Pekao, 

Leszek Niemycki, wiceprezes zarządu Deutsche  
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Bank Polska, Sławomir Panasiuk, wiceprezes za-

rządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościo-

wych oraz Tomasz Frączek, prezes zarządu Mon-

dial Assistance. Rozpoczynając debatę moderator 

podkreślił, że banki powinny być przygotowane na 

ryzyko, ponieważ sektor musi być  

odporny na wszelkiego rodzaju zawirowania nie 

tylko rynkowe. Zaznaczył jednocześnie, że żadne z 

obecnych wyzwań na rynku finansowym nie stano-

wi istotnego zagrożenia dla instytucji finansowych  

ale kumulacja takich zagrożeń może już stanowić 

poważne ryzyko. Przypomniał, że nie tylko banki 

mają problemy z nowymi wymogami regulacyjny-

mi ale także nadzór finansowy, który nie jest w 

stanie sprostać wszystkim potrzebom inspekcyj-

nym.  

Przedstawiciel KNF zwrócił uwagę na fakt, że nie 

wszystkie regulacje, którym muszą sprostać banki 

dotyczą kwestii ostrożnościowych, ponieważ insty-

tucje finansowe podlegają także pod regulacje do-

tyczące zasad funkcjonowania każdej firmy. Na-

gromadzenie wymogów ostrożnościowych, jakie 

spełnić muszą banki wynika m.in. ze skomplikowa-

nych zmian zachodzących na rynkach finanso-

wych. Regulator powinien być tak restrykcyjny, 

jak tylko jest to konieczne i tak liberalny, jak jest 

to możliwe. Przypomniał też, że polskie banki wy-

szły obronną ręką z ostatniego, globalnego kryzy-

su finansowego m.in. dlatego, że nasz rynek był 

mocno regulowany.  

Dyskutanci byli zdania, że nasz sektor bankowy 

jest w dobrej sytuacji pod względem stabilności 

całego systemu finansowego. Ale pod względem 

makroekonomicznym sytuacja jest inna niż dzie-

sięć lat temu, ponieważ nasza odporność na zawi-

rowania rynkowe jest niższa. Wynika to m.in. ze 

zmian demograficznych i przeobrażeń na rynku 

pracy, jak również niskiego poziomu inwestycji. 

Trzeba też pamiętać o niewielkich oszczędnościach 

zgromadzonych przez Polaków, co wiąże się z nie-

dostateczną edukacją finansową. To wszystko po-

woduje, że polskie banki, chociaż stabilne, nie sta-

nowią atrakcyjnego celu dla globalnych inwesto-

rów. Zwłaszcza w porównaniu do krajów azjatyc-

kich i inwestowania w sektor nowoczesnych tech-

nologii. Warto tutaj dodać, że nasze regulacje czę-

sto nie nadążają za zmianami technologii.  

Przedstawiciele banków zwracali też uwagę na 

fakt, że skończył się czas taniej siły roboczej w 

naszym kraju. Prowadzi to do wzrostu kosztów 

pracy, co z kolei przekłada się na spadek konku-

rencyjności. Podkreślano rolę oszczędności i ich 

wpływ na stabilność rynku finansowego, powołując 

się na przykład Włoch, gdzie dzięki oszczędno-

ściom posiadanym przez obywateli udało się prze-

trwać kryzys gospodarczy. Zwracano także uwagę 

na trudne dziś do przewidzenia konsekwencje wy-

stąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, któ-

re mogą dotknąć zarówno polski sektor bankowy, 

jak i rynek bancassurance.  

Dyskutanci pytali również o kwestie dotyczące 

konsolidacji rynku bankowego, a zwłaszcza o to, 

czy będzie ona wymuszona przez regulatora, czy 

przez rynek usług finansowych. Odpowiedź na to 

pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ obecne, 

znaczne obciążenie finansowe sektora bankowego, 

nie jest bez znaczenia dla ewentualnych inwesto-

rów, także zagranicznych. Dlatego chociaż sektor 

bankowy jest bezpieczny, to jednak dla inwesto-

rów liczy się również stopa zwrotu na zainwesto-

wanym kapitale. Wydaje się, że konsolidacja bę-

dzie nadal trwała ale nie zawsze może ona być ko-

rzystna dla konsumentów.  

Podczas dyskusji padły także pytania o przyszłość 

sektora banków spółdzielczych. Jakich mogą się 

spodziewać nowych regulacji? Czy znaczący wpływ 

na ten sektor będzie miała widoczna coraz bardziej 

tendencja do wprowadzania przez nadzór regulacji 

korzystnych przede wszystkim dla konsumentów?  

Zdaniem uczestników dyskusji, wyzwaniem dla 

banków spółdzielczych będą ich klienci, ponieważ 

zmiany demograficzne są nieubłagane. Nie bez 

znaczenia będą też wymogi kapitałowe, trudne do 

spełnienia, zwłaszcza przez najmniejsze banki. 

Koszty działalności wciąż pozostają wysokie, a na 

rynku, także lokalnym, zaczynają pojawiać się fir-

my spoza sektora finansowego, stanowiące coraz 

większą konkurencję dla banków. W ocenie dysku-

tantów obecnie 30–40% kosztów działania banków 

spółdzielczych stanowią wydatki związane z ko-

niecznością przystosowania się do wymogów no-

wych regulacji. Stąd m.in. pomysł powołania do 

życia tzw. centrów usług wspólnych, z których mo-

głyby korzystać zrzeszone banki.  

Z pewnością ważne dla banków spółdzielczych bę-

dą nowe regulacje, o czym już mogły się przeko-

nać, chociażby po wprowadzeniu zmian dotyczą-

cych zastawu rejestrowego na posiadanych ma-

szynach i urządzeniach służących do produkcji rol-

nej. Banki spółdzielcze poradziły sobie z tym pro-

blemem dzięki doskonałym relacjom ze swoimi 

klientami. Zastaw ustanawiany jest na innych 

składnikach majątku gospodarstwa rolnego. Fak-

tem jednak jest, że są jeszcze inne niekorzystne 

regulacje utrudniające działalność bankom obsłu-

gującym sektor rolny.  

Podsumowując dyskusję jej moderator podkreślił 

znaczące dla sektora bankowego obciążenia finan-

sowe. Wystarczy powiedzieć, że w ubiegłym roku z 

tytułu podatku CIT, banki odprowadziły do budże-

tu państwa 4,7 mld zł. Zapłaciły też podatek ban-

kowy w wysokości 3,7 mld zł oraz składki na Ban-

kowy Fundusz Gwarancyjny, przekraczające 2,1 

mld zł. Na razie były w stanie wywiązać się ze 

swoich zobowiązań ale czy zdołają wytrzymać ko-

lejne nakładane na sektor daniny?  



 

 

Cyfryzacja potrzebuje nowego 

pracownika 

Radykalnej zmianie uległy oczekiwania i potrze-

by klientów indywidualnych, swobodnie poru-

szających się po sieci internetowej, przyzwy-

czajonych do szerokich możliwości wyboru i 

domagających się uważnego traktowania. Cy-

fryzujące się firmy w coraz większym zakresie 

sprzedają swoje – nierzadko cyfrowe – produk-

ty za pośrednictwem kanałów elektronicznych 

na rynkach międzynarodowych i potrzebują no-

watorskich rozwiązań w zakresie płatności.  

Chcąc utrzymać i poszerzyć obecność na rynku, 

banki muszą przejść gruntowną transformację 

cyfrową, co zakłada konieczność wewnętrznej 

restrukturyzacji oraz zmianę myślenia o cha-

rakterze pracy bankowca. W większości sektor 

bankowy rozumie istotę obecnej rewolucji tech- 

Sektor bankowy jest tą częścią systemu finansowego, który najbardziej przyciąga 

uwagę w kontekście zastosowania nowych technologii, ponieważ ich wprowadzenie 

ma bezpośredni wpływ na codzienne zachowania klientów. W bankach jak w soczewce 

skupiają się kluczowe zmiany zachodzące w cyfryzującej się gospodarce. Nowe tech-

nologie zmieniają funkcjonowanie systemu finansowego, podważając ustabilizowaną 

na przestrzeni ostatnich stuleci rolę banku. W ciągu zaledwie kilku lat banki zyskały 

niespodziewaną konkurencję w postaci firm finansowo-technologicznych, zwanych 

FinTechami. 

Janusz Orłowski 



nologicznej i wprowadza różnego rodzaju innowa-

cyjne rozwiązania, od zastosowań sztucznej inteli-
gencji w analizie danych po blockchainy. 

W najbliższym czasie banki staną jednak przed 

problemem niedoboru pracowników o odpowied-

nich kompetencjach, umiejących harmonijnie łą-
czyć wiedzę na temat specyfiki sektora finansowe-

go i funkcjonowania banków w kontekście gospo-

darki cyfrowej – uważają dr Renata Włoch z Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i dr 

Katarzyna Śledziewska z Wydziału Nauk Ekono-

micznych Uniwersytetu Warszawskiego, autorki 
raportu na temat wpływu zmian technologicznych 

na pracowników sektora bankowego. W sektorze 

bankowym panuje dość powszechne przekonanie, 

że gwarantem przewagi konkurencyjnej banków 
jest przywiązanie klientów do stabilnych instytucji, 

które są w stanie stosować zaawansowane proce-

dury zabezpieczania danych. Jednak ta historyczna 
rola pośrednika, gwaranta i konsolidatora transak-

cji finansowych, jaką odgrywają banki, może zo-

stać podważona przez rozwiązania blockchainowe. 
Blockchain to rodzaj technologii rozproszonych re-

jestrów służących do księgowania transakcji, w 

której spójność zapisów gwarantują blokowe algo-

rytmy kryptograficzne. Te nowe możliwości eks-
ploruje obecnie wiele firm fintechowych, nierzadko 

we współpracy z bankami. Usługi finansowe pro-

ponuje również coraz więcej firm, które do tej po-
ry funkcjonowały poza ścisłym sektorem finanso-

wym. Realne zagrożenia dla sektora bankowego 

stanowią przede wszystkim korporacje obracające 

danymi, takie jak Google, Facebook i Amazon, 
oraz wszelkie rozwiązania platformowe, które ofe-

rują klientowi dostęp do różnych instytucji finan-

sowych za pośrednictwem jednego kanału. Co 
ważniejsze firmy te mają dostęp do ogromniej ilo-

ści danych na temat swoich klientów, co oznacza, 

że mogą precyzyjnie dopasować ofertę produktów 
i usług finansowych oraz zautomatyzować ocenę 

wiarygodności finansowej. Na razie FinTechy, cho-

ciaż zmieniły strukturę usług finansowych oraz 
sposób ich dostarczania, to jeszcze nie zyskały po-

zycji dominujących graczy. Z perspektywy konsu-

menta korzystającego z elektronicznych kanałów 

dostępu do usług bankowych, usługi finansowe, to 
takie same usługi, jak każde inne. A to oznacza, 

że korzystanie z nich staje się elementem codzien-

nego doświadczenia. W dodatku potrzeby cyfrowe-
go klienta usług bankowych, zwłaszcza płatności, 

są w coraz większym stopniu kształtowane przez 

doświadczenia przyjaznego używania produktów i 
usług oferowanych przez firmy fintechowe i korpo-

racje obracające danymi (takie jak np. Amazon). 

Często przytaczany jest przykład „niewidocznej 

płatności” stosowanej przez Ubera – klient zama-
wiający taksówkę przez aplikację nie musi już za-

wracać sobie głowy czynnością płacenia za usługę.  

Badania pokazały, że zdecydowana większość 
przedstawicieli sektora finansowego widzi pożytki 

płynące z wprowadzania cyfrowych rozwiązań two-

rzonych i wdrażanych przez firmy fintechowe. 

Większość respondentów zadeklarowała, że w per-
spektywie dwóch do pięciu lat zamierza zwiększyć 

liczbę partnerstw z FinTechami. Banki coraz czę-

ściej traktują FinTechy jak poligony doświadczalne 
testujące innowacje finansowe, z których część 

jest później wprowadzana do podstawowej działal-

ności banku, uczą się też od tych firm oferowania 

klientom maksymalnie przyjaznego i uproszczone-
go serwisu. Coraz częściej klasyczne instytucje 

finansowe wchodzą w alianse z firmami technolo-

gicznymi, wykorzystując oferowany przez nie po-
tencjał infrastruktury chmurowej. To powoduje, że 

coraz częściej też zaczynają upodabniać się do 

FinTechów i zarazem są od nich w coraz większym 
stopniu zależne, jeśli chodzi o infrastrukturę 

chmurową. Sektor bankowy zdaje sobie sprawę z 

konieczności cyfrowej transformacji, wszystkich 

aspektów dotychczasowej działalności banków. Cel 
ten trudno będzie jednak osiągnąć bez pracowni-

ków dysponujących wielostronnymi kompetencja-

mi cyfrowymi. Z badań przeprowadzonych we 
Francji wynika, że potrzeba dostosowania oferty 

do indywidualnych potrzeb klienta i rosnąca rola 

mediów społecznościowych oraz usług mobilnych 

w największym stopniu wpłyną na przekształcenie 
charakteru trzech kluczowych stanowisk w banku: 

stanowiska menedżera back office, doradcy klienta 

oraz dyrektora oddziału. Obecnie menedżer zaj-
muje się przede wszystkim realizacją transakcji, 

księgowaniem, skanowaniem dokumentów, admi-

nistracją, kontrolą, inicjowaniem rozwiazywania 

problemów i w wyjątkowych sytuacjach kontaktem 
z klientem. Cyfryzacja odbierze mu wiele rutyno-

wych obowiązków pozwalając skupić się na zarzą-

dzaniu sytuacjami nietypowymi, trudnymi do prze-
tworzenia cyfrowego oraz kontrolą i monitorowa-

niem  



ryzyka. W przypadku doradcy klienta, cyfryzacja 

nie odbierze mu obowiązków, ale spowoduje ra-

czej przesunięcie w akcentach. Zwiększy się waga 

aktywności doradczych oraz budowania relacji z 

klientem, a spadnie obciążenie codziennymi obo-

wiązkami biurowymi. Znaczenia nabierze kontakt 

zdalny z klientem, ponieważ wizyty konsumentów 

w oddziałach będą rzadsze. Dyrektor oddziału w 

wyniku cyfryzacji większy nacisk będzie musiał 

położyć na aktywności zarządcze, w szczególności 

funkcjonalne zarządzanie zespołem. Rola dyrekto-

ra zacznie przypominać rolę trenera. Spadnie 

udział czynności administracyjnych na rzecz spra-

wozdawczości z kontroli. Zdaniem ekspertów cy-

fryzacja zdejmie z pracowników banków uciążliwe 

obowiązki biurowe i pozwoli im zająć się bardziej 

„ambitnymi” zadaniami, wiążącymi się z kontak-

tem z klientem i wymagającymi większej wiedzy 

specjalistycznej, a także lepszej organizacji pracy. 

Ewolucja tradycyjnych instytucji bankowych w 

banki nowej generacji (4.0) wiąże się jednak nie 

tylko ze zmianą charakteru pracy na poszczegól-

nych stanowiskach, ale przede wszystkim z ko-

niecznością kompleksowej restrukturyzacji organi-

zacyjnej. Jak podkreślają eksperci, prawdziwie cy-

frowa firma wie, jak wykorzystać dane generowa-

ne przez klientów w Internecie do stworzenia 

spersonalizowanego i wielokanałowego doświad-

czenia konsumenckiego. Jak identyfikować cyfro-

we kanały dostarczania produktów i usług, a także 

jak wprowadzać najlepsze innowacyjne praktyki. 

Dziś jednak od strony organizacyjnej dynamika 

pracy w tradycyjnym banku wygląda zupełnie ina-

czej. Wyznacznikiem sukcesu cyfrowej transfor-

macji banku będzie kadra zarządzająca, która ro-

zumie istotę zachodzącej zmiany technologicznej, 

umie zidentyfikować jej wpływ na sposób funkcjo-

nowania sektora finansowego i potrafi zarządzić 

zmianę kultury organizacyjnej. Dobre zarządzanie 

zmianą w cyfryzującym się banku wymaga przede 

wszystkim wyznaczenia jej celu. Następnie należy 

dostosować strukturę raportowania. Ważne jest 

też to, żeby przyjąć, że zarządzanie taką zmianą 

odbywa się na wszystkich poziomach struktury 

banku i nie ogranicza do jednego działu. Banki 

muszą się przekształcić w organizacje skupione na 

kliencie, którego potrzeby najlepiej i najbardziej 

kompleksowo rozpoznają i zaspokoją wielofunk-

cyjne grupy zadaniowe tworzone przez pracowni-

ków, z różnych działów. Kluczowe znaczenie bę-

dzie miało również tworzenie nowej kultury orga-

nizacyjnej opartej na współpracy i wspólnej odpo-

wiedzialności pracowników. Konkretne wskazówki 

w odniesieniu do cyfrowej transformacji tradycyj-

nych struktur bankowych sformułował również 

Brett King w jednej ze swoich książek, w której 

podkreśla, że dalszy rozwój banków jest uzależ-

niony od coraz lepszej obsługi klientów zanurzo-

nych w cyfrowym świecie. Cyfrowość nie jest ja-

kimś tam dodatkiem do banku – tkwi w samej 

istocie współczesnych usług bankowych, a to 

oznacza konieczność restrukturyzacji kadry za-

rządczej, procesu budżetowania i kluczowych 

kompetencji w banku. Dotychczasowe analizy po-

kazują, że nowy świat usług finansowych potrze-

buje zupełnie nowego pracownika. Do kluczowych 

umiejętności pracowników banków będzie należeć 

nie tylko dogłębna znajomość cyfrowych technolo-

gii, lecz również umiejętność wykonywania prac 

badawczo-rozwojowych, kreatywność i zdolność 

adaptowania się do zmieniającego się środowiska. 

Wyróżniających się cyfrowych pracowników będą 

cechować przede wszystkim tzw. miękkie kompe-

tencje: umiejętność konsultowania, zarządzania 

relacjami, komunikowania się i przewodzenia. 

Zdaniem autorek raportu, cyfrowej transformacji 

banków może zagrozić brak pracowników o odpo-

wiednich kompetencjach. Jest to problem  



dotyczący większości cyfryzujących się sektorów 

gospodarki. Z przeprowadzonych badań wynika, 

że luka kompetencji cyfrowych pracowników cią-

gle rośnie, co negatywnie wpływa na cyfryzację 

firm i ich ogólny rozwój. Najbardziej brakuje pra-

cowników o tzw. „miękkich” kompetencjach cyfro-

wych – poszukiwani są zwłaszcza pracownicy 

umiejący współpracować z klientem oraz wykazu-

jący pasję uczenia się. W przypadku tzw. 

„twardych” kompetencji cyfrowych, to najbardziej 

poszukiwani byli specjaliści zajmujący się cyber-

bezpieczeństwem i przetwarzaniem danych w 

chmurze. Luka kompetencji cyfrowych największa 

jest w przypadku sektora bankowego, gdzie ponad 

60 proc. przedstawicieli tego sektora deklaruje, że 

brakuje pracowników z odpowiednimi kompeten-

cjami cyfrowymi, co odbija się niekorzystnie na 

rozwoju firmy. Według badań firmy PwC, kadra 

zarządzająca w sektorze finansowym ma najniż-

szą wiarę w swoje umiejętności cyfrowe w porów-

naniu do wszystkich innych sektorów gospodarki. 

Problem luki kompetencyjnej może pogłębiać ma-

lejąca atrakcyjność pracy w banku, zwłaszcza 

wśród osób posiadających zaawansowane kompe-

tencje cyfrowe. Wprawdzie wynagrodzenie i możli-

wości awansu nadal motywują młodych ludzi do 

podejmowania pracy w sektorze, ale znacznie 

ważniejszy jest dla nich rozwój i możliwość szko-

lenia wspieranego przez doświadczonego mento-

ra. Jednocześnie potencjalni pracownicy uważają, 

że bank tych właśnie możliwości nie będzie potra-

fił im zapewnić, przede wszystkim ze względu na 

niski poziom innowacyjności. W przypadku Polski 

krytycznym problemem może być stosunkowo ni-

ski poziom kompetencji cyfrowych osób pracują-

cych. Wprawdzie statystyczny Polak z wyższym 

wykształceniem radzi sobie nie gorzej z zadaniami 

wymagającymi umiejętności komputerowych i in-

ternetowych niż statystyczny Europejczyk z wyż-

szym wykształceniem, jednak umiejętności kom-

puterowe i internetowe Polaków z niższym wy-

kształceniem, znacznie odbiegają od umiejętności 

mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej. Po-

ważną barierą w cyfryzacji gospodarki jest fakt, że 

system edukacji, zwłaszcza edukacji wyższej, wol-

no reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy. 

W ocenie autorek raportu, w kontekście rosnącej 

rywalizacji o pracowników dysponujących kompe-

tencjami cyfrowymi, kluczem do cyfrowej trans-

formacji banków powinny być szkolenia pracowni-

ków. Menedżerowie banków powinni też pamiętać, 

że osoby o zaawansowanych kompetencjach cy-

frowych, poszukiwane na rynku pracy, nie wahają 

się zmienić pracodawcy, który nie tworzy warun-

ków do dalszego rozwoju kompetencji. 



 

Rewolucja nie jedno ma imię.  

Wywiad z Johnem Waupshem, autorem 

Bankruption. 

Mike Lawson: Gościmy dzisiaj Johna Waups-
ha, pełniącego funkcję dyrektora ds. innowacji 
w firmie Kasasa. John opowie nam o swojej 
najnowszej książce: Bankruption. Przełom ban-
kowy. W jaki sposób bankowość lokalna może 
przetrwać FinTech.  

John Waupsh: Dziękuję za zaproszenie. Jest 
mi niezwykle miło, że mogę udzielić tego wy-
wiadu. 

ML: Jak już wspomniałem twoja książka ma 
tytuł Bankruption. Przełom bankowy. W jaki 
sposób bankowość lokalna może przetrwać Fin-
Tech. Czy mógłbyś w kilku zdaniach przybliżyć 
jej treść tym, którzy nie mają jej jeszcze na 
świątecznej liście zakupów? 

JW: Oczywiście. Mam to szczęście, że od po-
nad dziesięciu lat współpracuję z uniami kredy-
towymi. Obszar tej współpracy obejmuje przed 
wszystkim FinTech, a w ramach działań związa-
nych z innowacją współpracuję również z 
przedsiębiorstwami FinTech. Startupy i przed-
siębiorstwa FinTech istnieją od około trzydzie-
stu lat. Obserwowałem panujący na rynku za-
męt. Prezesi i członkowie zarządu unii kredyto-
wych z którymi rozmawiałem często popadali w 
przesadę, snując nadmiernie negatywne pro-
gnozy: „[Tradycyjne] usługi bankowe nieba-
wem znikną”. Zostaną rozdzielone przez przed-
siębiorstwa FinTech, które następnie zaczną je 
oferować, jednak połączone w inny niż dotych-
czas sposób. Unie kredytowe niemal każdego 
dnia decydują się na fuzje czy podobne im kro-
ki, stawiając sobie pytania niezwykle istotne na 
poziomie strategicznym. Przede wszystkim py-
tają czy to się dzieje naprawdę, czy świat rze-
czywiście zmienia się na naszych oczach? A je-
śli tak, jak poważne będą konsekwencje tych 
zmian. Pojawia się również oczywiste pytanie: 
Co mogę zrobić ja, co może zrobić moja unia 
kredytowa, aby lepiej służyć naszym członkom, 
utrzymać dotychczasowych ale też przyciągnąć 
nowych członków w obliczu potencjalnego za-
grożenia. Moja książka nosi co prawda tytuł 
Bankruption – Przełom bankowy, ale odnosi się 
zarówno do unii kredytowych jak i lokalnych 
banków. Skupia się na tym co instytucje lokal-
ne mogą zrobić, aby przygotować się do takiej 
przyszłości. W tej publikacji staram się oddzie-
lić mity od rzeczywistości, aby zastanowić się, 

czy rzeczywiście istnieje zagrożenie i co je sta-
nowi. Czy naprawdę zbliża się przełom, co 
oznacza i co może oznaczać w naszym nieu-
stannie zmieniającym się ekosystemie finanso-
wym. Powyższe kwestie stanowią pierwszą 
część książki. Wspominam w niej o wielu za-
gadnieniach, od oddziałów, przez amerykański 
bank pocztowy, który działał w I połowie XX 
wieku aż po wyludniające się amerykańskie re-
giony. Wszystkich tych zjawiskach, które 
kształtowały historię aż do chwili obecnej. 
Przedstawiam również jakie procesy zaszły za 
granicą. Wspominam o wydawaniu nowych li-
cencji bankowych i tym, czym zajmują się tam-
tejsze przedsiębiorstwa FinTech. Ta część 
książki pozwala lepiej zorientować się w sytua-
cji, w jakiej się znaleźliśmy jak również uświa-
domić sobie, że zaszła znacząca zmiana w spo-
sobie wykorzystywania przez przeciętnego kon-
sumenta nowoczesnych urządzeń, technologii 
czy też konsumowania mediów. Staram się 
przedstawić wpływ tych zmian na oczekiwania 
klientów, dostarczanie treści, tworzenie ra-
chunków i świadczenie usług. Kolejną część 
książki poświęcam omówieniu rozwiązań wyko-
rzystywanych przez współczesne postępowe 
instytucje w celu przyciągnięcia oraz utrzyma-
nia nowych posiadaczy rachunków. Do ostatniej 
części udało mi się zaprosić 22 dobrze znane 
mi osoby ze świata FinTech; ludzi, których ja 
nazywam przyjaciółmi, choć oni być może nie 
przyznaliby się do mnie na ulicy. To wspaniałe 
umysły, takie jak Jim Marous z The Financial 
Brand, Jim Bruene, który założył Finovate i wy-
dawał Banking Report, Ron Shevlin oraz po-
wszechnie znany Brett King. Wielu analityków, 
ale też wiele takich osób, które rzeczywiście 
działają w świecie FinTech. Kilkoro spośród nich 
na co dzień zajmuje się bankowością, między 
innymi Jill Castilla z Oklahomy pełniąca funkcję 
prezes Citizens Bank. Wśród tego grona znaj-
dują się również osoby reprezentujące punkt 
widzenia unii kredytowych. Mój pomysł polegał 
na tym, aby zebrać urozmaiconą grupę do-
świadczonych ludzi, zarówno teoretyków, jak i 
praktyków, by zadać im jedno, ważne pytanie. 
Pytanie, które stanowi esencję mojej książki: 
gdybyś znajdował się na kierowniczym stanowi-
sku, był dyrektorem departamentu bankowości 
detalicznej, pełnił funkcję prezesa, zarządzał  



działem IT czy finansowym we współczesnym 
banku lokalnym lub też unii kredytowej, to jakie 
działania byś podjął? Nie wybiegajmy dwadzieścia 
lat do przodu, ponieważ wszystko będzie wtedy 
wyglądało zupełnie inaczej. Zastanówmy się jak 
zaplanujesz najbliższe dwa lata, aby po upływie 
tego czasu twoja instytucja skuteczniej zdobywała 
i utrzymywała posiadaczy rachunków, niż ma to 
miejsce obecnie. Oczywiście wziąwszy pod uwagę 
zmianę, jaka zaszła w krajobrazie bankowości.  

Ci wszyscy wspaniali ludzie dzielą się swoimi nie-
zwykłymi przemyśleniami, analizują różne kon-
cepcje i piszą o tym, co się sprawdza. To takie 
dopełnienie koncepcyjnej części książki. Nato-
miast w zakończeniu przedstawiam moją wizję 
tego, w jakim punkcie znajdziemy się w 2030 ro-
ku. 

Tak wygląda moja książka w pigułce. Jej celem 
jest próba zainspirowania do pewnego sposobu 
myślenia na poziomie instytucji lokalnych, zwłasz-
cza współczesnych unii kredytowych. Wskazania 
tego, co możemy zrobić. 

Powinienem jeszcze wspomnieć, że wśród gości 
pojawia się również Matt Davis, założyciel gameFI. 

ML: Wspaniały człowiek. 

JW: Tak, wiele wspaniałych osób zdecydowało się 
podzielić swoimi przemyśleniami w mojej książce. 
Mam wielką nadzieję, że unie kredytowe wezmą ją 
sobie do serca. 

ML: Wydaje się, że obecna sytuacja w bankowości 
sprowadza się do kwestii znaczenia. Na wszyst-
kich konferencjach branżowych nieustannie poja-
wia się to samo pytanie: Co możemy zrobić, żeby 
nie utracić znaczenia? Zająć się technologią, zdo-
bywaniem nowych członków, czy skupić się na re-
gulacjach i zagadnieniach związanych ze zgodno-
ścią? Wspomniałeś również o oddziałach, a prze-
cież dyskutujemy o nich od co najmniej dekady. 
Chciałbym cię zapytać, chociaż odpowiedź na to 
pytanie częściowo pojawiła się już w twojej po-
przedniej wypowiedzi, dlaczego napisałeś tę książ-
kę? Wydaje się, że wiele pojawiających się pytań 
pozostaje bez odpowiedzi. Zwłaszcza tych, które 
rodzą się w głowach przemęczonych dyrektorów 
ds. innowacji w uniach kredytowych, czy w ogóle 
osób pełniących stanowiska kierownicze. Techno-
logia zmienia się tak szybko i pojawia się wiele 
czynników całkowicie wywracających dotychczaso-
wy porządek. W takiej sytuacji nas wszystkich w 
branży nurtuje pytanie co robić. Jak rozumiem to 
właśnie na nie chciałeś odpowiedzieć w swojej 
książce. 

JW: Prawda jest taka, że obecnie większości unii 
kredytowych nie stać na to, aby zatrudnić jedną, 
dwie, czy grupę osób, które zajmowałyby się wy-
łącznie zmianami zachodzącymi w naszym rozwi-
jającym się środowisku. Mam tu na myśli zagad-
nienia związane ze zgodnością, przez świadczenie 
usług, wykorzystywanie nowych technologii, to, z 
czym wiąże się przejście z multikanałowości na 
wielokanałowość, oraz to jakie znaczenie ma w 
tym wszystkim nasza reputacja. Przecież kiedyś 
świadczyliśmy usługi i oferowaliśmy produkty przy 
filiżance kawy, a ostatecznie przez telefon. Jak 
teraz wykorzystać nowe źródła danych do udosko-
nalenia decyzji kredytowych podejmowanych na 
dotychczas na podstawie oceny FICO, również w 
odniesieniu do tradycyjnych narzędzi służących 

szacowaniu ryzyka. To nagromadzenie zmian i 
idei, które jest w dużej mierze rezultatem działal-
ności startupów w ciągu ostatnich kilku lat, spra-
wiło, że zarządy zaczęły się domagać zaznajomie-
nia z bieżącą sytuacją. Pojawiają się żądania typu: 
„W przyszłym miesiącu chcielibyśmy zobaczyć 
prezentację dotyczącą tego, co się dzieje w bran-
ży FinTech i jak mamy z nią konkurować”. A prze-
cież większość współczesnych unii kredytowych 
nie stać na opłacenie dostępu do specjalistycznej 
wiedzy – fachowców, którzy zajmują się takimi 
zagadnieniami, analizują je, aby potem przedsta-
wić konkretną strategię, wspomóc się przykładem 
skutecznych działań, które wdrożyli inni, i które 
okażą się skuteczne w ciągu najbliższych kilku lat. 
Fakt ten był głównym bodźcem, który sprawił, że 
ta książka powstała. 

Muszę dodać, że moi znajomi wiedzą, że bywam 
gburowaty. Chociaż unie kredytowe i bankowość 
lokalna w ogóle są moją pasją, jestem również 
realistą. 

ML: To dobrze. 

JW: Dlatego w tej książce przedstawiam kilka 
gorzkich prawd, fakty, które są być może trudne 
do zaakceptowania na poziomie branży, ale prze-
de wszystkim na poziomie instytucji. Musimy od-
powiedzieć sobie na pytanie czy nie próbujemy się 
oszukiwać. Powinniśmy się w pełni zaangażować i 
skoncentrować, ponieważ to właśnie skupienie bę-
dzie nam najbardziej potrzebne przez najbliższe 
kilka lat. To będzie czas odejścia od uniwersalnej 
metodologii bankowej w stylu: „Jesteśmy po to, 
by świadczyć usługi każdemu, dostarczać wszel-
kiego rodzaju produktów, jakie tylko można sobie 
wyobrazić”, a to dlatego, że koszty takiego podej-
ścia stają się zbyt wysokie. Współczesny świat 
wymaga większego nacisku na zgodność, kom-
pleksowe analizy i zarządzanie partnerstwem niż 
kiedykolwiek wcześniej. Może należy zacząć my-
śleć o tym do kogo kierujemy nasze produkty i 
usługi, kto stanowi naszą grupę docelową i jak się 
na niej skupić.  

Adresatami większości działań są na ogół Mille-
nialsi, ale powinniśmy brać przykład z niektórych 
przedsiębiorstw FinTech, które koncentrują swoje 
działania na pokoleniu Baby Boomers. To wspa-
niała grupa osób urodzonych w latach 1946–64, 
która stanowiła najliczniejszą, nim nie pojawili się 
Millenialsi, a przy tym posiadająca wiele potrzeb, 
chociażby emerytalnych. Pojawiają się firmy takie 
jak na przykład United Income, zajmująca się do-
radztwem inwestycyjnym oraz planowaniem eme-
rytalnym, które decydują, że to właśnie Baby Boo-
mers będą ich grupą docelową. Chcą tworzyć pro-
dukty dopasowane konkretnie do potrzeb tejże 
grupy i stać się światowymi liderami w tej dziedzi-
nie. Współczesne czasy są zatem niezwykle ekscy-
tujące, to czas odrodzenia dla banków. Przedsię-
biorstwa FinTech mogą się obecnie wykazać in-
wencją, ale dla tradycyjnych graczy finansowych, 
takich jak unie kredytowe, to czas odrodzenia, 
czas zmiany. Pod warunkiem, że wszyscy entuzja-
stycznie podchodzimy do tych przekształceń, po-
cząwszy od rady nadzorczej, przez osoby pełniące 
stanowiska kierownicze, po pracowników odpowie-
dzialnych za obsługę klienta. Każdy pracownik 
musi być podekscytowany zarówno zmianami 
wprowadzanymi w instytucji, jak również tymi, 
które zachodzą w branży. Firmy o ugruntowanej  



pozycji mogą pozostać na rynku, po prostu muszą 
nieco zmodyfikować swoje myślenie. 

ML: Kiedy rozmawialiśmy wcześniej o tych prze-
kształceniach wspominałeś o zmianach w trady-
cyjnym modelu bankowości oraz sposobie świad-
czenia usług. Ludzie zastanawiają się nad tym co 
będzie za dziesięć lat, a powinni myśleć o tym, co 
wydarzy się za tydzień, ponieważ zmiany zacho-
dzą tak szybko. Jak jest twój pogląd na tę sytua-
cję? 

JW: Przyjrzyjmy się startupom FinTech – to insty-
tucje które najlepiej poradziły sobie z udoskonale-
niem i zredefiniowaniem tego, co oznacza dostar-
czanie usług. Firmy takie jak Mint (dostarczające 
aplikacji ułatwiających zarządzanie finansami oso-
bistymi) czy Square (oferujące płatności mobilne) 
to jedne z bardziej oryginalnych startupów, które 
zapoczątkowały nową erę FinTech. Square zrezy-
gnowało z długoterminowych umów z handlowca-
mi, stawiając na inny sposób decydowania o tym, 
czy ci mogą przetwarzać transakcje, znaleźć nowy 
model wyceny i wykorzystywania ich usługi. Dzię-
ki temu Square zaczęło się pojawiać w modnych, 
cieszących się popularnością miejscach, takich jak 
Apple Store. Model ten był jednak daleki od trady-
cyjnego sposobu dystrybucji.  

Punktem wyjścia dla dostarczania usług jest ich 
ocena z perspektywy grupy, do której chcemy kie-
rować naszą ofertę. Należy się zastanowić kogo 
chcemy zainteresować, dla kogo stworzyliśmy ten 
produkt, dla kogo przeznaczono jest dane rozwią-
zanie, kto stanowi naszą grupę docelowa i w jaki 
sposób przedstawiciele tej grupy będą chcieli na-
być nasz produkt, czy skorzystać z usługi. To za-
gadnienie, które zmusza do skupienia się na do-
świadczeniu klienta. 

Tak na marginesie, niedawno rozmawiałem z dy-
rektorem działu kredytów w jednej z większych 
instytucji, przynajmniej w branży bankowości lo-
kalnej. Przyznał, że nie lubi wniosków kredyto-
wych składanych przez internet, woli osobiście 
spotkać się z osobą ubiegającą się o kredyt i napić 
się z nią kawy w oddziale. Podkreślam, że nie jest 
to relacja z rozmowy, jaka odbyła się pięć czy 
dziesięć lat temu, jak również nie była to rozmowa 
z przedstawicielem instytucji, której aktywa wyno-
szą 20 milionów dolarów. Rozmawiałem z przed-
stawicielem instytucji o aktywach wynoszących 
ponad miliard dolarów, który nadal uważa, że 
usługa i dostarczanie produktów powinno się od-
bywać na jego warunkach. A przecież to nie on 
dyktuje warunki, ale konsument, użytkownik. Na-
leży przede wszystkim zastanowić się nad ich do-
świadczeniami, nad przeszkodami jakich mogą 
doświadczać chcąc zrealizować konkretne działa-
nie, takie jak, na przykład, skorzystanie z usług 
bankowych świadczonych przez daną instytucję 
czy założenie w niej rachunku. W przypadku Squ-
are działaniem wynikającym z takiej refleksji była 
zmiana umów zawieranych z handlowcami, które 
wcześniej były niejasne. Przysparzały trudności 
zwłaszcza instytucjom, które nie dysponowały co 
najmniej trzyletnim stażem, ponieważ, jako star-
tupy, dopiero zaczynały zdobywać rynek.  

Należy również wziąć pod uwagę nowe sposoby, 
na które można wykorzystywać dotychczasowe 
usługi. Na przykład wielu Amerykanów chciało 
przyjmować płatności kartą w trakcie popularnych 

tutaj tzw. wyprzedaży garażowych, a nie mogli 
tego zrobić, ponieważ musieliby płacić osiemdzie-
siąt dolarów miesięcznie za licencję. A przecież 
wyprzedaż garażową na ogół organizuje się raz w 
roku. Zastanawianie się nad nowymi sposobami 
wykorzystania twoich produktów i usług, rozmowa 
z potencjalnymi użytkownikami – oto w jaki spo-
sób rodzą się najlepsze pomysły. Nagle dowiadu-
jesz się, że istnieje cała grupa użytkownikówi, 
którzy chciałaby przyjmować płatności kartami na 
całkowicie innych zasadach niż ci się wydawało.  

To tylko jeden drobny przykład, przykład tego jak 
kiedyś funkcjonowało Square. Analizując ten przy-
padek zaczynasz zastanawiać się do kogo tak na-
prawdę kierujesz oferowane przez twoją instytucję 
rachunki, czy usługi. Wiesz na przykład, że twoja 
usługa nazywa się „konto dla emeryta”, ale czy 
emeryci naprawdę z niej korzystają? Kiedy ostatni 
raz w twoim oddziale pojawił się ktoś, kto oświad-
czył, że jest emerytem i chciałby zmienić swój ra-
chunek na taki dla emerytów. Może pierwszym 
pytaniem, które powinniśmy sobie zadać jest to, 
czy w ogóle potrzebujemy takiej usługi w ofercie. 
Kolejny krok to rozmowa z przedstawicielami gru-
py docelowej, do której kierujemy nasze produk-
ty, aby dowiedzieć się czy korzystają z nich w taki 
sposób, w jaki założyliśmy. A może woleliby wy-
korzystywać je w jakiś inny sposób? Ktoś może na 
przykład stwierdzić, że wolałby nie przychodzić do 
oddziału, żeby założyć sobie rachunek. Ktoś inny, 
że wolałby nie wchodzić na stronę internetową 
naszej instytucji, ponieważ nie jest dostosowana 
do urządzeń mobilnych, a ręczne powiększanie jej 
poszczególnych elementów sprawia mu trudność. 
Jeszcze inny wolałby nie ponosić comiesięcznych 
opłat, ale w jakiś inny sposób pozwolić instytucji 
finansowej zarobić na kliencie.  

Niezależnie od tego jakie informacje wynikną z 
takiej rozmowy, otrzymany komunikat będzie au-
tentyczny. Użytkownicy i potencjalni użytkownicy 
mówią ci w jaki sposób powinieneś zmienić swoją 
firmę. To coś naprawdę wielkiego. Oto ludzie, na 
których nam zależy, oto działania, które możemy 
wdrożyć, żeby tworzyć dla nich lepsze produkty i 
dostarczać im lepszych usług. Dzięki uzyskanym 
od nich informacjom kreujemy zupełnie nową rze-
czywistość, w której nasze usługi nie są już 
kształtowane w sposób, w jaki definiuje je nasza 
instytucja finansowa, ale w sposób, jakiego pra-
gną użytkownicy.  

Jak już wspomniałem, rezygnujemy z oferowania 
szerokiego wachlarza produktów skierowanych do 
niemal każdego, a zaczynamy się zastanawiać ja-
ka jest nasza grupa docelowa i określamy jakie 
produkty są jej potrzebne. Przechodzimy od mo-
delu sprzedażowego opartego na osobistej relacji 
do wykorzystywania marek takich jak Apple Pay 
czy Kasasa, aby wsparły twoją sprzedaż. Zmienia-
my infrastrukturę rezygnując z założenia, że sami 
najlepiej poradzimy sobie z przechowywaniem na-
szych danych, zatrudniając do tego pracowników i 
gromadząc dane na miejscu, a obsługę konta 
klienta przetwarzając za pomocą naszej lokalnej 
sieci teleinformatycznej zamiast tego wybieramy 
chmurę obsługiwaną za pośrednictwem Amazon 
Web Services.  

Jeśli przyjrzymy się najlepszym praktykom w fir-
mach korzystających z usługi AWS, takich jak Ca-
pital One, Emax czy Federal Home Loan Bank of  



Chicago, okaże się, że nie jest to nowatorski po-
mysł. Jednak, biorąc pod uwagę obecną rzeczywi-
stość, zastanawiając się nad wielokanałowym 
świadczeniem usług: co ono tak naprawdę ozna-
cza i jak zmieni oczekiwania ludzi kupujących w 
Walmarcie, którzy jednocześnie stanowią pewnie 
sporą grupę twoich klientów. Przyglądając się naj-
lepszym praktykom, zaczynamy nagle tworzyć 
zupełnie nową instytucję.  

Naszym celem nie powinno być zrażenie do siebie 
naszej istniejącej bazy członkowskiej. Powinniśmy 
wdrażać nowe metodologie, dostosowane do na-
szych obecnych członków, ale również z myślą o 
tych, których chcemy przyciągnąć w przyszłości. 

ML: Nie zapominajmy o utrzymaniu znaczenia. 

JW: To jest właśnie kwestia, od której zależy 
utrzymanie znaczenia. Musisz zebrać wszystkie 
poziomy instytucji, a potem rozbić je na poszcze-
gólne elementy i zastanowić się nad tym jakie 
zmiany zajdą na każdym z poziomów, być może 
będą konieczne pewne zmiany w licencji czy od-
nośnie zgodności. Wszystko po to, by wykorzystać 
najlepsze wzorce.  

Nie zapominajmy, że zmianie uległ niemal każdy 
aspekt współczesnej bankowości. Instytucje finan-
sowe mogą być skuteczniejsze, skupić się na kon-
kretnej grupie, a to właśnie jest przyszłość banko-
wości. Należy również pamiętać, że takie zmiany 
może zaprowadzić każda obecnie istniejąca unia 
kredytowa. 

ML: Podzielam twoją opinię. 

Chciałbym cię jeszcze poprosić, abyś opowiedział 
coś o najważniejszych celach tej książki. Rozu-
miem, że twoim zamierzeniem było, aby wy-
brzmiały te opinie, którymi podzieliłeś się z nami 
przed chwilą. Jednak co było dla ciebie najistot-
niejsze? 

JW: Zmiana. To naprawdę bardzo proste. Chcia-
łem zainspirować zmianę. Sprawić, by ludzie za-
częli jej dokonywać. Bardzo odpowiada mi kon-
cepcja wprowadzania stopniowych zmian.  

Alex Jiménez napisał świetny tekst do mojej 
książki. To bardzo doświadczony bankowiec, lider 
myśli w branży FinTech, który pisze właśnie o 
zmianie, plastyczności, zwłaszcza w odniesieniu 
do przestarzałego procesu tworzenia oprogramo-
wania opartego na modelu kaskadowym. Teraz 
przyszedł czas na metodykę agile. Jej założenia 
powinny przeniknąć do każdej części organizacji.  

ML: To nie ulega wątpliwości. 

JW: Nie tylko do sfery inżynieryjnej, do środowi-
ska ludzi pracujących z komputerami, kodujących, 
ale dosłownie do każdej sfery organizacji. Dosto-
sowując się do metodyki agile, dokonujemy nie-
wielkich, stopniowych zmian. Wychodzimy z zało-
żenia, że poczynimy drobne kroki, zobaczymy jak 
nam pójdzie, a jeśli nie za dobrze, zgadnijcie co 
się wydarzy? Okaże się, że już wyszkoliliśmy nasz 
zespół, który entuzjastycznie reaguje na zmiany. 
Jego członkowie rozumieją, że błędy nie są złe, są 
potrzebne. Zmieniliśmy ich mentalność.  

Wszystko to przekłada się na przepis na sukces 
twojej instytucji. Musisz zacząć formować nie tyl-
ko swoją instytucję, ale też jej członków. Może się 
okazać, że grupa członków twojej organizacji bę-

dzie skłonna do próbowania nowości – to świetnie, 
oczywiście pod warunkiem, że będziesz naślado-
wał najlepsze praktyki przedsiębiorstw FinTech, 
które pokonały podobną drogę przed tobą. Pilnuj, 
aby nigdy nie wypróbowywać nowych pomysłów 
osobach, które nie będą tego świadome. 

ML: To może być bardzo ryzykowne. 

JW: Oczywiście. A zatem każda z tych rzeczy to 
źródło wielkiej satysfakcji, coś naprawdę ekscytu-
jącego. Odkrywamy zupełnie nowy świat, przede 
wszystkim świat zmiany. Mamy okazję odmienić 
nasz sposób myślenia w unii kredytowej i sprawić, 
by [nowe pomysły] rozprzestrzeniły się w całej 
naszej instytucji, a może nawet wśród naszych 
członków. Co z tego wynika? Twoi członkowie do-
strzegają, że się zmieniasz. Nadążasz za tym, co 
dzieje się na świecie, a przecież nie ma nic bar-
dziej ekscytującego.  

Mam nadzieję, że właśnie taka będzie główna re-
fleksja po lekturze mojej książki. Że uda mi się 
zainspirować liderów współczesnych unii kredyto-
wych do zmian i uświadomić im, że świat nie 
zmienia się teraz, nie zmieni się za pięć lat. Świat 
zdążył się już zmienić pięć lat temu, zwłaszcza w 
odniesieniu do usług finansowych i wszystkiego 
tego, o czym wspominałem w tym wywiadzie. 
Większość z tych zjawisk jest obecnych na rynku 
od wielu lat. Moim zamierzeniem w tej książce by-
ło przede wszystkim zebranie najlepszych praktyk 
w nadziei, że staną się inspiracją. 

ML: Ostatnie pytanie, John. Gdzie możemy kupić 
twoją książkę? 

JW: Tam, gdzie sprzedaje się niezwykłe książki 
dotyczące finansów. W dzisiejszych czasach pew-
nie będzie to Amazon. Słyszałem, że sprzedają ją 
również lokalne księgarnie, dostępny jest również 
ebook. Koniecznie powiedz mi co o niej sądzisz. 
Zacznij mnie śledzić na Twitterze. Jeśli wśród czy-
telników znajdą się osoby z unii kredytowych, z 
którymi rozmawiałem w trakcie minionych dziesię-
ciu lat, na pewno będą mogły do mnie zadzwonić 
bo mają mój numer telefonu komórkowego. 

ML: John, dziękuję za wywiad. Gratuluję książki. 
Zmiana czasem wydaje się przerażająca, ale jest 
nieunikniona. Nie możemy zwlekać z jej wprowa-
dzaniem. Mam nadzieję, że spotkamy się również 
przy okazji wydania twojej kolejnej książki, kiedy 
tylko powstanie. 

JW: Dziękuję za wywiad. 



Przyjmujemy zapisy na szkolenia realizowane przez BODiE w najbliższym czasie: 

Data Temat szkolenia Miejsce Koordynator 

 Cena  

 12 os.              
i pow.  

 poniżej 12 
os.  

03.07.2018 

Zmiany w ustawie o rachunkach płatniczych - 
implementacja Dyrektywy PSD II i zasady zwro-
tu środków przekazanych na niewłaściwy rachu-
nek 

Poznań 
Oddział 
Poznań 

440,00 zł 520,00 zł 

04.07.2018 
Split payment i rachunek VAT (dla pracowników 
odpowiedzialnych za ofertę produktową) 

Poznań 
Oddział 
Poznań 

307,50 zł 332,10 zł 

05-06.07.2018 

Szczegółowa problematyka rozliczeń związanych 
z egzekucją z rachunków bankowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rozliczeń związanych z 
blokadą STIR 

Poznań 
Oddział 
Poznań 

660,00 zł 760,00 zł 

09.07.2018 
Nowe obowiązki banków: wdrożenie dyrektywy 
PAD i Mechanizm Podzielonej Płatności 

Poznań 
Oddział 
Poznań 

400,00 zł 450,00 zł 

04.07.2018 
Inwentaryzacja czynności przetwarzania danych 
osobowych, zgodnie z wymogami RODO    

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
430,00 zł 500,00 zł 

09.07.2018 
Realizacja umowy o prowadzenie mieszkaniowe-
go rachunku powierniczego   

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
390,00 zł 420,00 zł 

10.07.2018 Ryzyka Filaru II – ICAAP      Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
  390,00 zł    420,00 zł  

11.07.2018 
Zasady wdrożenia nowej ustawy o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) 

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
490,00 zł 550,00 zł 

12.07.2018 Kurs kasjera złotowego       Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
370,00 zł 420,00 zł 

10.07.2018 
Zasady wdrożenia nowej ustawy o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) 

Lututów 
Oddział 

Warszawa 
490,00 zł 550,00 zł 

11.06.2018 
PRAKTYCZNE ASPEKTY udzielania kredytów 
mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w 
świetle „nowej ustawy” 

Lututów 
Oddział 

Warszawa 
370,00 zł 420,00 zł 

13.07.2018 

Obowiązki Banku i jego pracowników w temacie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finanso-
wania terroryzmu zapisane w nowej ustawie o 
ppp i ft z uwzględnieniem wyników inspekcji or-
ganów nadzorczych  

Lututów 
Oddział 

Warszawa 
395,00 zł 450,00 zł 

03.07.2018 

Zasady wdrożenia nowej ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu z dnia 
1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723)   

Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
  490,00 zł    550,00 zł  

06.07.2018 

Zmiany w ustawie o rachunkach płatniczych – 
implementacja Dyrektywy PSD II i zasady zwro-
tu środków przekazanych na niewłaściwy rachu-
nek     

Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
  440,00 zł    520,00 zł  

10.07.2018 Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
  420,00 zł    470,00 zł  

12.07.2018 Kurs kasjera złotowego      Bydgoszcz 
Oddział 

Bydgoszcz 
  370,00 zł    420,00 zł  

13.07.2018 Kurs kasjera walutowego       Bydgoszcz 
Oddział 

Bydgoszcz 
370,00 zł 420,00 zł 

13.07.2018 

Warsztaty dla Koordynatorów z zakresu przeciw-
działania praniu pieniędzy i finansowaniu terro-
ryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. 
Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML  

Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
430,00 zł 490,00 zł 



 

 

Zadzwoń lub napisz: 

 

 

Biuro Szkoleń i Rozwoju 

 

Poznań 

61-725 

ul. Mielżyńskiego 20 

T.: +48 61 42 37 201/202 

F.: +48 61 42 37 109 

E.: poznan@bodie.pl 

 

Bydgoszcz 

85-950 

ul. Chodkiewicza 89–91 

T.: +48 52 32 35 265/266 

F.: +48 52 32 89 252 

E.: bydgoszcz@bodie.pl 

 

Warszawa 

01-258  

ul. Wolska 191 (Hotel Colibra) 

T.: +48 22 20 83 882 

F.: +48 22 83 69 962  

E.: warszawa@bodie.pl 
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