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Jakie są te nasze bankowe szkolenia? 

W ostatnim czasie opublikowaliśmy cykl artykułów na te-

mat podnoszenia kompetencji sprzedażowych w bankach. 

Dostaliśmy sygnały od czytelników – albo chętnie przeczy-

tają, jak prowadzą swoją politykę sprzedażową inne banki, 

albo wręcz chętnie zabiorą głos, jak to wygląda w ich ban-

kach. A zatem rozpoczynamy kolejny cykl z osobami kreu-

jącymi politykę sprzedażową lub mającymi znaczący 

wpływ na rozwój szkoleń w bankach. 

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.  

Rozmawiamy  

o szkoleniach  

cz. 2 

 Robert Azembski  

  



Jaką politykę szkoleniową prowadzicie  

w swoim banku? 

Polityka szkoleniowa jest ważnym elementem za-

rządzania zasobami ludzkimi w każdej organiza-

cji. Poprzez szkolenia pracowników realizowane 

są różne cele, np. doskonalenie umiejętności, do-

stosowanie kwalifikacji do aktualnych wymogów 

na stanowiskach pracy ale również umacnianie 

więzi pracowników z firmą. W GBS w Barlinku 

zapewniamy pracownikom działania rozwojowe 

poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych wyni-

kające bezpośrednio z potrzeb biznesowych, ście-

żek rozwoju zawodowego, planu sukcesji, proce-

su adaptacji, zmian przepisów prawa lub zmian 

wewnętrznych regulacji banku, służące podno-

szeniu wiedzy, umiejętności oraz kształtowaniu 

zachowań pracowników pod kątem realizacji ce-

lów i strategii banku. Potrzeby szkoleniowe iden-

tyfikowane są na podstawie okresowej oceny pra-

cowników, opisów stanowisk pracy, wymagań 

kwalifikacyjnych i profili kompetencyjnych, zmian 

przepisów prawa, indywidualnych zgłoszeń, ob-

serwacji. Szkolenia zewnętrzne organizujemy  

w ramach określonych rocznych planów i obowią-

zujących budżetów szkoleniowych. Szkolenia we-

wnętrzne planujemy w cyklach kwartalnych  

z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb. Szkolenia 

wewnętrzne prowadzone są przez pracowników 

merytorycznie odpowiedzialnych za obszar tema-

tyczny szkoleń. Zdarza się nam również organizo-

wać szkolenia doraźne (nie uwzględnione w pla-

nie szkoleń) wynikające z nagłych/bieżących po-

trzeb. W GBS posiadamy również platformę szko-

leń e-learningowych Moodle, która umożliwia 

udostępnienie pracownikom szkoleń w formie 

elektronicznej oraz przeprowadzenie testów we-

ryfikujących wiedzę pracowników. Dbamy także  

o dzielenie się zdobytą wiedzą specjalistyczną 

poprzez przekazywanie informacji pozyskanych 

na szkoleniach zewnętrznych określonym grupom 

pracownikom wewnątrz banku, dla których infor-

macje te mogą być przydatne.  

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byście oczekiwali? 

Oczekujemy szkoleń, które przynoszą efekty. Jak 

zapewne w każdej firmie chcielibyśmy, aby 

wszystkie szkolenia stanowiły zyskowną inwesty-

cję. Dobrze odbierane przez pracowników sprze-

dażowych są szkolenia warsztatowe, case stu-

dies, szkolenia praktyczne, podczas których pra-

cownicy mogą od razu przećwiczyć odpowiednie 

zachowania, sytuacje, odnieść do praktyki zdoby-

tą wiedzę. Na 2019 rok zaplanowaliśmy szkolenia 

sprzedażowe doskonalące skuteczność procesu 

sprzedaży. Wiemy, że bez prawidłowo zdiagnozo-

wanych potrzeb klientów trudno jest wpasować 

się w ich oczekiwania. Zdajemy sobie sprawę  

z tego, że sukces sprzedażowy zaczyna się od 

otwartości i wiarygodności sprzedawców, ich 

umiejętności nawiązywania kontaktów z klienta-

mi. Jest to bardzo istotne szczególnie w czasach 

tak dużej konkurencji na rynku finansowym, dla-

tego też doskonalenie tych kompetencji sprzeda-

żowych w naszej ocenie przyniesie wymierne ko-

rzyści.  

Iwona Kudrewicz, dyrektor ds. personalno-organizacyjnych  

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 

Będziemy  
doskonalić  
procesy  
sprzedaży  
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Preferujemy 

warsztaty  

sprzedażowe 

Grzegorz Poniatowski  

prezes zarządu 

Bank Spółdzielczy  

Ziemi Kaliskiej 

Jaką politykę szkoleniową Państwo prowa-

dzicie w swoim banku? 

Uważam, że zdolność dostosowywania się do dy-

namicznie zmieniającego się otoczenia jest jed-

nym z głównych czynników sukcesu w działalno-

ści Banku Spółdzielczego. Jest ona uzależniona  

w bardzo dużym stopniu od posiadanych przez 

Bank zasobów ludzkich. Kompetentny personel 

stanowi więc jedną z kluczowych silnych stron 

banku.  

W ostatnich dwóch latach działalności BS Ziemi 

Kaliskiej mamy do czynienia z pokoleniową wy-

mianą kadr. Stąd też nasza polityka szkoleniowa 

nastawiona jest na proces adaptacji nowych pra-

cowników oraz podnoszenie kompetencji poprzez 

udział w szkoleniach stanowiskowych, stacjonar-

nych oraz e-learningowych. A te ostatnie obecnie 

nabierają coraz większego znaczenia. 

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byście Państwo oczekiwali? 

W związku z faktem dynamicznie rozwijającej się 

oferty produktowej oraz naboru przez bank no-

wych pracowników i potrzeby ich przygotowania 

do efektywnej pracy, rzeczywiście koniecznym 

jest podnoszenie umiejętności sprzedażowych. 

Jednym z najbardziej pożądanym rodzajów szko-

leń, wg mojej oceny, są warsztaty. Ich tematyka 

powinna obejmować elementy procesu sprzedaży 

w oparciu o produkty z oferty banku. Szczególny 

nacisk należałoby położyć na wykształcenie umie-

jętności prezentacji produktu jako konkurencyjne-

go na rynku oraz na skuteczne zbijanie obiekcji.  
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Jaką politykę szkoleniową Państwo prowa-

dzicie w swoim banku? 

Podstawowym celem i założeniem polityki szkole-

niowej naszego Banku jest stałe dopasowanie 

kompetencji pracowników do zmieniającego się 

otoczenia w zakresie oczekiwań klientów.  

Poza oczywistymi kompetencjami „miękkimi”, 

które są stale aktualizowane, szczególnym wy-

zwaniem jest sprostanie wymogom regulacyjnym 

„istne tsunami”, często nieadekwatnym do ban-

kowości lokalnej. Z tym, przede wszystkim, mu-

szą się mierzyć codziennie nasi pracownicy, dla-

tego ci na stanowiskach sprzedażowych, w pierw-

szej kolejności, wymagają wsparcia informatycz-

nego, żeby mogli być doradcami, a nie tylko ad-

ministratorami.  
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Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byście Państwo oczekiwali? 

Moim zdaniem, kierunkiem, w jakim będziemy po-

dążać w szkoleniach będzie przygotowanie osobi-

stych doradców, dla osób chcących z takiej formy 

pomocy skorzystać. Ważne będzie też przygoto-

wanie pracowników do wspierania klientów i osób 

samoobsługujących się poprzez elektroniczne sys-

temy bankowe, także telefonicznego. 

Doradca osobisty, w szczególności po osiągnięciu 

poziomu bazowego, wymaga stałego dostępu do 

systemu aktualizacji (swojej wiedzy i umiejętno-

ści) najlepiej w formie szkoleń on-line. W takim 

więc kierunku będzie zmierzał nasz bank, aby za-

pewnić klientowi oczekiwane przez niego osobiste 

doradztwo i wsparcie nadążające za rozwojem 

rynku.  

Korzystaliśmy w tym zakresie również ze środków 

unijnych, a diagnoza niedostatków szkoleniowych 

jest stałym elementem naszej kontroli. Przezna-

czamy na ten cel niemałe środki.  

 

Doradcy  

bankowi  

w centrum  

uwagi 

Elżbieta Nowakowska-

Akkermans  

prezes zarządu  

Bank Spółdzielczy  

w Dzierżoniowie  

 





Jaką politykę szkoleniową Państwo prowa-

dzicie w swoim banku? 

Bank Spółdzielczy aby mógł się dynamicznie roz-

wijać musi posiadać odpowiednio wykształcony 

personel cechujący się pozytywnym myśleniem 

na temat rozwijających się trendów obsługi klien-

tów oraz odwagę ich akceptowania i stosowania 

w bieżącej pracy. Osiągnięcie oczekiwanego po-

ziomu przygotowania personelu Banku wymaga 

wdrożenia polityki naboru i szkolenia. Problem 

ten w bankowości spółdzielczej nie jest łatwy ze 

względu na wielkość banku oraz złożoność czyn-

ności, które musi wykonać jeden pracownik.  

Chcąc tym problemom sprostać w polityce kadro-

wej przyjęto że do pracy w naszym banku kandy-

dat winien legitymować się wyższym wykształce-

niem o kierunku ekonomicznym, rachunkowości, 

rewizji finansowej, prawniczym itp. Pozyskany 

pracownik podlega wewnętrznemu szkoleniu na 

przypisanym stanowisku. Po uzyskaniu samo-

dzielności doskonali swe kwalifikacje w ramach 

samokształcenia, jak również w miarę potrzeby 

kierowany jest na zewnętrzne szkolenia organizo-

wane przez jednostki wyspecjalizowane lub 

związkowe. 

Adam Dudek 

prezes zarządu 

Bank Spółdzielczy  

w Limanowej 

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byście Państwo oczekiwali? 

Przydatnymi dla banków spółdzielczych są szkole-

nia warsztatowe skierowane do określonej grupy 

pracowników banku lub kilku banków o podobnej 

strukturze organizacyjnej i produktowej z rozbi-

ciem na różne kanały komunikacji z klientem. 

Zindywidualizowanie warsztatów do konkretnego 

banku pozwala na wyeliminowanie nieprawidłowo-

ści, które ukształtowały się u pracowników w do-

tychczasowej praktyce. Wymaga to większego 

wkładu pracy wykładowców, ale równocześnie te-

go typu szkolenia przynoszą dobre efekty. Co po-

twierdzamy na własnym przykładzie.  

Dobre są  

warsztaty  

zindywidualizo-

wane 
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Konkretne  

programy,  

sprecyzowane 

oczekiwania 

Bartosz Kublik 

prezes zarządu 

Bank Spółdzielczy  

w Ostrowi Mazowieckiej  

Jaką politykę szkoleniową prowadzicie  

w swoim banku? 

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oferuje 

pracownikom różnorodne formy podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, m.in.: studia podyplo-

mowe, kursy przygotowujące do uzyskania stan-

dardu Kwalifikacyjnego ECPB, szkolenia ze-

wnętrzne wynikające ze zmieniających się przepi-

sów prawa i wymogów nadzorczych oraz szkole-

nia wewnętrzne dotyczące głównie szkoleń na 

temat wiedzy produktowej, procesów oraz obsługi 

aplikacji informatycznych.  

Prowadzone są projekty rozwoju umiejętności za-

równo twardych, jak i miękkich.  

W 2018 roku zakończone zostały projekt szkole-

niowo – doradcze skierowane do dyrektorów  

i kierowników Banku wzmacniające ich kompe-

tencje menadżerskie (budowanie zespołu, dele-

gowanie zadań, komunikacja, motywowanie) oraz 

do pracowników zajmujących się obsługą klienta 

wzmacniający ich kompetencje sprzedażowe.  

 

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 realizowanych  

w banku jest w szczególności: 

• rozwój kompetencji pracowników, 

• wzrost zaangażowania pracowników w reali-

zację bieżących działań biznesowych, 

• wzrost wiedzy i umiejętności związanych  

z realizacją celów sprzedażowych banku, 

• dbałość o zachowanie jak najwyższej jako-

ści obsługi klienta, 

• wsparcie pozytywnego nastawienia do 

zmian wśród pracowników banku.  

 

Jakiego rodzaju szkoleń w zakresie polep-

szania kompetencji sprzedażowych w banku 

byście oczekiwali? 

Doskonalenia umiejętności sprzedażowych pra-

cowników w zakresie: 

• kontrolowania procesu rozmowy sprzedażo-

wej,  

• celów i etapów rozmowy sprzedażowej,  

• pozyskiwanie nowych klientów,  

• poznania narzędzi budowania korzystnej 

relacji,  

• typologii klienta – dostosowanie rozmowy 

do klienta,  

• technik prowadzenia rozmowy handlowej,  

• technik badania oczekiwań i możliwości 

klienta,  

• języka korzyści – budowanie argumentacji 

sprzedażowej,  

• komunikacji w sprzedaży,  

• radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami 

klienta,  

• technik obejścia lub zmniejszenia wagi 

obiekcji,  

• techniki sprzedaży i finalizacji ustaleń.  
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Wprowadzenia do dyskusji o strategiach banko-

wych dokonał Ryszard Kokoszczyński, członek 

zarządu Narodowego Banku Polskiego. W jego 

opinii zagrożenie dla bankowości mogą powodo-

wać trzy główne czynniki: cyfryzacja i rozwój 

technologii, przedłużający się okres niskich stóp 

procentowych oraz niechętnie przyjmowane przez 

środowisko bankowe nowe regulacje. Pierwszy z 

tych czynników, to szeroko rozumiana cyfryzacja i 

wejście na rynek nowoczesnych firm z branży Fin-

Tech-ów. Ale jeszcze większe obawy dotyczą firm, 

które zajmują się usługami lub handlem elektro-

nicznym i dysponują ogromną liczbą informacji o 

klientach, jak również nieograniczonymi możliwo-

ściami finansowymi. Drugim zagrożeniem, w tra-

dycyjnym rozumieniu biznesu bankowego, może 

się okazać coraz dłużej trwający okres niskich 

stóp procentowych. To może być zagrożeniem w 

różnym stopniu dla poszczególnych banków ale 

nie wolno o nim zapominać. Ostatnie niebezpie-

czeństwo wynika z niechęci środowiska bankowe-

go do coraz to nowych regulacji. Nie musi to 

oznaczać, że banki nie będą w stanie podołać 

kosztom wdrożenia zmian ale z pewnością wpłynie 

to na model biznesowy instytucji bankowych.  

W przypadku FinTech-ów, BigTech-ów i innych 

zagrożeń wynikających z wdrażania technologii 

cyfrowych, najważniejsze jest zachowanie pewnej 

równowagi między tym, że są to rozwiązania w 

wysokim stopniu innowacyjne i dlatego powinny 

być w jakiś sposób wspierane, a jednocześnie mo-

gą nieść różne zagrożenia, jak chociażby w dzie-

dzinie ochrony konsumentów. I dlatego nie powin-

ny pozostawać poza kontrolą regulacyjną. Ważne 

jest więc to, żeby te regulacje skonstruować w 

taki sposób, aby nie hamowały innowacji z jednej 

strony, a z drugiej, żeby zapewniały konsumen-

tom poczucie bezpieczeństwa i zaufania do insty-

tucji finansowych. Trudno jednak przytoczyć 

przykład takiej regulacji, która by w jedna-

kowym stopniu realizowała oba te cele. Mi-

mo to, trzeba starać się osiągnąć taką rów-

nowagę, żeby oba te aspekty, czyli nie bloko-

wanie innowacji i zarazem zapewnienie bez-

pieczeństwa klientom banków, można było 

urzeczywistnić.  

Kolejny problem, w ocenie Ryszarda Kokoszczyń-

skiego, wynika ze słusznej skądinąd tezy, że zdo-

minowanie systemów finansowych przez duże 

banki, widoczne zwłaszcza w krajach europej-

skich, niekoniecznie jest rzeczą najlepszą, w przy-

padku wystąpienia jakichś zaburzeń rynkowych. 

Dlatego lepiej by było, gdyby finansowanie pocho-

dzące z rynku miało większe znaczenie, niż ma 

obecnie w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie naj-

poważniejszą barierą jest tutaj uzgodnienie szero-

ko rozumianego procesu upadłościowego, ponie-

waż rozwiązania obowiązujące w poszczególnych 

krajach, znacznie się niekiedy różnią. Trudno więc 

powiedzieć, że w Unii Europejskiej funkcjonuje 

jednolity rynek kapitałowo-bankowy. Ale w tym 

przypadku dużą rolę odgrywają stanowiska resor-

tów sprawiedliwości i organy sądowe, które nie 

zawsze charakteryzują się odpowiednim zrozumie-

niem specyfiki działania instytucji finansowych. 

Kwestia o dużym znaczeniu w najbliższych,  

a tym bardziej w dalszych latach, która w 

różnym stopniu występuje w poszczególnych 

krajach, to skutki zachodzących zmian kli-

matycznych. W niektórych państwach wpływają 

one na sposób prowadzenia biznesu. Mamy już 

bowiem całkiem sporo instytucji finanso-

wych, które zaczynają ograniczać kredyto-

wanie tzw. brudnego przemysłu, czyli 

Forum Strategii Bankowych, będące częścią konferencji „Horyzonty Bankowości 

2019”, zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, skoncentrowało się w tym 

roku na próbie określenia podstawowych wyzwań strategicznych, z jakimi będą 

miały do czynienia instytucje finansowe w najbliższych latach, w tym przede 

wszystkim na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak bardzo zmieni się bankowość 

po wpływem najnowszych technologii. 

Horyzonty  

Bankowości 2019 

Trudno przewidzieć 

przyszłość 

Janusz Orłowski 



przedsiębiorstw wykorzystujących technolo-

gie pozbawione rozwiązań proekologicznych. 

Istnieje więc presja żeby ten problem również roz-

wiązać w sposób regulacyjny. Wprawdzie stopień 

zaawansowania politycznego porozumienia w tej 

kwestii jest duży ale biorąc pod uwagę fakt, że  

w niektórych krajach ten sektor gospodarki jest 

wciąż znaczący i zarazem bardzo ważny, to takie 

regulacje wprowadzające zmiany w strukturach 

aktywów niektórych instytucji finansowych, mo-

głyby spowodować poważne problemy. Jeżeli do 

tego dodamy konieczne już teraz kredytowa-

nie skutków zmian klimatycznych, to zagro-

żenie dla sektora finansowego jest tutaj wy-

raźne. Warto też zaznaczyć, że wprowadzanie 

nowych, niekiedy trudnych do wdrożenia regulacji 

wiąże się nie tylko z kosztami dla banków ale też 

korzyściami, chociaż ich wymierne oszacowanie, 

nie zawsze jest łatwe. Niewiadomą dla przyszłości 

sektora finansowego jest także sposób i czas 

opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Bryta-

nię. Dla Polski szczególnie ważne są transakcje 

rozliczane w Londynie, które będą musiały być 

dokonywane na terenie europejskim, a nie wiado-

mo, czy zostaną przeniesione w jedno, czy też  

w kilka nowych miejsc.  

Kolejna sprawa, to zyskowność. Generalnie obraz 

zyskowności polskiego sektora bankowego wyglą-

dał jeszcze kilka lat temu bardzo dobrze, na tle 

Unii Europejskiej. Ale ten obraz zmienia się powoli 

na gorsze. Analizy pokazują, że stopa zwrotu  

z kapitału, w przypadku instytucji finansowych, 

jest obecnie taka sama, jak dla instytucji spoza 

sektora finansowego. Ale jeszcze gorsze jest to, 

że niezbyt korzystnie kształtuje się także zyskow-

ność w stosunku do kapitałów własnych, które ze 

względów regulacyjnych banki muszą wciąż 

zwiększać. To nie jest optymistyczny sygnał. Je-

żeli popatrzymy na banki duże, średnie i ma-

łe to widać wyraźnie, że to, w jaki sposób 

zachowują się stopy zwrotu na kapitale, zna-

cząco się różni. Biorąc pod uwagę fakt, że  

w Polsce jest jeszcze sporo banków średnich  

i małych, można oczekiwać, że przemiany 

strukturalne w sektorze bankowym będą 

trwały jeszcze przez kilka ładnych lat.  

Podczas dyskusji Ryszard Kokoszczyński zwrócił 

uwagę na fakt, że o ile należy doceniać dostoso-

wanie się polskich banków do nowych technologii  

i nawiązanie współpracy z firma unijnymi, to ze 

względu na skalę tych przedsięwzięć, trudno mó-

wić o współpracy z firmami, na przykład, chiński-

mi. Jeśli popatrzymy na to co się dzieje  

w chińskich systemach płatności, które zo-

stały zdominowane przez dwie olbrzymie fir-

my, działające na tamtejszym rynku, to moż-

na mówić o poważnym zagrożeniu płynącym 

ze sfery technologicznej i cyfrowej, zwłasz-

cza, że jest ono dzisiaj trudne do przewidze-

nia. A Chiny, to tylko jeden z przykładów.  

W jego opinii, w perspektywie najbliższych trzech 

lub pięciu lat, nie należy oczekiwać jakichś drama-

tycznych zmian w polskim systemie bankowym. 

Natomiast można oczekiwać kontynuacji pewnych 

trendów, jak chociażby wielkości kosztów stałych 

funkcjonowania banków, które poniżej określonej 

skali działania powodują, że działalność banku 

stają się nieopłacalna. Stąd oczekiwanie na zmia-

ny strukturalne sektora. Trudno także mówić o 

zagrożeniu wynikającym z rozwoju rynków kapita-

łowych, a tym bardziej z wprowadzenia kosztow-

nych i bolesnych niekiedy dla banków regulacji. 

Natomiast to, co może się wydarzyć za więcej niż 

pięć lat, trudno dzisiaj przewidzieć.  

Problem wpływu politycznego i ekonomicznego 

populizmu na sektor finansowy, przedstawił 

uczestnikom Forum, prof. Lech Kurkliński, dy-

rektor ośrodka analiz Alterum. Podkreślił, że po-

pulizm w sposób naturalny osłabia przepływy ka-

pitału, międzynarodową współpracę, wymianę 

handlową, niezależność banków centralnych i 

zwiększa ryzyko polityczne. Co sprzyja ruchom 

populistycznym? Przede wszystkim kwestie zwią-

zane z zagrożeniem, nie tylko spowodowanym 

kryzysami rynkowymi, czy zjawiskami społeczny-

mi ale w obecnych czasach także terroryzmem.  

W naszym regionie geograficznym dobrym 

podłożem dla takich ruchów jest transforma-

cja społeczna i gospodarcza, jaka ma miejsce 

w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.  

A przede wszystkim niestabilność zachodzą-

cych zmian. Prawdziwym motorem napędza-

jącym populizm są kryzysy polityczne i eko-

nomiczne. Dobrze to widać na przykładzie kryzy-

su finansowego z 2007 roku, kiedy byliśmy świad-

kami medialnej kampanii obarczającej winą za ten 

stan rzeczy, przede wszystkim sektor bankowy. 

Wówczas banki zostały uznane za organizacje eli-

tarne, ale też nie były bez winy. To przyczyniło się 

do określonego postrzegania banków przez społe-

czeństwo, zwłaszcza największych instytucji tego 

rodzaju. Jednocześnie to największe banki 

najbardziej skorzystały na tym kryzysie, 

szczególnie te zbyt duże, żeby „mogły 

upaść”. Dzięki pomocy ze strony państwa 

jeszcze bardziej się wzmocniły, natomiast 

wprowadzenie dodatkowych obciążeń dla 

sektora dotyczyło wszystkich banków, także 

tych średnich i małych, które w efekcie po-

niosły największe konsekwencje sytuacji 

kryzysowej. Także z powodu wprowadzenia do-

datkowych podatków, jak i ograniczenia uprzywi-

lejowania sektora finansowego. Przy populistycz-

nym nastawieniu politycznym bardzo łatwo takie 

ograniczenia wprowadzić. Najważniejsze konse-

kwencje, jakie mogą nastąpić dla sektora finanso-

wego, w efekcie prowadzenia polityki populistycz-

nej, to przede wszystkim interwencjonizm pań-

stwowy. A to powinno być brane pod uwagę przy 

kształtowaniu polityki bankowej. Element  



bezpieczeństwa banków i jego zwiększania musi 

uwzględniać zmiany związane także z zagrożeniem 

wojną cybernetyczną i rozwojem innowacyjnych 

przedsięwzięć z tego zakresu. To oznacza zmianę 

reguł gry z przyczyn politycznych. Banki i instytu-

cje finansowe muszą stosować rozwiązania pozwa-

lające szybko przystosować się do nowych uregu-

lowań. Zmiany regulacyjne mają więc duże zna-

czenie dla banków. Coraz większy nacisk kła-

dzie się na tworzenie kolejnych buforów ka-

pitałowych dla zwiększenia bezpieczeństwa 

sektora finansowego. Efektem jest wzrost 

opłat, bo przecież banki muszą na czymś za-

rabiać. Poza tym, wzmacniana jest coraz bar-

dziej ochrona wierzycieli. A to osłabia skłon-

ność do regulowania zobowiązań finanso-

wych. W sytuacji braku stabilności, spowodowa-

nej atmosferą ciągłego zagrożenia, produkty dłu-

goterminowe stają się mniej atrakcyjne i spada 

skłonność do inwestowania. To wpływa na obniże-

nie rentowności wszystkich instytucji finansowych 

i zarazem ich możliwości rozwojowych. Mamy też 

do czynienia z presją inflacyjną aby hamować 

wzrost stóp procentowych ze względów politycz-

nych. Warto też wspomnieć o zmianach zachodzą-

cych na rynku nieruchomości i związanym z tym 

ryzykiem. W populistycznym podejściu, te in-

westycje są traktowane jako zawsze pewne  

i bezpieczne. Jeżeli zainwestowałem w kup-

no mieszkania, to jestem jego właścicielem  

i jest ono moje. Natomiast jeżeli mam osz-

czędności w banku, depozyty albo jakieś pa-

piery wartościowe, to dzisiaj je mam ale ju-

tro ich mogę już nie mieć. Zwłaszcza jeżeli 

posługuję się bankowością elektroniczną. Ta-

kie rozumowanie oznacza zmianę podejścia 

konsumentów do inwestowania.  

Uczestnicy Forum zastanawiali się, czy bankowość 

powinna być elementem strategii państwa, czy też 

tworzyć komercyjny biznes. Z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa ważna jest stabilność te-

go sektora. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy 

patrzyli na sektor finansowy jako służebny wobec 

państwa, to zagubimy gdzieś kwestie komercyjne, 

a przecież banki powinny zarabiać. Przynosić ko-

rzyści swoim inwestorom.  

Zdaniem dyskutantów, w przyszłości banki mogą 

stać się otwartymi platformami świadczącymi 

usługi finansowe lub inne i będą stawały się w co-

raz większym stopniu firmami technologicznymi. 

Natomiast bezpieczną przyszłość, sektor 

bankowy zapewni sobie tylko wówczas, kie-

dy na pierwszym planie będzie stawiał kon-

sumenta, bo technologie przemijają, odcho-

dzą w zapomnienie ale to klienci decydują, 

które z nich zaadaptują dla siebie i będą uży-

wali.  

Ważne jest też pytanie, czy banki będą potrafiły  

w prawidłowy sposób odczytywać preferencje 

klientów i ich potrzeby i czy będą w stanie, tak 

samo szybko, jak wielkie i mniejsze firmy techno-

logiczne, dostosować się do nich. Nie jest prawdą, 

że tylko wielkie firmy technologiczne mają dostęp 

do najnowszych rozwiązań innowacyjnych. Banki 

również mają do nich dostęp, mogą je także adop-

tować i wdrażać. Ważne jest tutaj zadowolenie 

klienta, bo jeśli uda się spełnić jego oczekiwania, 

to zostanie w banku, przed którym pojawi się 

pewna i bezpieczna przyszłość.  

Ważnym elementem jest także działanie regulato-

ra i nadzorcy usług finansowych. Dotyczy to 

zwłaszcza sytuacji, kiedy na rynku pojawiają się 

firmy spoza sektora bankowego, które nie podle-

gają regulacjom finansowym. Dotyczy to również 

unijnej dyrektywy PSD 2, kiedy banki muszą udo-

stępnić swoje bazy danych otwierając dostęp do 

informacji o klientach, a firmy technologiczne nie 

są objęte takimi samymi wymogami. Niepokoją-

cym zjawiskiem jest przejmowanie i domina-

cja na rynku płatności w Chinach, wielkich 

firm technologicznych, które rozpoczęły tak-

że przyjmowanie depozytów. To zdecydowanie 

wymaga wprowadzenia nowych uregulowań, bo  

w przeciwnym razie trudno będzie mówić o jedna-

kowych szansach dla wszystkich uczestników ryn-

ku finansowego.  

 

W ocenie dyskutantów, w Polsce jest wysokie zau-

fanie do banków, sięgające 80% Konsumenci czu-

ją, że ich pieniądze i dane osobowe są w bankach 

bezpieczne i to pomimo coraz częściej notowanych 

ataków hakerów na systemy informatyczne ban-

ków, w tym również mobilne kanały komunikacji. 

Banki wciąż utrzymują wysokie standardy bezpie-

czeństwa ale wydatki na nowe technologie z pew-

nością będą rosły. Stąd, wspomniana już wcze-

śniej, potrzeba zachowania równych szans, pomię-

dzy instytucjami bankowymi i innymi uczestnikami 

rynków finansowych.  



Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji BODiE ma 21-letnie, 

poparte rekomendacjami klientów, doświadczenie w realizacji 

usług szkoleniowych i doradczych dla sektora  

bankowości spółdzielczej.  

Firma działa na terenie całego kraju oferując  

pełne spektrum szkoleń dla banków.  

Posiada liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania od szkolo-

nych banków spółdzielczych, Certyfikat DEKRA, Statuetkę 

„Hipolita”. Była wielokrotnie wyróżniana w prestiżowych ran-

kingach, przede wszystkim „Gazele Biznesu”.  

Ogromną wagę BODiE przykłada do szkoleń w zakresie podno-

szenia kompetencji sprzedażowych pracowników banków,  

co jest jednym z zasadniczych warunków ich sukcesu.  

www.bodie.pl 



Możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenie przez  
banki spółdzielcze w ramach projektu:  

Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

Dostępność  
szkolenia 

Temat Miejsce Koordynator 

2.09.2019-
1.11.2019 

Ochrona danych osobowych E-learning twój  
smartfon/  
tablet/  
komputer 2.09.2019-

1.11.2019 
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu 

E-learning 

Dostępność  
szkolenia  

Temat Miejsce Koordynator 

13.09.2019 
Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowa-
niem usytuowania stanowiska compliance w struk-
turze organizacyjnej 

Poznań Oddział Poznań 

23.09.2019 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu – metody i techniki działania „praczy”  
w Banku oraz obowiązki Banku zapisane w nowej 
Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o ppp i ft 

Poznań Oddział Poznań 

23.09.219-
24.09.2019 

Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej Poznań Oddział Poznań 

4.11.2019-
30.06.2020 

Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania 
banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finan-
sowego – Europejski Certyfikat Bankowca  

Poznań Oddział Poznań 

Przyjmujemy zapisy na szkolenia e-learningowe udostępniane przez BODiE:  

Dostępność 
szkolenia 

Temat Miejsce Koordynator 

dostęp do szkole-
nia przez 2 mie-
siące od nadania 
loginu lub  
uzgodniony indy-
widualnie 

Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności kredyto-
wych 

E-learning 

twój  
smartfon/  
tablet/  
komputer 

Badanie rentowności produktów bankowych E-learning 

Marketing w banku E-learning 

Prawa i obowiązki członków Rad Nadzorczych E-learning 

Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności kredyto-
wych 

E-learning 

Symulator Sprzedaży E-learning 

Irena Pawełczak 
Doradca 

M. +48 784 412 107 
T. +48 61 42 37 203 
F. +48 61 42 37 107 
E. i.pawelczak@bodie.pl    

Małgorzata Wosińska 
Doradca 122 

M. +48 505 459 553 
T. +48 61 42 37 204 
F. +48 61 42 37 107 
E. m.wosinska@bodie.pl 
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