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W warszawskim hotelu Sangate obradowało Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, 

zorganizowane przez Związek Banków Polskich. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 

bankowości spółdzielczej i organizacji gospodarczych tego sektora, instytucji rządowych 

związanych z rynkami finansowymi, naukowcy i przedstawiciele firm współpracujących z 

bankami. Tematem przewodnim spotkania były wyzwania modernizacyjne bankowości 

spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych.  

Otwierając obrady Forum, Krzysztof Pietrasz-

kiewicz, prezes ZBP przypomniał, że w ostatniej 

dekadzie polska bankowość spółdzielcza rozwijała 

się bardzo dynamicznie, a nawet szybciej, niż cały 

sektor bankowy, co nie oznacza, że sytuacja po-

zwala na pełny optymizm. Rozwój był możliwy 

przede wszystkim dzięki współpracy sektora ban-

ków spółdzielczych z licznymi partnerami. Czasa-

mi jednak te działania powodowały różne kompli-

kacje. Istnieje bowiem na rynku silna konkuren-

cja, zmienia się też sytuacja w różnych dziedzi-

nach, jak chociażby demografia i to nie tylko  

w naszym kraju ale również w Europie. Zmieniają 

się także regulacje i to w bardzo krótkim czasie. 

To poważnie utrudnia budowę strategii i odnajdy-

wanie się w tych zmiennych warunkach. Wymaga 

też wielkiej odpowiedzialności, jak również budo-

wy zaufania. Warto dodać, że bankowcy działają 

w zróżnicowanym środowisku, co powoduje, że 

tylko nieliczne krajowe banki uzyskują bardzo do-

bre efekty, porównywalne do osiąganych przez 

najlepsze banki europejskie. Jednocześnie wiele 

innych stoi przed licznymi wyzwaniami, nie tylko 

w Polsce ale też w krajach unijnych. W naszym 

kraju sytuacja jest nadzwyczajna, ponieważ skala 

obciążeń i ograniczeń polskiego sektora bankowe-

go jest ogromna. Ponadto obciążenia regulacyjne, 

szczególnie podatkowe, są blisko dwa razy więk-

sze niż za granicą.  

 

Bankowość spółdzielcza także ma wiele kłopotów,  

stoi przed licznymi wyzwaniami ale jednocześnie z 

dużą konsekwencją prowadzi działania zmierzają-

ce do wprowadzenia zmian pozwalających na 

sprostanie wymogom regulacyjnym i rynkowej 

konkurencji. Rozwój tego sektora bankowości mo-

gą też wesprzeć partnerzy, tacy jak Bank Gospo-

darstwa Krajowego, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska, Krajowa Izba Rozliczeniowa, czy Biu-

ro Informacji Kredytowej.  

 

Zdaniem szefa ZBP, warto podkreślić, że obecny 

okres zagrożeń i wyzwań jest równocześnie okre-

sem szans. Potrzebne jest jednak przeprowadze-

nie restrukturyzacji i konsolidacji banków oraz 

skoncentrowanie działań na przedsięwzięciach 

opłacalnych, w tych dziedzinach, gdzie można 

osiągnąć najlepsze efekty w rozwoju działalności 

biznesowej. Dlatego warto skupić się na rozwoju 

działalności sprzedażowej ale też efektywności 

społecznej zwłaszcza, że bankowość spółdzielcza 

cieszy się dużym zaufaniem w lokalnych społecz-

nościach. To wszystko powinno poprawić efektyw-

ność ekonomiczną i jest możliwe do zrealizowania. 

Nie można jednak zapominać, że wyznacznikiem 

kultury i poziomu rozwoju całego sektora jest bez-

pieczeństwo jego działania.  

 

Prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości 

Zdzisław Kupczyk, przypomniał historię rozwoju 

bankowości spółdzielczej na ziemiach polskich, 

podkreślając szczególnie trudny okres zaborów  

i zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w po-

szczególnych regionach kraju. Po ostatnich zmia-

nach społecznych i gospodarczych w Polsce, nad-

szedł jednak czas na zmianę strategii działania 

banków spółdzielczych. Wcześniej koncentrowała 

się ona na przetrwaniu i zachowaniu udziałów  



w rynkach, na których prowadzony był biznes. Ale 

pomimo utraty pewnych obszarów działania, suma 

bilansowe sektora wzrosła. Jednak banki komer-

cyjne wyprzedzają spółdzielcze, zwłaszcza pod 

kątem rozwoju infrastruktury. Rosnąca konkuren-

cja wymusza więc ściślejszą współpracę banków 

spółdzielczych ze zrzeszeniami. Coraz częściej po-

jawiają się jednak kłopoty z pozyskaniem wysoko 

wykwalifikowanej kadry dla banków spółdziel-

czych, które nie są w stanie konkurować płacowo 

z bankami komercyjnymi.  

 

Prezes BPS przypomniał, że samorządy lokalne,  

to naturalni klienci banków spółdzielczych. Jednak 

rolą banków finansujących przedsięwzięcia samo-

rządowe jest właściwa ocena ryzyka w przypadku, 

kiedy samorząd podejmuje inwestycje przekracza-

jące jego możliwości. Współpraca z lokalnymi 

przedsiębiorcami także niesie ze sobą różne do-

świadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że lokalny 

przedsiębiorca to również pracodawca, podatnik  

i animator wielu społecznych projektów w środo-

wisku działania banku spółdzielczego.  

 

Wielu klientów indywidualnych banków spółdziel-

czych, przywiązanych jest do tradycyjnej obsługi 

w oddziałach bankowych. Ale mobilna bankowość, 

to coraz powszechniejsza usługa świadczona  

w czasie rzeczywistym. Dlatego warto pamiętać,  

że zrzeszenia dysponują odpowiednią technologią, 

którą mogą udostępnić każdemu bankowi spół-

dzielczemu w zależności od jego potrzeb. Oczywi-

ście koszty takich usług w znacznym stopniu zale-

żą od efektu skali.  

 

Ważną kwestią jest bezpieczeństwo działania ban-

ków spółdzielczych, zwłaszcza w dobie cyfryzacji 

świadczonych usług. Są już pierwsze pozytywne 

przykłady działań w tym względzie i podejmowa-

nia wspólnych przedsięwzięć przez oba zrzeszenia.  

Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku, 

zwrócił uwagę, że banki spółdzielcze znają już dia-

gnozę obecnej sytuacji ale to za mało żeby przejść 

do działania i wykorzystać olbrzymi potencjał, ja-

kim sektor dysponuje. Spółdzielcy mają przecież 

160 lat tradycji i olbrzymie umocowanie w lokal-

nym środowisku. Relacji, jakie z klientami zbudo-

wały sobie banki spółdzielcze nie da się porówny-

wać z tymi, jakie mają komercyjne. Co więc trze-

ba zrobić żeby wykorzystać ten olbrzymi potencjał 

banków spółdzielczych? Udział w rynku usług ban-

kowych na poziomie 8 proc., to wcale co nie jest 

mało. Najważniejszym jest jednak przejść od słów 

do konkretnych działań. Trzeba przekształcić dia-

gnozy w określony program działania. Nie da się 

zrobić wszystkiego od razu. Ale krok po kroku 

można podjąć przedsięwzięcia pozwalające z jed-

nej strony na zachowanie podmiotowości i odręb-

ności poszczególnych banków, a jednocześnie 

nadrobić zaległości, na przykład technologiczne. 

Warto jednak postrzegać sektor przez pryzmat 

zmian rynkowych. Żeby wprowadzić restruktury-

zację trzeba dysponować silną bazą kapitałową, 

technologią i klientami, którzy chcą z bankami 

współpracować. W przypadku SGB, potrzebny ka-

pitał udało się zgromadzić, dzięki zaangażowaniu 

zrzeszonych banków spółdzielczych. Natomiast w 

przypadku technologii, wciąż jeszcze jest dużo do 

zrobienia. Jednak dzięki współpracy ze zrzesze-

niem BPS, pomimo różnic w systemach informa-

tycznych i współpracy z różnymi firmami techno-

logicznymi, spółdzielcy mogą się stać pierwszym 

beneficjentem dyrektywy PSD 2. Dlaczego, ponie-

waż jedno i drugie zrzeszenie zbudowało hub, któ-

ry jest przygotowany do zmian wprowadzanych 

dzięki dyrektywie PSD 2. Ta technologia umożliwi 

bankom przejście do następnego etapu rozwoju, 

umożliwiającego wdrażanie, w przypadku SGB, 

centralnego systemu informatyczny. Zostały też 

wdrożone wszystkie płatności mobilne. Można jed-

nak zapytać, czy na tych zmianach da się zarobić? 

Bezpośrednio prawdopodobnie nie, ale nowa tech-

nologia powoduje, że banki mogą odzyskujemy 

zdolność pozyskiwania nowych klientów, przycią-

gnąć ponownie tych, którzy kiedyś zrezygnowali  

z ich usług, właśnie z powodu zaległości technolo-

gicznych.  

 

Profesor Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, za-

stępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finan-

sowego, podkreśliła, że środowiska lokalne po-

trzebują sprawnie zarządzanych i nowoczesnych 

instytucji finansowych, którymi mogą i powinny 

być banki spółdzielcze. W jej ocenie, wypieranie  

z rynku wolniej rozwijających się banków przez 

silniejsze instytucje jest sytuacją naturalną wobec 

rosnącej konkurencji. Zjawisko to dotyczy także 

banków komercyjnych. Dlatego banki spółdzielcze 

powinny zadbać o stworzenie silnych instytucji 

finansowych aby móc utrzymać swoją pozycję 

rynkową. W ocenie nadzoru, biorąc pod uwagę 

niską rentowność części banków, powinny one 

skorzystać z możliwości łączenia się z silniejszymi 

instytucjami, nie czekając na pogorszenie się sy-

tuacji i wystąpienia znaczących strat.  

 

Zaapelowała też do banków spółdzielczych będą-

cych uczestnikami systemów ochrony instytucjo-

nalnej (IPS) o znalezienie sposobu pomocy tym 

bankom, które do tych systemów jeszcze nie 

przystąpiły. Do wypowiedzi wiceprzewodniczącej 

KNF nawiązał Krzysztof Pietraszkiewicz, zwracając 

uwagę na coraz częściej pojawiające się nieko-

rzystne dla banków regulacje. Jego zdaniem, 

przepisy prawa osłabiające pozycję wierzycieli,  

a wzmacniające dłużnika są niebezpieczne, a na-

wet można powiedzieć, że patologiczne. To zagra-

ża sprawnemu funkcjonowaniu państwa. Przede  



wszystkim dlatego, że dłużnik jest coraz lepiej 

traktowany, a to znaczy, że sens prowadzenia 

działalności gospodarczej zaczyna być podważany. 

Dlatego ZBP wystąpił o przygotowanie raportu na 

ten temat przez BFG.  

 

Poruszył też kwestię wsparcia pomocowego z fun-

duszy zgromadzonych przez banki w BFG albo 

środków unijnych przeznaczonych na rozwój ob-

szarów wiejskich do restrukturyzacji sektora ban-

kowego. To w sposób istotny pomogłoby wesprzeć 

postęp technologiczny w lokalnych bankach.  

Kolejna kwestia dotyczy członkostwa w banku 

spółdzielczym, bez czego nie da się zbudować 

bankowości obywatelskiej. Tutaj potrzebne jest 

zmodyfikowanie obowiązujących obecnie regulacji.  

 

Sytuację banków spółdzielczych w zrzeszeniu BPS, 

przedstawił uczestnikom Forum, Sławomir Czo-

pur, prezes Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

Podkreślił, że IPS nie jest instytucją nadzoru. Jest 

natomiast elementem systemu bezpieczeństwa 

finansowego bankowości spółdzielczej. Jego zada-

niem jest zapewnienie płynności i wypłacalności 

każdego uczestnika systemu ochrony. Ma to za-

pewnić stabilność działania instytucji finansowej, 

natomiast głównym celem jest przeciwdziałanie 

niewypłacalności. Dlatego tak ważna jest prewen-

cja, czyli te działania, które mają zapobiec lub od-

wrócić pierwsze symptomy niekorzystnych zmian, 

jakie się pojawiają. Dopiero w dalszej kolejności 

jest przewidziane zastosowanie posiadanych środ-

ków pomocowych na naprawę sytuacji.  

 

Sektor spółdzielczy to często małe ale stabilne in-

stytucje finansowe. Niekorzystne zjawiska, które 

występują w niewielkiej grupie banków, wynikają 

głównie z zaszłości. Często niepotrzebnie rzutuje 

to na obraz całego sektora. Nowy instrument 

ochrony, to grupowy plan naprawy. System 

ochrony instytucjonalnej nie musi przygotowywać 

indywidualnych planów naprawy dla poszczegól-

nych banków, bo spółdzielcy są z tego zwolnieni. 

Taki plan istnieje dla całej grupy. Kolejna kwestia, 

którą się zajmuje IPS, to audyt wewnętrzny  

w bankach. To nie jest jednak inspekcja. Jest on 

prowadzony według jednolitych standardów, co 

pozwala zachować jednakowe mechanizmy zarzą-

dzania ryzykiem. Istnieje też system tzw. wcze-

snego ostrzegania pozwalający na wczesne wy-

krycie niekorzystnych zjawisk, jakie mogą dopro-

wadzić do poważniejszych kłopotów, a nawet ko-

nieczności przyłączenia zagrożonego banku do sil-

nej i zdrowej instytucji. W sytuacjach zagrożenia 

bankowi pomagają inne banki zrzeszenia, dzięki 

utworzonemu funduszowi pomocowemu.  

 

W systemie ochrony SGB funkcjonuje obecnie  

195 banków, dysponujących 1562 placówkami, 

zatrudniających przeszło 11 tys. pracowników, 

poinformował uczestników Forum, Michał Ołda-

kowski, prezes Spółdzielczego Systemu Ochrony 

SGB. To znaczący potencjał. Ale są jeszcze możli-

wości lepszego wykorzystania tego potencjału.  

 

Niektórzy spółdzielcy mieli obawy, czy systemy 

ochrony IPS nie ograniczają w jakiś sposób możli-

wości banków spółdzielczych? Dane statystyczne 

pokazują, że takiej zależności nie ma. Trzeba jed-

nak zwracać uwagę żeby rozwój banków był zrów-

noważony. Aby podejmowane ryzyko miało cha-

rakter bezpieczny, a portfele kredytowe były od-

powiednio zdywersyfikowane.  

 

Postrzeganie sektora przez instytucje zewnętrzne 

jest w wielu przypadkach wynikiem zaszłości, 

uważa szef SSO SGB. Większość banków spół-

dzielczych, to instytucje dobre, prawidłowo zarzą-

dzane, dysponujące dużym potencjałem rozwoju. 

Banki poznańskiego zrzeszenia mają bardzo dobrą 

płynność i to jest także dobry potencjał dla rozwo-

ju. To samo dotyczy adekwatności kapitałowej, 

pomimo rosnących wymogów kapitałowych. Więk-

szość banków ma bardzo wysokie współczynniki 

wypłacalności. A to oznacza posiadanie znaczące-

go bufora kapitałowego na ryzyko i rozwój. Niepo-

koić może jednak ryzyko koncentracji, podobnie 

jak i w bankach BPS. Na to trzeba zwracać więk-

szą uwagę.  

 

Nowe technologie są konieczne żeby można było 

zarówno trwać, jak i się rozwijać. Ale to wiąże się 

także z kosztami. Pani prof. Drozdowicz mówiła 

żebyśmy znaleźli sposoby pomocy bankom, które 

znajdują się poza systemami ochrony, przypo-

mniał Michał Ołdakowski. Takich mechanizmów 

możemy szukać ale musimy mieć też wsparcie  

od tych instytucji, które dysponują środkami i to  

z naszych składek. Wspólnymi siłami można 

wszystkie sprawy rozwiązać ale instytucje sieci 

bezpieczeństwa nie powinny zostawiać naszego 

sektora z tymi problemami, które od lat narastały 

samoistnie. Oczekujemy wsparcia nie tylko moral-

nego ale także realnego, finansowego.  

 

Pozytywną cecha jest stabilny wzrost sektora,  

wysoka płynność i jego stabilność. Ale trzeba też 

mieć świadomość, że niektóre banki muszą pomy-

śleć o przyjaznym przejęciu przez inny bank. Fak-

tem jest, że pogarsza się jakość portfela kredyto-

wego i jego struktura, ponieważ coraz więcej kre-

dytów spada do gorszej kategorii. To nie jest jed-

nak tylko wina banków ale także okoliczności ze-

wnętrznych. Chodzi tutaj o coraz większe uprzywi-

lejowanie dłużników w stosunku do wierzycieli.  

To jest zjawisko, z którym trudno sobie poradzić 

ale trzeba na nie zwracać uwagę i starać się 

wspólnie temu przeciwdziałać.  



Prof. Lech Kurkliński, dyrektor ośrodka badań  

i analiz ALTERUM, przedstawił uczestnikom Forum 

wyniki badania opinii, zarówno przedstawicieli 

sektora bankowości spółdzielczej, jak i jego klien-

tów. Badanie, które było już prezentowane pod-

czas Konwentu na rzecz współpracy i rozwoju ban-

ków spółdzielczych w Józefowie pokazało, że kwe-

stią podstawową dla spółdzielców jest poczucie 

autonomii ich banków i strach przed jej utrace-

niem. Kolejny problem stanowią banki zrzeszają-

ce, ich słabość i szansa na jej pokonanie.  

W wielu opiniach badanych spółdzielców była wi-

doczna postawa przeczekania obecnej sytuacji  

i unikania podejmowania ryzyka.  

 

Taka postawa nie pozostaje bez wpływu na pozy-

cję banków spółdzielczych w całym sektorze ban-

kowym. Najlepiej widać to w skali przyrostu liczby 

klientów w bankach spółdzielczych i komercyj-

nych, w ciągu ostatnich 10 lat. W przypadku spół-

dzielców przyrost ten wynosił zaledwie kilkanaście 

procent podczas, gdy w bankach komercyjnych 

przekraczał 70%!  

 

Ogólna ocena sektora przez ankietowanych jest 

dobra. Bankowcy na swój temat też mają dobrą 

opinię, a nawet bardzo dobrą. Natomiast kiedy 

jest mowa o problemach, na przykład dotyczących 

integracji, to wówczas panuje przekonanie, że ta-

ka dyskusja, to kalanie własnego gniazda, że  

o tym nie powinno się rozmawiać. Pojawiła się 

także opinia, że spora część bankowców jest 

otwarta i skłonna do dyskusji ale pozostała więk-

szość blokuje takie inicjatywy.  

 

Problemy z integracja jednak są i będą, uważa 

prof. Lech Kurkliński. Trzeba więc myśleć, w jaki 

sposób ją przeprowadzić. W jego opinii, integracja 

w postaci łączenia się banków i zmniejszania ich 

liczby, nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ  

w ten sposób tracą one coraz bardziej swój spół-

dzielczy charakter. Główny swój atut. Na Wę-

grzech taka integracja doprowadziła do tego, że  

w końcu tego roku, będą tam funkcjonowały tylko 

4 banki spółdzielcze, spośród 128 istniejących 

wcześniej.  

 

Ważne jest żeby w sektorze banków spółdziel-

czych pojawił się lider, autorytet, który zainicjuje 

konieczne zmiany i przełamie niechęć do nich.  

Takim liderem powinny być banki zrzeszające. Ale 

nie ma wiary w tego lidera. I to trzeba zmienić.  

Podczas panelu dyskusyjnego, uczestnicy Forum 

wskazywali, że wyzwaniem dla środowiska banko-

wości spółdzielczej będzie zaostrzająca się konku-

rencja rynkowa. Dlatego problemem może okazać 

się odpowiednie przystosowanie do zmieniającego 

się otoczenia. Unijna dyrektywa PSD 2 umożliwia 

wejście na rynek wielkich firm technologicznych, 

które często cieszą się takim samym wysokim za-

ufaniem, jak banki spółdzielcze. To może być tak-

że czynnik moderujący warunki funkcjonowania 

banków.  

 

Podkreślano, że trzeba się przede wszystkim sku-

pić na tym, żeby odrobić opóźnienia technologicz-

ne, jakie powstały w stosunku do innych instytucji 

finansowych. Podstawowym celem nie jest jednak 

wdrażanie jakiejś super techniki ale obsługa klien-

tów. Robienie biznesu i działanie na rzecz lokal-

nych środowisk.  

 

Trzeba też obniżać koszty działania banków,  

które szczególnie mocno rosną przy tak poważ-

nych i częstych zmianach regulacyjnych. Warto 

też pamiętać, że tam, gdzie wycofały się banki ko-

mercyjne z finansowania niektórych przedsię-

wzięć, ich miejsce z powodzeniem mogą zająć 

spółdzielcy. Konieczne jest jednak zainwestowanie 

w rozwiązania innowacyjne, bo inaczej nie uda się 

pokonać konkurencji, zwłaszcza tam, gdzie poja-

wią się wielkie firmy o globalnym zasięgu. One 

dysponują nie tylko technologią i klientami ale 

również narzędziami do analizowania danych  

w czasie rzeczywistym, co może wkrótce zniszczyć 

dotychczasowy obraz sektora finansowego.  

 

Warto też uświadomić decydentom, że systemy 

ochrony instytucjonalnej nie rozwiążą wszystkich 

problemów, jakie latami, a nawet dekadami nara-

stały w sektorze banków spółdzielczych. Zwrot na 

kapitale w polskich bankach, nie tylko spółdziel-

czych, jest dużo niższy, nie tylko od tego, jaki 

osiągają banki w Europie Zachodniej ale nawet  

w Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ dys-

ponują one znacznie wyższymi kapitałami. 

 

Dyskusję na temat efektywności banków spół-

dzielczych w dobie rosnącej konkurencji i widma 

dalszej konsolidacji sektora bankowego, poprze-

dziły prezentacje m.in. dr Andrzeja Banasiaka, 

pełnomocnika zarządu ZBP oraz dr Mariusza Cho-

lewy, prezesa Biura Informacji Kredytowej.  

 

Andrzej Banasiak, zwrócił uwagę, że kończy się 

dla banków czas tanich pracowników, a rozpoczy-

na czas konkurowania o dobrych fachowców. Trze-

ba też pamiętać o zmianie oczekiwań i zachowań 

klientów. Dzisiaj są to już inni klienci powszechnie 

korzystający z elektronicznych kanałów dostępu 

do usług i produktów bankowych. Zmiany nastę-

pują także w samych bankach ale muszą one 

przyspieszyć, ponieważ w ostatnich dwóch latach 

proces szybkiego wzrostu banków spółdzielczych 

wyhamował. Potrzebna jest więc restrukturyzacja 

zarówno kanałów dostępu, jak i oferty bankowej.  



Spółdzielcy mają świadomość konieczności popra-

wienia dynamiki przychodów ale do tego potrzeb-

ne są nowe technologie. Wyzwaniem staje się tak-

że konieczność redukcji kosztów, jednak w tym 

przypadku banki powinny unikać cięcia wydatków, 

a robić to w sposób racjonalny, poprzez podnosze-

nie efektywności działania i zwiększanie przycho-

dów. Kluczem do rozwoju jest także pozyskiwanie 

nowych udziałowców. Potrzebna jest tutaj rewita-

lizacja zasad budowania udziałów. Konieczne jest 

także dążenie do sytuacji, w której bank spółdziel-

czy stanie się bankiem pierwszego wyboru dla je-

go udziałowców. Przykłady innych krajów pokazu-

ją, że tam gdzie jest dużo udziałowców, tam banki 

spółdzielcze mają znaczący udział w rynku. Warto 

zapytać, dlaczego banki spółdzielcze mają taką 

mocną pozycję w innych krajach europejskich? 

Tam banki te korzystają ze wspólnych procesów  

i mechanizmów pozwalających na łatwy dostęp do 

produktów i usług. Są autonomiczne ale jednocze-

śnie silnie związane z regionem działania. Dlatego 

m.in. z ich oferty korzysta ponad 200 mln klien-

tów.  

 

Spółdzielcy muszą się dostosować do zmian ryn-

kowych, a zwłaszcza rosnącej cyfryzacji, jako siły 

napędowej usług finansowych. Dobre relacje  

z klientami wypracowane w oddziałach bankowych 

trzeba będzie przenieść na platformy elektronicz-

ne. W ten sposób będą też przenoszone wartości 

spółdzielcze do świata cyfrowego.  

 

Ponad połowa rynku kredytowego dla rolników 

należy do banków spółdzielczych, poinformował 

uczestników Forum, dr Mariusz Cholewa, prezes 

BIK. Przeszło 15 mln osób ma chociaż jeden pro-

dukt kredytowy w bankach spółdzielczych, a bli-

sko 450 tys. osób, to wyłącznie klienci tych ban-

ków. Są oni zarazem lojalni, ponieważ nie korzy-

stają dodatkowo z usług innych instytucji finanso-

wych. Banki spółdzielcze tracą najczęściej klien-

tów, którzy korzystają także z usług w konkuren-

cyjnych instytucjach. 

 

W ocenie szefa BIK, przewaga konkurencyjna 

banków komercyjnych wynika m.in. z tego, że nie 

czekają one aż klient spłaci całkowicie swoje zo-

bowiązanie ale proponują mu kolejny kredyt, za-

nim on sam o to poprosi. Często też proponują 

konsolidację zaciągniętych zobowiązań albo prze-

dłużenie terminu spłaty. Mogą to robić przede 

wszystkim dzięki aktywnemu monitorowaniu 

klientów, o czym świadczy m.in. wysoka liczba 

zapytań kierowana przez te banki do BIK.  

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący 

wzrost kwoty kredytów gotówkowych. W tym roku 

wynosiła ona przeciętnie 17,8 tys. zł w bankach 

spółdzielczych i 19,4 tys. zł w komercyjnych. 

Zwiększenie tych kwot wiąże się niestety ze wzro-

stem ryzyka. Im wyższa kwota tym wyższa szko-

dowość kredytu. Ta tendencja utrzymuje się za-

równo w bankach spółdzielczych, jak i komercyj-

nych.  

 

W przypadku banków komercyjnych wzrost liczb 

nowych kredytu jest w połowie spowodowany 

konsolidacją wcześniejszych zobowiązań. W ban-

kach spółdzielczych ten odsetek jest znacznie niż-

szy. To oznacza spory potencjał dla spółdzielców, 

żeby własnym klientom, niekoniecznie oferując im 

nowe obciążenie kredytowe, zamienić kredyt na 

spłacany dłużej.  



Drugi dzień FLBS zaczął się od samego rana bar-

dzo istotnym wydarzeniem, które punktualnie  

o godz. 9.00 zapełniło całą salę przedstawicielami 

zarządów banków spółdzielczych. O wynikach in-

spekcji przeprowadzonych przez UKNF w bankach 

spółdzielczych mówili przedstawiciele Urzędu, 

przedstawiając też wnioski wynikające z BION. 

Szczegółową analizę przedstawił Mariusz Haj-

duk, dyrektor Departamentu Inspekcji Ban-

kowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowe-

go. Zauważył on problem narastania udzielanych 

w sektorze kredytów z tzw. odstępstwami 

(odstępstwami od właściwej procedury kredyto-

wania polegającej przede wszystkim na prawidło-

wej ocenie zdolności kredytowej klienta). Tak jak 

w 2018 r. KNF zidentyfikowało ok. 10% banków  

z odstępstwami, tak w 2019 r. Urząd wniósł swoje 

uwagi już do ok. 25% banków. Jeśli chodzi o wła-

ściwe monitorowanie „odstępstw” przez same 

banki, to podczas, gdy KNF w 2017 r. wniósł swo-

je uwagi do ok. 25% banków, to w tym roku – już 

do połowy działających instytucji. Podsumowując 

dyrektor Mariusz Hajduk stwierdził, że gdy pa-

trzy się na te wszystkie liczby, daje się zauważyć, 

że liczba nieprawidłowości, odstępstw oraz uwag 

nadzoru zgłaszanych do banków albo utrzymuje 

się na stałym poziomie w jednych bankach, albo  

w innych – rośnie. Trend dotyczący odstępstw od 

prawidłowej oceny zdolności kredytowej jest zda-

niem urzędnika KNF „rosnący”. Jedynym pozytyw-

nym obszarem, jest przynoszące pozytywne efek-

ty podporządkowanie pionów zarządzania ryzy-

kiem kredytowym pod prezesów. Szwankuje też 

– w ocenie UKNF – weryfikacja danych do-

starczanych przez klienta do oceny zdolności 

kredytowej. Dotyczy to połowy wszystkich 

działających banków.  

 

Uwagi ma również UKNF do właściwego zabez-

pieczania pozycji kredytowych oraz aktuali-

zacji zabezpieczeń. UKNF wystosuje wkrótce do 

banków obszerny i szczegółowy list dotyczący po-

wyższych spraw. – Niepokoi odsetek banków, któ-

ry nie chce spadać, jeśli chodzi o „krytyczne” za-

rządzanie ryzykiem kredytowym. Dużo Państwo 

rozmawiacie o nowych technologiach i stawianiu 

kroków naprzód, ale wydaje mi się, że zanim zrobi 

się taki krok, trzeba mocno stać obiema nogami 

na ziemi – podsumował Mariusz Hajduk.  

Swoje wystąpienie miał także Bogdan Furtak, 

p.o. dyrektora Departamentu Bankowości 

Spółdzielczej UKNF. Zwrócił on uwagę na to, że 

okres przejściowy w sektorze polegający na stwo-

rzeniu i doprowadzeniu do pełnego funkcjonowa-

nia systemów ochrony instytucjonalnej miał się 

zakończyć już w grudniu ubiegłego roku. Następ-

nie ujawnił postrzeganie przez nadzór wyników 

BION zakończonych w lutym br. w bankach spół-

dzielczych. Z najnowszego badania wynika, że 

ocena jest dokładnie taka sama, jak rok wcze-

śniej. Zmieniły jednak swój obraz komponenty 

składające się na tę ocenę, odzwierciadlając zmia-

ny następujące w sektorze. Bogdan Furtak prze-

kazał, że UKNF gorzej niż przed rokiem ocenia 

modele biznesowe jakie wdrażają banki 

(średnia ważona wyniosła 2,70), ryzyka rynkowe-

go (2,64), ryzyko kredytowe oraz ryzyko koncen-

tracji kredytowej (2,64). – Jeżeli zdać sobie spra-

wę z tego, że na koniec ubiegłego roku 13 banków 

spółdzielczych poniosło straty, a w kilkudziesięciu 

(koniec czerwca br.) zysk kształtuje się poniżej 

kilkudziesięciu tysięcy złotych, a części banków 

nie udało się zrealizować swojego planu finanso-

wego, to widać pogorszenie – stwierdził dyrektor 

Bogdan Furtak. Z drugiej strony, jak przyznał, 

przeciwwagą dla tych negatywnych zjawisk 

jest właściwe zarządzanie ryzykiem opera-

cyjnym i płynnością. W ubiegłym roku KNF wy-

słał różne zalecenia do 318 banków, z czego po-

nad połowa dotyczyła ryzyka kredytowego oraz 

ryzyka koncentracji kredytów, w tym szczególnie 

obniżenia wewnętrznych limitów dla pojedynczego 

zaangażowania. Część zaleceń dotyczyła zmiany 

strategii działania banku a w niektórych przypad-

kach poprawienia relacji kosztów do dochodów.  

 

Na nadchodzący rok UKNF zapowiada zmniejsze-

nie ilości pytań w BION z jednej strony i ich 

uproszczenie z drugiej strony, ale i nowość – pod-

danie banków spółdzielczych stress testom 

w warunkach skrajnych działania, podobnie, 

jak to miało miejsce w sektorze banków komer-

cyjnych. W relacji Bogdana Furtaka zalecenia 

dotyczące systemu bankowego w Polsce płyną od 

takich instytucji jak Bank Światowy, Europejski 

Urząd Nadzoru Finansowego oraz od… Najwyższej 

Izby Kontroli. NIK miał stwierdzić w jednej ze 

swoich opinii, że banki komercyjne poddawane są  
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stress testom w cyklach rocznych, a 10% sektora 

w postaci banków spółdzielczych nie jest im pod-

dawana. Poinformował on, że UKNF przeprowadził 

rodzaj testów (bez angażowania banków) bazując 

na danych sprawozdawczych przez nie przesyła-

nych. Analizowano wpływ rosnącego ryzyka kre-

dytowego na wskaźniki adekwatności kapitałowej 

oraz wpływ przeklasyfikowania grup kredytów na 

fundusze własne banków. Drugi obszar testów do-

tyczył zmian płynnościowych i hipotetycznej moż-

liwości odpływu depozytów na skutek zwiększenia 

się ryzyka utraty reputacji, aż do możliwej upa-

dłości banku spółdzielczego. Część banków, która 

przejdzie niepomyślnie stress testy może zostać 

dotknięta metodyką domiarów płynnościo-

wych, czy kapitałowych.  

 

UKNF, przy okazji robienia testów, zidentyfikował 

także sporo błędów sprawozdawczych popełnio-

nych przez banki, które mogą obniżać ich pozycję, 

jednocześnie narażając na konieczność tworzenia 

domiarów płynnościowych czy kapitałowych.  

– Pomimo wzrastających wymagań różnych insty-

tucji oraz wejścia w życie nowych przepisów, 

przede wszystkim PSD 2, staraliśmy się w tym 

roku ograniczyć ilość pytań w BION – jeszcze raz 

przypomniał Bogdan Furtak. Waha się ona od  

17 pytań w BION uproszczonym do 251 pytań dla 

banków dużych, z BION pełnym. Z drugiej strony 

dyrektor Furtak zwrócił uwagę na fakt, że ponad 

250 banków nie stosowało w końcu u.br. procedur 

tworzenia w odpowiednich terminach rezerw celo-

wych na niezaktualizowane zabezpieczenia 

(zjawisko tzw. starzenia się zabezpieczeń).  

 

– Niemniej jednak nasz departament i zapewne 

cały Urząd docenia pracę, jaką sektor wykonał w 

ostatnich latach i ostatnich miesiącach – podkreślił 

Bogdan Furtak. Na koniec swojego wystąpienia 

wezwał do tworzenia przez banki mechanizmów 

samopomocowych i wzięcia współodpowiedzialno-

ści za to, co dzieje się w sektorze. Przypomniał 

niedawne ogłoszenie upadłości Banku w Grębowie, 

banku co prawda o niewielkiej sumie bilansowej  

i funkcjonującego poza systemem ochrony. Co by 

się jednak stało, gdyby upadł bank większy i dzia-

łający w obrębie systemu ochrony instytucjonal-

nej?  Dyrektor zaprzeczył, jakoby UKNF opra-

cowywał nową strategię dla sektora banków 

spółdzielczych, ale jak stwierdził zaraz, upadłość 

Banku Spółdzielczego w Grębowie skłania do na-

pisania nowej strategii dla banków, „a może 

i zasad działania.” Koszty upadłości tego banku 

poniesione przez sektor nie sięgnęły nawet 10% 

depozytów gwarantowanych, i – jak podkreślił 

Bogdan Furtak – 90% tych kosztów poniesie 

sektor banków komercyjnych, z których większość 

jest własnością Skarbu Państwa. – Z pewnego 

punktu widzenia oznacza to uszczuplenie majątku 

Skarbu Państwa, czy dochodów budżetowych, któ-

re teoretycznie mogłyby być wykorzystane  

w inny sposób – zauważył.  

 

Wezwał do dalszej integracji sektora oraz przeno-

szenia części funkcji z banków spółdzielczych 

do zrzeszających, które z jednej strony mają 

obniżyć koszty poszczególnych banków a z drugiej 

wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe prowa-

dząc też do rozszerzenia skali działalności niektó-

rych banków. UKNF akceptuje też możliwość funk-

cjonowania banków całkowicie samodzielnych, 

„kilku, lub kilkunastu, z poczuciem odpowiedzial-

ności za losy sektora”.  

 

Uwagi dotyczące sektora podniósł po tych wystą-

pieniach Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes za-

rządu Związku Banków Polskich. Stwierdził on 

m.in. że „jesteśmy przekonani, iż pewne działania 

stabilizujące sektor, ale także go sanujące są 

możliwe do przeprowadzenia bez jakiś radykal-

nych rozwiązań: potrzebne jest wykorzystanie 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz prze-

dyskutowanie definicji tzw. interesu publicznego 

ponieważ zbyt kostyczne, zbyt jednostronne po-

dejście do tej definicji usztywnia zastosowanie 

niektórych instrumentów; jesteśmy zainteresowa-

ni, by w najbliższych tygodniach, czy miesiącach 

osiągnąć tu porozumienie, mając na uwadze nie 

generowanie tu jakiś napięć, szczególnie na styku 

z działalnością jednostek samorządu terytorialne-

go. Przypomniał też, że w Międzybankowej Bazie 

Nieruchomości znajduje się na razie 318 banków 

spółdzielczych, a 1/3 nie zasila bazy swoimi dany-

mi.  



„Banki spółdzielcze w społecznościach lokalnych – 

lokalne instytucje finansowe wobec wyzwań zrów-

noważonego rozwoju” – tak nazywał się panel 

dyskusyjny, profesjonalnie moderowany przez Ar-

kadiusza Lewickiego, dyrektora zespołu ds. 

Programów Publicznych i Środowisk Gospo-

darczych Związku Banków Polskich. Udało mu 

się zachęcić do udziału w panelu ekspertów z wie-

lu instytucji i agend rządowych, odpowiedzialnych 

za poszczególne obszary bardzo zróżnicowanego 

wsparcia społeczności lokalnych.  

 

Panel poprzedził wstęp przygotowany przez Mag-

dalenę Typa, dyrektora Departamentu Pro-

gramów Europejskich Banku Gospodarstwa 

Krajowego, która przypomniała uczestnikom Fo-

rum o możliwościach, jakie posiada BGK dysponu-

jąc instrumentami z puli środków europejskich 

mogącymi stymulować rozwój lokalnych środo-

wisk, w tym z udziałem i za pośrednictwem ban-

ków spółdzielczych. Z kolei dyrektor Marcin Zie-

liński, reprezentujący Departament Strategii 

i Analiz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, przedstawił zarys „Strategii zrównoważonego 

rozwoju dla polskiej wsi i rolnictwa”. W skrócie: 

celem tej strategii jest wsparcie potrzebujących 

obszarów wiejskich i wyrównywanie tym samym 

poziomu rozwoju poszczególnych obszarów kraju, 

przy wsparciu środków publicznych. Strategia jest 

jeszcze przed przyjęciem przez RM, więc może się 

zmieniać.  

 

W przedpołudniowej sesji zasiedli, by dyskutować: 

Alicja Huczyńska, prezes zarządu Banku 

Spółdzielczego w Koronowie oraz sekretarz 

Rady Spółdzielczej Grupy Bankowej, Krzysz-

tof Podhajski, prezes Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Wsi Polskiej, Piotr Woźny, pre-

zes Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Małgo-

rzata Sztoldman, dyrektor Departamentu 

Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 

Aneta Piątkowska, zastępca dyrektora De-

partamentu Analiz Gospodarczych Minister-

stwa Przedsiębiorczości i Technologii.  

 

Jako pierwszy głos zabrał Piotr Woźny, niedaw-

no powołany prezes NFOŚiGW. Poinformował, 

że zaproszenia do rozmów w sprawie współpracy 

wystosował w imieniu NFOSiGW do Banku Polskiej 

Spółdzielczości, do Krajowego Związku Banków 

Spółdzielczych (KZBS) oraz do Spółdzielczej Gru-

py Bankowej. NFOŚiGW chce nawiązać do tradycji 

współpracy z sektorem bankowym, proponując 

partycypację w nowych programach mających na 

celu poprawę środowiska naturalnego. Przede 

wszystkim wdrażany będzie dalej rządowy 

program „Czyste powietrze”, który zyskał już 

uznanie w oczach Komisji Europejskiej i który ma 

doprowadzić do termomodernizacji domów 

oraz masowej zmiany sposobu ogrzewania 

polskich gospodarstw domowych, przyczy-

niając się do ograniczenia smogu. W tym pro-

gramie dużą rolę do odegrania będą miały nie tyl-

ko 47 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej, ale także jednostki sa-

morządu terytorialnego i sektor bankowy, w tym 

w szczególności sektor banków spółdziel-

czych. Rola banków może polegać nie tylko na 

obsłudze programu, ale i udzielaniu klientom kre-

dytów pomostowych w celu zainstalowania ekolo-

gicznego źródła energii a następnie pozyskania 

refundacji z oddziału WFOŚiGW. Od 1 stycznia 

2019 r. istnieje także termomodernizacyjna ulga 

podatkowa, pozwalająca odliczyć od podstawy 

opodatkowania do 53 tys. zł, które inwestor 

przeznaczy np. na zakup solarów, fotowoltaiki, czy 

pompy ciepła. Dotacja z funduszy ochrony środo-

wiska oraz ulga podatkowa nie wykluczają się 

wzajemnie, ale się na siebie nakładają, zwiększa-

jąc jeszcze atrakcyjność inwestycji dla klienta. Tu 

może wejść bank ze swoimi produktami, dostar-

czając klientowi dodatkowej płynności. NFOŚiGW 

rozpoczął także realizację nowego programu „Mój 

prąd”, którego celem jest wyposażenie gospo-

darstw domowych w instalacje fotowoltaiczne sta-

nowiące atrakcyjną cenowo alternatywę dla czer-

pania prądu z sieci. Minister Piotr Woźny zwrócił 

się do banków spółdzielczych z prośbą o wsparcie 

komunikacyjne w tych wszystkich działaniach.  

 

O wdrażaniu Agendy na Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju, Agendy 20–30 na Rzecz Zrównoważone-

go Rozwoju ONZ-tu, mówiła z kolei Aneta Piąt-

kowska, zastępca Dyrektora Departamentu 

Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsię-

biorczości i Technologii. Agenda ta jest progra-

mem działań o bezprecedensowym zakresie i zna-

czeniu osadzonym w międzynarodowej  

Jak będzie można skorzystać z no-

wych publicznych oraz unijnych 

środków? 
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społeczności. Deklaracja w sprawie Agendy zosta-

ła podpisana przez 193 kraje. Polska realizuje 

Agendę i cele polityki gospodarczej i społecznej  

w oparciu o rządową Strategię na Rzecz Odpowie-

dzialnego Rozwoju.  

 

Małgorzata Sztoldman, dyrektor Departa-

mentu Analiz i Sprawozdawczości Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

podziękowała bankom spółdzielczym. Agen-

cja od 25 lat współpracuje ściśle z bankami spół-

dzielczymi w różnych formach, korzystając z fak-

tu, że ta grupa banków była i jest najbliżej bene-

ficjentów ARiMR. Od początku tej współpracy 

banki spółdzielcze obsłużyły 61 mld zł kredytów, 

w tym udzielono kredytów preferencyjnych na ok. 

21 mld złotych. W najbliższych miesiącach będą 

realizowane kolejne nabory w ramach programu 

rozwoju obszarów wiejskich związanych m.in.  

z retencją wody, ograniczeniem zanieczyszczeń 

itd. Uruchomione zostaną także nowe fundusze  

w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych pochodzą-

cych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020. Są to 52 mln przeznaczone 

głównie na udzielanie poręczeń dla producentów 

rolnych, ale także dla małych i średnich przedsię-

biorstw. Jednostką wdrażającą program będzie 

Bank Gospodarstwa Krajowego który zachęca 

Sektor do współpracy), a jednostką płatniczą, wy-

płacającą pieniądze w 4 transzach będzie ARiMR. 

Pierwsza transza zostanie uruchomiona już jesie-

nią tego roku. Niezależnie od tego ARiMR przygo-

towuje się do działań wspierających te gospodar-

stwa, które zostały w bieżącym roku dotknięte 

klęską suszy. Będzie to kwota nie niższa niż  

w ubiegłym roku (co najmniej 2 mld zł). Tu jest 

ogromna rola do odegrania przez banki spół-

dzielcze, które już mogą się przygotowywać 

na zintensyfikowanie obsługi tej grupy 

klientów, czyli rolników.  

 

Bardzo długą, 30-letnią tradycję współpracy  

z sektorem banków spółdzielczych ma również 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

Jego prezes, Krzysztof Podhajski powiedział,  

że obecnie Fundusz realizuje głównie własny pro-

dukt, tj. udziela pożyczek i poręczeń dla JST na 

rozbudowę infrastruktury lokalnej.  

 

Pani Alicja Huczyńska prezes Banku Spół-

dzielczego w Koronowie przedstawiła punkt 

widzenia sektora, odnosząc się do poszczególnych 

wypowiedzi panelistów. Przede wszystkim pani 

Prezes dostrzegła dużą rolę banków spółdziel-

czych przy absorbcji, ale i redystrybucji środków 

przeznaczonych na realizację rządowych inicjatyw 

i programów proekologicznych. Przy tym banki 

mogą i zapewne zastosują bankowość elek-

troniczną przy wykorzystaniu środków ze-

wnętrznych, wspierając te działania przede 

wszystkim lokalnie prowadzoną komunikacją, 

także i w oczywisty sposób, pośród członków ban-

ków i ich klientów.  



Przyjmujemy zapisy na szkolenia realizowane przez BODiE  
w najbliższym czasie: 

Data 
Temat szkoleń  

ROZWOJOWYCH 
Miejsce Koordynator 

cena 

  
podstawo-

wa   

Cena dla 
gr. do 10 

os. 

Cena dla 
gr. 11-20 

os. 

Cena dla 
gr. od 21 

os. 

29.10.2019 

Zmiany w zarządzaniu ryzy-
kiem operacyjnym i zarządza-
niu outsourcingiem zgodnie z 
przepisami prawa, nadzorczy-
mi oraz „Wytycznymi w spra-
wie outsourcingu” EBA/
GL/2019/02  

Poznań 
Oddział  
Poznań 

560,00 zł 490,00 zł 360,00 zł 

29-
3010.2019 

Analiza operatów szacunko-
wych oraz danych źródłowych 
i dokumentacji nieruchomości 
stanowiących zabezpieczenie 
spłaty kredyt – podstawy teo-
retyczne i analiza przypadków  

Poznań 
Oddział  
Poznań 

820,00 zł 710,00 zł 490,00 zł 

30.10.2019 

PIT w 2019 r., w tym zwolnie-
nie z podatku od 1 sierpnia 
2019 dla młodych podatników, 
obniżony PIT do 17%, pod-
wyższone koszty podatkowe 
oraz inne wybrane zagadnie-
nia dotyczące PIT dla banków  

Poznań 
Oddział  
Poznań 

550,00 zł 490,00 zł 390,00 zł 

30.10.2019 

Zmiany w zarządzaniu ryzy-
kiem operacyjnym i zarządza-
niu outsourcingiem zgodnie z 
przepisami prawa, nadzorczy-
mi oraz „Wytycznymi w spra-
wie outsourcingu” EBA/
GL/2019/02  

Tczew 
Oddział  

Bydgoszcz 
560,00 zł 490,00 zł 360,00 zł 

04.11.2019 Ryzyko koncentracji Tczew 
Oddział  

Bydgoszcz 
570,00 zł 500,00 zł 350,00 zł 

05.11.2019 

Zmiany w przepisach i prze-
gląd roczny regulacji oraz do-
kumentacji dot. ochrony da-
nych osobowych i teleinforma-
tyki 

Warszawa 
Oddział  

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

06.11.2019 

Przeciwdziałanie praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terrory-
zmu – metody i techniki dzia-
łania „praczy” w Banku oraz 
obowiązki Banku zapisane w 
nowej Ustawie z dnia 1 marca 
2018 r. o ppp i ft 

Warszawa 
Oddział  

Warszawa 
420,00 zł 380,00 zł 270,00 zł 

06.11.2019 
Analiza finansowa i rachunek 
efektywności w banku 

Warszawa 
Oddział  

Warszawa 
380,00 zł 350,00 zł 299,00 zł 

07.11.2019 
Ewidencja papierów wartościo-
wych  

Poznań 
Oddział  
Poznań 

640,00 zł 570,00 zł 400,00 zł 

08.11.2019 
Najnowsze zmiany w podatku 
VAT  

Warszawa 
Oddział  

Warszawa 
550,00 zł 490,00 zł 390,00 zł 



Data 
temat szkoleń  

ZRZESZENIOWYCH 
Miejsce Koordynator 

cena 

  
podstawo-

wa 

Cena dla  
gr. do  
11 os. 

Cena dla  
gr. 12 os.    
i więcej 

31.10.2019 

Kredyty z dopłatami ARiMR do 
oprocentowania - zasady udziela-
nia oraz obsługi kredytów z linii 
RR, Z, K02 

Tczew 
Oddział  

Bydgoszcz 
399,00 zł 299,00 zł 

04.11.2019 

Akademia Monitoringu Kredyto-
wego - Monitoring  klientów insty-
tucjonalnych oraz monitoring za-
bezpieczeń. Zjazd 2 

Lututów 
Oddział  

Warszawa 
520,00 zł 460,00 zł 

07.11.2019 

Nowe wyzwania sprzedażowe i 
wizerunkowe, przykłady wykorzy-
stania  fintechów i technologii 
blockchain przez banki  

Tczew 
Oddział  

Bydgoszcz 
399,00 zł 299,00 zł 

07-08.11.2019  

Analiza operatów szacunkowych 
oraz danych źródłowych i doku-
mentacji nieruchomości stanowią-
cych zabezpieczenie spłaty kredyt 
– podstawy teoretyczne i analiza 
przypadków  

Tczew 
Oddział  

Bydgoszcz 
820,00 zł 710,00 zł 

08.11.2019 

Procesy obsługi klienta w zakresie 
usług bankowości elektronicznej i 
instrumentów płatniczych. Opty-
malizacja regulacji obszarze umo-
wy ramowej. Nowe usługi elektro-
niczne i płatnicze. Zmiany w re-
gulacjach - ustawa o usługach 
płatniczych  

Poznań 
Oddział  
Poznań 

270,00 zł 270,00 zł 

08.11.2019 

Kurs dla pracowników banków 
zajmujących się obsługą finanso-
wania hipotecznego - kurs z egza-
minem 

Lututów 
Oddział  

Warszawa 
400,00 zł 320,00 zł 

Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa 

T. .+48 61 42 37 201, 202 T. .+48 52 32 35 265 T. .+48 22 20 83 882 

M. .+48 608 522 994 M. .+48 602 120 994 M. .+48 692 412 492 

M. .+48 698 990 388 F. .+48 52 32 89 252 M. .+48 608 386 349 

F. .+48 61 42 37 109 E. bydgoszcz@bodie.pl F. .+48 22 83 69 962 

E. poznan@bodie.pl placówka Tczew E. warszawa@bodie.pl 

  M. .+48 512 497 339 placówka Lututów 

  F. .+48 52 32 89 252 T. .+48 22 20 83 882 

  E. tczew@bodie.pl F. .+48 22 83 69 962 

    E. lututow@bodie.pl 


