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Wnioski z konferencji: 

FORUM BANKOWE 2014 
BANKI W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ W ŚWIETLE 

DOŚWIADCZE Ń Z OSTATNIEGO KRYZYSU I STANU ROZWOJU RYNKU 

FINANSOWEGO  
 

Miejsce konferencji: Hotel Sheraton w Warszawie, ul. Bolesława Prusa 2 
Data: 12 marca 2014r. 
 

Dnia 12 marca 2014 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się XX edycja Forum 
Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Hasłem przewodnim 
tegorocznej konferencji było „Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle 
doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego”. Podkreślenia wymaga 
fakt, że w Forum Bankowym 2014oprócz prelegentów uczestniczyło 337 osób 
reprezentujących banki, międzybankowe firmy infrastrukturalne, świat nauki, polityki, władze 
regulacyjne, władze nadzorcze oraz władze monetarne. Ponadto obrady Forum były 
obserwowane przez 24 przedstawicieli mediów. Rolę Partnerów konferencji pełnili 
tradycyjnie EY, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., MIS i 
Mondial Assistance Sp. z o.o. 

Forum Bankowe zostało podzielona na trzy sesje: 
I. Rola banków w społecznej gospodarce rynkowej – pożądane zmiany instytucjonalne i 

regulacyjne pozwalające na coraz lepsze pełnienie przez banki swojej funkcji w 
gospodarce; 

II.  Efektywny model ochrony konsumenta usług bankowych; 
III.  Działania banków w erze cyfrowej – konsekwencje organizacyjne, ekonomiczne, 

reputacyjne dla banków wynikające z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze 
bankowości detalicznej. 
 
Na wstępie Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich powitał 

zgromadzonych gości i dokonał oficjalnego otwarcia obrad. Podkreślił, że Forum Bankowe 
tradycyjnie organizowane jest na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Związku Banków 
Polskich, a wypracowane podczas konferencji wnioski mają charakter pomocniczy przy 
określaniu dalszej strategii działań ZBP. 

Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z prezentacją przedstawioną przez 
Prezesa Pietraszkiewicza, która skoncentrowana była na zmianach historycznych i 
transformacji systemowej, jakie miały miejsce w Polsce orazich wpływie na rozwój polskiego 
sektora bankowego. Prezes ZBP podkreślił, że mimo obecnie panującego globalnego kryzysu 
gospodarczego Polska pod wieloma względami jest liderem Europy. Przykładem może być 
chociażby poziom PKB, który pozostawał w fazie wzrostu nawet gdy pozostałe państwa UE 
odnotowały w tym czasie spadek. Jednakże, jak zaznaczył, świadomość tego faktu jest bardzo 
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mała w naszym kraju. Polski sektor bankowy również ma się czym pochwalić. Cechy, które 
go charakteryzują to: 
- stabilność i nowoczesność. 
- dobre wyniki finansowe, 
- solidna infrastruktura płatnicza i informacyjna, 
- dobra jakość portfela kredytowego, 
- stabilny wzrost funduszy własnych, 
- solidne wyposażenie kapitałowe BFG, 
- banki dobrze przyczyniły się do wzrostu PKB. 

Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że cechą naszego systemu bankowego jest 
wysoka jakość i stabilność kapitałów bankowych. Większość wypracowanych zysków banki 
przeznaczają na fundusze własne. Istotną kwestią jest to, że polskie instytucje finansowe nie 
przestały kredytować gospodarki nawet podczas kryzysu. Jako czynniki, jakie mają wpływ na 
dobry stan naszego sektora, wskazane zostały: 
- odpowiedzialna polityka rządu, NBP, nadzoru oraz inwestorów, 
- konstytucja: autonomia NBP, dopuszczalny poziom długu publicznego,  
- ustawa o NBP i Prawo bankowe, powstanie KNB i następnie KNF, 
- restrykcyjne regulacje ostrożnościowe, 
- solidne zarządzanie w bankach, 
- bardzo dobra/doświadczona kadra. 

Jednakże pomimo ewidentnych sukcesów Polacy nie najlepiej oceniają perspektywy 
rozwojowe Polski. W tym miejscu konieczne jest położenia nacisku na takie elementy jak 
m.in. czytelne krajowei regionalne programy rozwojowe, umowy społeczne, strategiczne 
porozumienia, w kluczowych sprawach dla obywateli i przedsiębiorców,edukacja finansowa 
społeczeństwa, a także komunikacja z różnymi środowiskami. 

Następnie Prezes Pietraszkiewicz odniósł się do tematu Forum, uzasadniając jego 
wybór na hasło przewodnie tegorocznej konferencji.Zwrócił przy tym uwagę, że w Polsce 
potrzebna jest bardziej aktywna rola państwa w polityce gospodarczej, a także większe 
społeczne zrozumienie roli banków w gospodarce rynkowej.Konieczne jest także wskazanie 
uwarunkowań działania banków oraz przewidywanych kierunków rozwoju sektora 
bankowego. Nie należy przy tym zapominać o niezbędności wymiany poglądów, wysłuchania 
opinii klientów, nadzorców i regulatorów na temat aktualnych i pożądanych praktyk 
bankowych. Aby banki mogły coraz lepiej wypełniać swoją rolę należy: 
- zbudować stabilny system skłaniający do długoterminowego, prorozwojowego oszczędzania 
na cele społecznie oczekiwane, 
- zbudować trwały i solidny ekonomicznie system poręczeń i gwarancji dla MŚP ale też 
restrukturyzacji, 
- promować w obecnej perspektywie budżetowej UE zwrotne i dotacyjne instrumenty 
finansowania innowacji technologicznych, 
- udrożnić i rozwinąć system refinansowania i finansowania działalności kredytowej, 
- prowadzić bardziej aktywną politykę gospodarczą i społeczną, w tym w obszarze 
energetyki, rozwoju nowych technologii, zmian w szkolnictwie, mieszkalnictwie etc., 
- uwzględnić udział banków w dystrybucji środków UE oraz realizacji projektów PIR, 
- zbudować efektywny system wspierania eksportu, 
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- wprowadzić stabilne rozwiązania sprzyjające rozwojowi instytucji finansowych, w tym 
sprzyjających angażowaniu się obywateli w budowę ich potencjału ekonomicznego, 
- wprowadzić rozwiązania pozwalające na bezbłędną identyfikację elektroniczną obywateli, 
- eliminować z naszej praktyki takie działania, które mogą obniżać zaufanie do banków i 
reputację sektora, 
- dbać o edukację finansową naszych obywateli, 
- budować dobre, oparte na zaufaniu relacje z klientami oraz środowiskami, z którymi 
wspólnie możemy realizować strategię „wspólnego wzrastania” w kolejnych latach.  

Prezes Pietraszkiewicz zakończył swoje wystąpienie podkreślając, że polskie banki 
pragną nadal służyć swoim klientom i całej gospodarce. 

 
Następnie w części otwierającej Forum Bankowe 2014 jego uczestnicy mieli okazję 

tradycyjnie już wysłuchać wystąpienia Ministra Finansów. Dr Mateusz Szczurekporuszył w 
swojej wypowiedzi kwestię powiązań między bankami a rządem. Jak podkreślił, rząd od 
instytucji finansowych oczekuje przede wszystkim spełniania przez nie ich fundamentalnej 
roli, czyli zbierania depozytów i udzielania kredytów. Ponadto, banki powinny znajdować 
miejsca w sektorze prywatnym na inwestowanie oszczędności. Oczywiście proces ten musi 
odbywać się tylko po rozsądnych cenach, przy zachowaniu konkurencji, aby skutecznie 
sprzyjać, a nie hamować rozwój gospodarczy. 

Kolejnym istotnym aspektem wypowiedzi Ministra był problem odpowiedniego 
zarządzania bankami, czyli czynienia tego w sposób bezpieczny i nieszkodzący gospodarce. 
Minister podkreślił, że polskie banki wyszły z kryzysu obronną ręką, ponieważ nie 
generowały nadmiernego ryzyka, nie ponosiły strat, nie przyczyniły się do obciążenia 
finansów publicznych poprzez wymuszanie działań stabilizujących sektor finansowy, a także 
nie działały silnie procyklicznie w różnych fazach koniunktury gospodarczej w ostatnich 
latach. 

Minister Szczurek zwrócił jednocześnie uwagę, że niestety nie istnieje nic takiego jak 
pełna samoregulacja banków. Należy do tej kwestii podchodzić z dużą dozą racjonalności. W 
jego ocenie niezbędna jest aktywna rola rządu w regulowania zachowań instytucji 
finansowych na rynku, tym bardziej że to właśnie państwo w pośredni sposób gwarantuje 
depozyty bankowe. Kolejną rzeczą, jakiej rząd oczekuje od banków, jest udzielanie wsparcia 
w plasowaniu długu publicznego i obligacji skarbowych. Minister Finansów podkreślił, że 
współpraca w tym względzie w przeciągu ostatnich kilku lat układała się bardzo dobrze. 
Warto zaznaczyć, że ta sfera działalności banków prowadzi do promocji Polski wśród 
inwestorów zarówno w kraju, jak i za granicą. Tego rodzaju działania mają na celu wspieranie 
płynności rynku. 

Ostatnim zadaniem banków, jakie zostało wskazane przez Ministra Finansów, jest 
płacenie podatków i działalność społeczna, jak np. wspieranie organizacji pozarządowych. 
Nie należy zapominać, że banki zawsze będą „na celowniku”, zwłaszcza politycznym przy 
poszukiwaniu środków na słuszne społecznie cele. Tym bardziej nie mogą zapominać, że ich 
działalność musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny, nie budzący kontrowersji wobec 
społeczeństwa i fiskusa, jak np. nadużywanie cen transferowych, czy optymalizacja 
podatkowa. 
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Następnie Minister Szczurek przeszedł do kwestii oczekiwań, jakie mogą mieć banki 
względem państwa. Wymienić można w tym obszarze: rozsądną politykę gospodarczą, 
regulacyjną, w tym także antycykliczną. Ożywienie gospodarcze, jakie odnotowujemy 
obecnie, jest czasem na „zaciskanie pasa” ze strony finansów publicznych i zmniejszania 
deficytu publicznego (według planów rządu jego poziom spadnie już w roku bieżącym, 
natomiast w 2015 r. osiągnie wynik poniżej 3%). 

Rozsądna polityka fiskalna i zmniejszanie długu publicznego ma na celu nie tylko 
stabilizację cyklu koniunkturalnego, ale jest także istotna z punktu widzenia utrwalenia 
wizerunku, że obligacje skarbowe rzeczywiście są najbezpieczniejszym instrumentem 
kapitałowym, w który można inwestować w kraju. Służyć temu mają m.in. zmiany w ustawie 
o finansach publicznych. Przewiduje one m.in. zwiększenie znaczenia reguły wydatkowej, 
czyli ograniczania wydatków w czasach dobrej koniunktury. 

Minister Finansów podkreślił, że jego obowiązkiem jest racjonalne zarządzanie 
długiem publicznym. Dlatego też w nadchodzących okresach, przy sprzyjających warunkach 
ekonomicznych planowane jest zwiększenie emisji papierów skarbowych. Uczestnicy Forum 
zostali poinformowani, że na początku marca zostało już zrealizowanych 60% potrzeb 
pożyczkowych państwa przewidzianych na ten rok, przy czym nie należy zapominać, że są 
one mniejsze niż w roku ubiegłym. Pozwala to w sposób elastyczny reagować na wszelkiego 
rodzaju zaburzenia, czy to geopolityczne, czy finansowe, jakie mogą mieć miejsce w 
niedalekiej przyszłości. 

Kolejną kwestią, której banki powinny oczekiwać od regulatorów, to rozsądek i 
wyważenie opinii w kreśleniu celów strategicznych, czyli np. zastosowania racjonalnego 
podejścia  w kwestii wejścia Polski do strefy euro. Minister Finansów podkreślił, że 
rozważając tą opcję należy brać pod uwagę coraz to nowe aspekty, jak np. nałożenie 
odmiennego reżimu regulacyjnego na państwa strefy euro w związku z utworzeniem unii 
bankowej. Ponadto rząd poprzez swoją politykę powinien wypracować skuteczne 
mechanizmy absorbcji wstrząsów gospodarczych, jakie mają miejsce w innych państwach, 
aby nie miały one zbytniego przełożenia na sytuację polskiej gospodarki. Banki mogą 
spodziewać się m.in. kontynuacji restrykcyjnej, ale dopasowanej do sytuacji polityki 
regulacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego. Minister Mateusz Szczurek wspomniał w tym 
miejscu o prowadzonych pracach nad ustawą o nadzorze makroostrożnościwym. Jego 
zdaniem przyczyni się ona do stabilizacji cyklu kredytowego w nadchodzących latach. 

Rolą rządu jest również wypełnianie luk, których banki nie chcą wypełniać same, czyli 
np. prowadzenie działań komplementarnych i antycyklicznych na rzecz rozwoju polskiej 
gospodarki. Według założeń takie działania powinny być stopniowo wygaszane wraz z 
poprawą koniunktury. Minister podkreślił także, że ich stosowanie nie służy konkurowaniu z 
bankami. Przykładem może tu być działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (gwarancje 
dla MŚP, program „Inwestycje Polskie”, europejskie programy, w których BGK uczestniczy).  

Ostatnią wymienioną kwestią, jakiej banki mogą oczekiwać od rządu, a w 
szczególności od Ministerstwa Finansów, to nagradzanie dilerów skarbowych papierów 
wartościowych. Utrzymywanie płynności na rynku wiąże się z ryzykiem i często z kosztami. 
Jednakże dzięki temu, że polski rynek skarbowych papierów wartościowych charakteryzuje 
się dużą płynnością, inwestorzy zarówno krajowi, jak i zagraniczni chętnie i po wysokich 
cenach kupują polskie instrumenty. Dzięki swoim staraniom banki muszą być nagradzane. 
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Otrzymują wyłączny dostęp do rynku pierwotnego w kraju, a także do emisji na rynkach 
zagranicznych. Ponadto są one preferencyjnie traktowane przy spotkaniach z wysokimi rangą 
urzędnikami państwowymi. Formą nagrody jest także dostęp do organizowanych przez 
Ministerstwo Finansów transakcji pochodnych związanych z zarządzaniem długiem. 

Minister Finansów skonkludował swoje wystąpienie stwierdzeniem, że dobrze 
zarządzane banki i finanse publiczne idą ze sobą w parze. Na zakończenie swojej wypowiedzi 
odniósł się jeszcze do prowadzonych prac nad unią bankową. Wskazał, że celem dyskusji nad 
Single Resolution Fund jest znalezienie sposobu zerwania zależności pomiędzy 
wiarygodnością banków a wiarygodnością rządów. Jednakże zdaniem Ministra Szczurka, tej 
zależności nie da się zerwać, ponieważ obie strony muszą mieć wspólny cel - dobry rozwój 
gospodarczy państwa. Jeżeli chodzi o możliwość wejścia do unii bankowej, to obecne 
stanowisko rządu wskazuje na brak pewności, co do ostatecznego jej kształtu. Obecnie Polska 
aktywnie uczestniczy w prowadzonych pracach, jednakże nie padła żadna deklaracja z naszej 
strony w kwestii przystąpienia. 

Na zakończenie części otwierającej obrady Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku 
Banków Polskich przekazał na ręce Ministra Finansów list z zestawem najważniejszych 
postulatów, które zdaniem sektora bankowego powinny być rozwiązane dla pełniejszego 
wykorzystania jego potencjału ekonomicznego w Polsce. 

 
Sesja I Forum Bankowego 2014 rozpoczęła się wystąpieniem wprowadzającym prof. 

dr hab. Marka Belki , Prezesa Narodowego Banku Polskiego, który swoją wypowiedź skupił 
przede wszystkim na analizie konsekwencji społecznych działalności bankówpo globalnym 
kryzysie finansowym. Wskazał, że na pierwszy plan należy wysunąć kwestie etyczne i 
ochrona konsumenta, gdyż w tychobszarach nastąpiła zasadnicza zmiana podejścia banków i 
ocena działalności instytucji finansowych. 

Prezes NBP wyraził opinię, że banki powszechnie i słusznie są obarczane winą za 
globalny kryzys finansowy. Jednocześnie przyznał, że nie można zapominać o współwinie ze 
strony polityków i regulatorów. Prof. Marek Belka wskazał na doświadczenie Stanów 
Zjednoczonych, gdzie zmuszano banki do udzielania kredytów także w sytuacjach, gdy nie 
powinny one zostać udzielane. Starano się w ten sposób m.in.zmniejszać rosnące 
dysproporcje społeczne. Dążono do tego poprzez zwiększanie zadłużenia gospodarstw 
domowych. Trend ten nie był zauważalny jedynie w USA, ale również w innych państwach. 
Należy pamiętać, że gospodarka, w której nierówności społeczne przekraczają poziom 
tolerancji zaczyna być z gruntu niestabilna zarówno społecznie, jak i ekonomicznie. Kryzys 
subprime właśnie to udowodnił. 

Niestety w trakcie obecnego kryzysu mamy do czynienia z brakiem egzekwowania 
odpowiedzialności od indywidualnych osób za doprowadzenie do recesji. Jest to sytuacja 
zgoła odmienna od tej, jaka miała miejsce np. po wielkim kryzysie w latach 30-tych. 
Podstawową formą reakcji na powstanie kryzysu stały się nowe regulacje, przede wszystkim 
na poziomie międzynarodowym (np. nowe wymogi kapitałowe, normy płynnościowe, 
ograniczenia wynagrodzeń kadry zarządzającej, strukturalne ograniczenia działalności 
instytucji depozytowych, zmiany w rynkach OTC etc.). Inicjatywy poszczególnych krajów, 
Unii Europejskiej, Rady Stabilności Finansowej czy Komitetu Bazylejskiego mają wpływ na 
działalność banków w Polsce. Zmierzają one m.in. do całkowitej zmiany modeli biznesowych 
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instytucji finansowych w krajach rozwiniętych i do poważnego osłabienia powiązania relacji 
depozytowo-kredytowej banków z sytuacją na rynkach finansowych. Aby się dostosować do 
tych inicjatyw, banki będą musiały m.in. dokonać znacznej zmiany relacji z klientami 
korzystającymi z tradycyjnych usług, a więc wrócić do bankowości relacyjnej, wydłużyć 
horyzont, w którym rozważają skutki swoich działań etc. 

Prof. Marek Belka podkreślił, że polski system bankowy stanowi powód do dumy na 
tle innych państw europejskich. Jest nieduży, stabilny i stosunkowo mało skażony 
nieetycznymi zachowaniami. Banki w Polsce są nie tylko w dobrej kondycji, ale również nie 
doświadczyły dotychczas masowych negatywnych ocen społecznych. Jednakże to nie 
oznacza, że nie mogą być przedmiotem słusznych krytyk i ataków. Banki muszą bowiem 
zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i obowiązków wobec społeczeństwa i 
gospodarki, zwłaszcza, że od momentu wprowadzenia systemu publicznego gwarantowania 
depozytów i ustanowienia swoistego implicitcommitment, według której instytucje finansowe 
znaczące systemowo nie będą upadać, sektor bankowy stał się częścią państwa. Instytucje 
finansowe muszą zdawać sobie sprawę przede wszystkim z obowiązków, jakie są na nie 
nałożone. 

Jednakże w działalności banków obecne są zjawiska budzące kontrowersje, mogące 
stwarzać niebezpieczeństwo zarówno dla samych banków, jak i całego społeczeństwa. Jako 
przykład Prezes NBP wskazał: opcje walutowe (ich zbyt duża skala mogła zagrozić 
stabilności gospodarki i samym bankom), kredyty walutowe (Prezes Belka porównał je do 
społecznej „tykającej bomby”, zwłaszcza w tej kwestii konieczny jest dialog między bankami 
w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań i nie ma możliwości zostawienia tego 
problemu na kolejne 20 lat), polisolokaty (sposób ich dystrybucji budzi duże wątpliwości 
etyczne). Jako ostatni element prof. Marek Belka wymienił lokaty antypodatkowe. Wskazał je 
jako kpinę z państwa, w której banki świadomie uczestniczyły. Takie działanie nie buduje 
żadnych wartości, a jest jedynie dążeniem do osiągania co raz większych zysków i 
wykazywania się przed akcjonariuszami. 

Oczywiście nie oznacza to, że są to zjawiska dominujące w polskim sektorze. Jednak 
należy mieć na uwadze, że dobry obraz naszej bankowości może być łatwo popsuty tego 
rodzaju zachowaniami. Niestety są one popularne na świecie. Jest to obraz ewolucji sektora 
bankowego w złym kierunku. Banki co raz częściej poddają się negatywnej tendencji dbania 
przede wszystkim o szybki zysk swoich akcjonariuszy, a coraz mniej uwagi poświęcają na 
budowanie długotrwałych relacji z klientami. Widzimy na całym świecie co raz słabsze 
finansowanie gospodarki przez banki, ponieważ to się słabo poddaje algorytmizacji. 
Finansowanie przedsiębiorstw musi być oparte na relacjach, co w konsekwencji jest bardziej 
kosztowne i nie przynosi szybkich zysków. Łatwiejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie 
algorytmu i np. uruchomienie „maszynki kredytów hipotecznych”. Prezes Marek Belka 
zaznaczył, że jego zdaniem to był duży błąd, iż pozwolono bankom uniwersalnym na 
udzielanie kredytów hipotecznych. 

Kolejną kwestią, która zasługuje na uwagę podczas dyskusji o polskich bankach, jest 
ich innowacyjność. Wyróżnia ona ten sektor na tle pozostałych państw. Jednakże, jak wskazał 
Prezes Belka, ta innowacyjność polskiego sektora jest głównie pożytkowana na szukaniu luk 
regulacyjnych i unikaniu opodatkowania, podczas gdy powinna zostać spożytkowana na 
tworzenie idei służących gospodarce, tym bardziej że banki stanowią część państwa. Prezes 
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NBP wyraził obawę, że instytucje finansowe za szybko zapomną o kryzysie. Podkreślił, że 
banki mogą być i w Polsce są dobrem narodowym, ale nie oznacza to, że ten stan nie jest 
zagrożony, zwłaszcza przez własną działalność instytucji finansowych. Prof. Marek Belka 
wyraził życzenie, aby banki były dobrym sługą gospodarki, a nie złym panem. 

 
Następnym uczestnikiem tej części konferencji była Iwona Kozera, Partner w EY, 

Szef Grupy Rynków Finansowych, która dokonała omówienia prezentacji pt. „Wyzwania na 
najbliższe lata dla banków po zawirowaniach na rynkach finansowych i załamaniu 
ekonomicznym w strefie Euro”.Po silnym spowolnieniu w 2008 r. oraz głębokiej recesji w 
2009 r., Unia Europejska ponownie odnotowała spadek PKB w 2012 r. Prognozy Komisji 
Europejskiej wskazują na wzrost dynamiki PKB z 0,1% w 2013 r. do 1,5% w roku 2014. W 
latach 2008 – 2013 Polska gospodarka osiągnęła najwyższy skumulowany wzrost PKB 
(20,1%) spośród wszystkich krajów UE. Byliśmy jedynym krajem w UE, który uniknął 
recesji w 2009 r. i w czasie całego kryzysu. Pani Prezes Kozera podkreśliła, iż 
charakterystyczne cechy naszej gospodarki, to; 
- silna konsumpcja prywatna, 
- stabilny sektor finansowy, 
- poprawa konkurencyjności krajowych producentów (eksporterów), 
- płynny kurs walutowy, 
- impuls fiskalny i fundusze UE. 

Przedstawicielka EY wskazała silną konsumpcję prywatną jako czynnik napędzający 
wzrost gospodarczy przed i podczas kryzysu. Recesja w strefie euro spowodowała osłabienie 
popytu zewnętrznego, co wpłynęło na produkcję krajową, a finalnie pogorszyło sytuację na 
rynku pracy. W konsekwencjiprzy niskim poziomie oszczędności doprowadziło to do 
znacznego spowolnienia konsumpcji. Inwestycje publiczne, po osiągnięciu rekordowo 
wysokiego pułapu w 2011 r., wkroczyły na ścieżkę spadkową. Dodatkowym czynnikiem 
niesprzyjającym inwestycjom jest panująca na rynkach niepewność. 

Dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu i zdrowemu sektorowi bankowemu, 
przyrost długu publicznego w Polsce należał do najmniejszych w UE. Prognozowane jest 
stopniowe ożywienie tempa wzrostu PKB w naszym kraju. Po spowolnieniu w pierwszym 
kwartale 2013 r.zauważalna stała się stopniowa poprawa sytuacji. Po wzroście PKB 1,6% w 
2013 r. prognozowany wskaźnik wzrostu gospodarczego przewidywany jest na poziomie ok. 
3% w 2014 r. i ponad 3% w 2015 r. Jednakże zdaniem Prezes Kozery w naszym kraju brakuje 
„przestrzeni fiskalnej” na kolejny impuls.Kolejną kwestią jest zmniejszenie dostępności 
funduszy UE i spadek inwestycji publicznych.Na sytuację naszego kraju negatywny wpływ 
ma również recesja w strefie euro i ograniczony przewidywany wzrost gospodarczy u 
głównych partnerów handlowych Polski. 

W 2014 r. przewidywany jest wzrost konsumpcji prywatnej. Pogorszenie sytuacji na 
rynku pracy i słaby wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych ostatecznie 
doprowadziły do spowolnienia konsumpcji w 2012 i 2013 r. Jednak wzrost dochodów do 
dyspozycji w ujęciu realnym pozostał dodatni ze względu na niską inflację. Pani Iwona 
Kozera stwierdziła, że konsumpcja prywatna nie może być napędzana kosztem dalszej 
redukcji niskiego już wskaźnika oszczędności. Konieczne jest jej wsparcie poprzez odbicie 
gospodarcze i wzrost płac realnych. 
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Kolejnym poruszonym zagadnieniem było tempo wzrostu wolumenu kredytów. W 
połowie 2013 r. zaobserwowano stopniowy, choć minimalny wzrost. Obniżenie dynamiki 
kredytów dla gospodarstw domowych utrzymywało się od końca 2007 r. Również trend 
spadkowy dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw odwrócił się w połowie 2013 r. i trwa do 
chwili obecnej.Należy zwrócić uwagę, że spowolnienie gospodarcze odzwierciedlone jest w 
podwyższonym poziomie kredytów zagrożonych, zarówno w odniesieniu do portfela 
należności od gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. W kontekście dynamiki – 
poziom NPL ustabilizował się i widoczne są pierwsze oznaki poprawy wskaźników. 

Kolejnym aspektem, na jaki trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że polska struktura portfela 
kredytowego znacznie różni się od strefy euro.Wartość kredytów detalicznych w gospodarce 
jest dwukrotnie wyższa niż kredytów dla przedsiębiorstw.Przedstawicielka EY zwróciła 
uwagę słuchaczy, że stosunek kredytów dla przedsiębiorstw do PKB w Polsce jest znacząco 
niższy niż w strefie euro. Transformacja struktury portfela kredytów w naszym kraju była w 
dużej mierze skutkiem wzrostu wolumenu kredytów hipotecznych. Obecnie struktura ta się 
ustabilizowała. Przy założeniu konwergencji polskiego portfela kredytów do struktury 
kredytów w strefie euro, należy spodziewać się zwiększenia udziału kredytów dla 
przedsiębiorstw i w rezultacie spadku udziału kredytów konsumpcyjnych.W dalszym ciągu 
jednak zwiększanie akcji kredytowej w sektorze przedsiębiorstw stanowi wyzwanie dla 
polskiej gospodarki. W Polsce udział kredytów dla przedsiębiorstw w PKB jest najmniejszy w 
UE. Wyzwania związane z rozwojem tego segmentu to:  
- fakt, iż jest to dużo trudniejszy segment niż w przypadku kredytów mieszkaniowych 
(wymagane odpowiednie zasoby ludzkie), 
- awersja banków do ryzyka w sytuacji niepewności gospodarczej, 
- bariera popytu ze strony przedsiębiorstw (niska skłonność do inwestycji w warunkach 
niepewności gospodarczej). 

W ostatnich latach w UE obserwujemy szereg inicjatyw oraz zmian regulacyjnych i 
instytucjonalnych mających na celu zwiększenie stabilności sektora finansowego (Bazylea III, 
CRD IV/CRR, unia bankowa, raporty Liikanena i Vickersa). Oprócz inicjatyw o zasięgu 
europejskim polski sektor finansowy kształtują lokalne zmiany regulacyjne, jak np. 
Rekomendacje KNF (S, J, D, M, T).Pani Prezes Iwona Kozera na zakończenie swoje 
wypowiedzi podkreśliła, że obecnie najważniejsze wyzwania w sektorze finansowym to 
produkty oszczędnościowe, rozwój rynku listów zastawnych i banków hipotecznych, 
ostateczny kształt rekomendacji U, finansowanie przedsiębiorstw, a także zmiany w sektorze 
SKOK. 

 
Kolejną częścią Sesji I była dyskusja panelowa, którą moderował Piotr Chęciński, 

Redaktor TVP Info. Uczestnikami debaty byli: Wojciech Kwaśniak, Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO 
Bank Polski S.A., Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK 
S.A.,Iwona Kozera, Partner EY prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet 
Szczeciński. Podczas dyskusji wskazano, że banki są zobowiązane przede wszystkim do 
spełniania następujących zadań: 
- ochrony interesów deponentów, 
- ostrożnego finansowanie potrzeb kredytowych klientów, 
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- przyczyniania się do rozwoju gospodarczego kraju. 
Dodatkowo zwrócono uwagę, że na banki stopniowo nakładany jest nowy obowiązek 

wyrównywania dysproporcji społecznych. Uczestnicy panelu wskazali, że jednym ze 
sposobów niwelowania tego zjawiska jest stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez 
udzielanie finansowania przedsiębiorstwom. Wskazano, że Polska obecnie potrzebuje przede 
wszystkim inwestycji. Po latach konsumpcjonizmu nasz kraj posiada ujemną 
międzynarodową pozycję inwestycyjną netto. 

Następnie moderator zwrócił się do Przewodniczącego Wojciecha Kwaśniaka z 
pytaniem, czy jego zdaniem polski sektor podlega nadmiernym czy niedostatecznym 
regulacjom. Przedstawiciel KNF zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia z „zalewem” 
inicjatyw legislacyjnych głównie z poziomu międzynarodowego. Polski sektor bankowy, 
dzięki swoim praktykom i dotychczasowym rozwiązaniom regulacyjnym wyprzedził 
oczekiwania, chociażby instytucji unijnych, przez co wpływ nowych przepisówna polskie 
banki będzie miał stosunkowo neutralny charakter. 

Podczas dyskusji na temat celów biznesowych banków przedstawiciel KNF podkreślił, 
że powinny być one przede wszystkim długoterminowe, skorelowane z odpowiednim 
poziomem ryzyka, oparte na budowaniu relacji z klientem, uczciwości w kontaktach 
międzybankowych, zapewnieniu odpowiedniego poziomu relacji z pracownikami (ten aspekt 
ma istotne przełożenie na relacje z klientem). W przypadku banków niszowych niezbędne jest 
rozumienie sytuacji i środowiska lokalnego, w którym prowadzą swoją działalność. Ponadto 
konieczne jest zachowanieodpowiednich relacji z państwem. 

Następnie Przewodniczący Kwaśniak odniósł się bardziej szczegółowo do ostatniego z 
wymienionych przez siebie zagadnień. Nawiązał do problemu optymalizacji podatkowej, 
unikania podatku przez banki, kredytów walutowych i podejściu do produktów 
strukturyzaowanych z obszaru bancassurance. To od decyzji banków zależy czy świadczą 
takie usługi czy nie. Należy zwrócić uwagę, że banki spółdzielcze i część banków 
komercyjnych nie udzielała kredytów walutowych. Podobna sytuacja miała miejsce w 
przypadku instrumentów antypodatkowych itp. Oferowanie tego rodzaju usług jest zależne od 
wyboru danego banku, niestety może się wiązać z utratą pozycji rynkowej. Wszystko zależy 
od strategii przyjętej przez władze danej instytucji finansowej. Musi być ona zrównoważona i 
racjonalna, zarówno zestrony zarządzających, jak i właścicieli.W swojej wypowiedzi 
zaznaczył również, że odejście przez instytucje finansowe od stosowania np. lokat 
antypodatkowych czy instrumentów walutowychnastąpiło na podstawie dialogu z sektorem 
bankowym, bez nakładania kar przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Prezes Jagiełło podkreślił, że polski sektor bankowy przez ostatnich 25 lat wykazał się 
raczej efektywnością i stabilnością. Oczywiście w dalszym ciągu trzeba pracować nad 
poprawą i rozwojem. Prezes PKO BP zwrócił uwagę, że w przypadku wcześniej 
wspomnianych instrumentówbrak było penalizacji przez państwo niewłaściwych zachowań 
banków. Zwrócono uwagę, że rozwój instrumentów antypodatkowych trwał od 2001 r. aż do 
listopada 2011 r., kiedy to rozpoczęto rozmowy z KNF, dzięki którym udało się zatrzymać 
negatywne tendencje i ryzykowne praktyki. 

Kolejnym poruszonym tematem był problem ryzykakredytów hipotecznych, 
zwłaszcza zaciągniętych w walutach obcych. Pani Prezes Kozera zwróciła uwagę słuchaczy, 
iż problem kredytów hipotecznych w Polsce wziął się częściowo stąd, że nie mamy dobrze 
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działającej długoterminowej koncepcji ich finansowania.Kredytowanie w walutach obcychw 
warunkach kryzysu doprowadziło do sytuacji, w której wartość kredytu znacznie 
przewyższała wartość kredytowanej nieruchomości. Powinniśmy się skupić przede wszystkim 
na poszukiwaniu długoterminowych strukturalnych rozwiązań, które będą pozwalać na 
zrównoważony rozwój. Przykładem tu mogą być prace nad przepisami dot. listów zastawnych 
i banków hipotecznych. 

Mówiąc o społecznej roli banków wskazano również na istniejące bariery upadłości 
konsumenckiej. Banki powinny dążyć do wypracowania rozsądnego sposobu 
przeprowadzania restrukturyzacji zadłużenia swoich klientów. Jednakże zwrócono uwagę, że 
będzie to możliwe na tyle, na ile pozwoli sytuacja na rynku finansowania hipotecznego. 

Prezes Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę pozostałych uczestników debaty, że owe 
dyskusje z KNF i między bankamimające na celu wypracowanie nowych regulacji lub 
nowelizację starych powinny toczyć się w szybszym tempie. Wskazał, że w obszarze 
nieuregulowanym, w przypadku niestosowania przez bank praktyk budzących wątpliwości, 
instytucja ta ryzykuje spadek udziału w rynku i narażenie się swoim akcjonariuszom. 

Prof. Stanisław Flejterski nawiązując do wcześniejszego wystąpienia Prezesa NBP, 
podkreśliłkonieczność dokonania w sektorze bankowym sporych zmian. Różnego rodzaju 
regulacje nie zostały wypracowane raz na zawsze, ponieważ sytuacja na rynkach jest zmienna 
i niezbędne jest odpowiednie dostosowanie się. Profesor Flejterski zwrócił uwagę 
uczestników Forum, na „inteligencję” obowiązujących w naszym kraju przepisów. Pracując 
nad dalszymi zmianami w polskim systemie legislacyjnym konieczne jest znalezienie złotego 
środka. Sektor nie może być „przeregulowany” (ponieważ jest to zbyt kosztowne), ani działać 
zgodnie z zasadą „free banking” (zbyt ryzykowne). Polskie banki są w dobrej sytuacji, 
zwłaszcza w porównaniu z niektórymi państwami UE. Przykładem może być sytuacja w 
Holandii: przed kryzysem 90% społeczeństwa deklarowało zaufanie do instytucji 
finansowych, natomiast po kryzysie wskaźnik ten spadł do 30%, pomimo, że bankowość 
niderlandzka jest na bardzo wysokim poziomie. 

Następnie prof. Stanisław Flejterski nawiązał do kwestii społecznej odpowiedzialności 
banków. Podkreślił, że zwrot „etyczny bank” nie może kojarzyć się z oksymoronem. 
Konieczne jest poważne i racjonalne podejście do klienteli, a także dążenie do zwiększenia 
poziomu ich wiedzy, aby czuli że nie są oszukiwani. Jednym z możliwych kierunków działań 
jest zaangażowanie się banków w różnego rodzaju programy uniwersyteckie. 

Prezes Jagiełło również potwierdził, że zmiany w regulacjach są potrzebne, jednakże 
jego zdaniem powinny być one stopniowe. Jako dobrą inicjatywę wskazał prowadzone prace 
nad ustawą o listach zastawnych. Zwrócił również uwagęna konieczność usystematyzowania 
różnic w działalności banków komercyjnych, banków spółdzielczych i SKOK – ów. Do 
kwestii regulacyjnych należy podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ są to działania na 
„żywym organizmie”. Nie można ostatecznie przewidzieć, jaki będzie ich wpływ na sektor i 
na gospodarkę. 

Następnie Wojciech Kwaśniak został poproszony o odniesienie się do problemu 
parabanków. Przewodniczący KNF zwrócił uwagę, że wszystko zależy jak zdefiniujemy 
parabank, ponieważ tego rodzaju instytucje mogą prowadzić swoją działalność w sposób 
legalny bądź nie.W przypadku drugiej grupy należy je zdecydowanie eliminować z rynku. 
Natomiast jeżeli chodzi o parabanki prowadzące swoją działalność legalnie, to klient 
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korzystając z ich usług ryzykuje utratę środków na rzecz właściciela tej instytucji. W polskim 
porządku prawnym zostały już przyjęte pewne przepisy mające na celu ochronę klienta (np. w 
zakresie stosowania klauzul niedozwolonych), a także trwają dalsze prace w tym zakresie. Jak 
podkreślił Wojciech Kwaśniak, niezbędnym elementem jest wymiana informacji na temat 
zadłużenia klientów. Przewodniczący KNF wyraził nadzieję, że odpowiednie regulacje wejdą 
w życie do końca bieżącego roku. 

W tym miejscu Prezes Morawiecki zwrócił uwagę, że potrzebna jest również lepsza 
wymiana informacji pomiędzy samymi bankami, np. w zakresie MŚP (chociażby przy 
wykorzystaniu bazy BIK „Przedsiębiorca”). Miałoby to pozytywny wpływ na poprawę 
jakości udzielanych kredytów, na zmniejszenie liczby odrzucanych wniosków drobnych 
przedsiębiorców ubiegających się o pożyczkę, a także w konsekwencji mógłby być to istotny 
element wzrostu finansowania gospodarki. Jednakże, jak podkreślił Prezes Jagiełło nie jest 
obowiązkiem banków udzielanie kredytów każdemu, kto się o niego zwróci. W tym zakresie 
należy zachować rozsądek, aby nie powtórzyć błędów, jakie zostały popełnione w Stanach 
Zjednoczonych. Zwrócono uwagę, że istnieje duża grupa społeczna, która ma tendencję do 
zadłużania się i to oni właśnie stanowią klientelę parabanków.  

Następnie dyskusja dotyczyła projektu„Polski Standard Płatności”, który prowadzony 
jest obecnie przez 6 banków. Zwrócono uwagę, iż instytucje finansowe powinny w tej kwestii 
wypracować wspólne rozwiązania, bo w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że swoje 
usługi na rynku zaproponuje inny standard setter, jak np. Google, czy Apple. W takim 
wypadku banki stracą potencjalną marże na rzecz innych instytucji. Polskie banki starają się 
być aktywne i tworzyć nowe limity, tak jak w przypadku płatności mobilnych. Tego rodzaju 
inicjatywy mogą przynieść większe korzyści sektorowi, jak i społeczeństwu, niż te narzucone 
przez obce firmy. 

Uczestnicy panelu zgodnie podsumowali dyskusję, wskazując na potrzebę większej 
wymiany informacji pomiędzy instytucjami finansowymi, konieczność edukacji 
ekonomiczno-finansowej społeczeństwa od podstaw (podkreślając, że jest to jedyne 
długoterminowe rozwiązanie), dążenie do zwiększania świadomości klientów (aby wiedzieli z 
jaką instytucją mają do czynienia, nie wpadali w spiralę zadłużenia i znali ryzyko korzystania 
z usług parabanków), jasne określenie zasad dot. usług bankowych (jak np. kwestie związane 
z udzielaniem kredytów w rekomendacji T i S) i bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej 
działalności banków. 

Na zakończenie debaty Przewodniczący Wojciech Kwaśniak wskazał na istotną rolę 
banków największych, które posiadają największy udział w rynku i co za tym idzie 
systemowo wyznaczają standardy m.in. w zakresie obsługi klientów, wymiany informacji w 
bazach międzybankowych, ale również ponoszą koszty związane ze wszystkimi 
nieprawidłowościami, które są na rynku (konsekwencje reputacyjne, upadłościowe, etc.). 
Dlatego też instytucje te muszą spełniać szereg obowiązków w zakresie ograniczania ryzyka 
systemowego. Im bank prowadzi działalność i oferuje usługi na wyższym poziomie, tym z 
mniejszą ilością problemów będzie się musiał zmagać w przyszłości. 

 
Na zakończenie tej części obrad, goście Forum mieli okazję wysłuchać prezentacji pt. 

„Nowoczesne raportowanie w bankowości, czyli jak skutecznie zarządzać ryzykiem, 
optymalizować koszty i szybko odpowiadać na potrzeby klientów” przedstawionej przez 
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Dariusza Zawistkowskiego, Członka Zarządu MIS S.A. oraz Piotra 
Kowala,reprezentującego Solution Architect QlikTech. 

 
Sesja II, poświęcona efektownemu modelowi ochrony konsumenta usług bankowych, 

została rozpoczęta od wystąpienia wprowadzającego Sławomira S. Sikory, Prezesa Zarządu 
Banku Handlowego w Warszawie S.A. Prezes Sikora swoją wypowiedź skoncentrował wokół 
głównych filarów ochrony konsumentów w Polsce. Zwrócił uwagę, że nowoczesna 
bankowość rynkowa w naszym kraju ma już 25 lat, dlatego też warto się zastanowić nad 
kierunkami dalszego rozwoju na następną dekadę. 

Następnie wskazał, że konieczne jest budowanie modelu relacji bank – klient opartego 
na zaufaniu. Wzorcem na przyszłość powinno być postrzeganie instytucji finansowych jako 
doradców/powierników, w szczególności przez klientów indywidualnych. Należy zwrócić 
uwagę, że według danych publikowanych przez KNF 2013 r. był rekordowy pod względem 
skarg na sektor bankowy (nastąpił wzrost ich liczby o 30%). Niezbędne jest wspólne 
rozważenie, w jaki sposób instytucje finansowe powinny zareagować na tą sytuację.Obecnie 
powszechnie uważa się, iż konsumenta należy chronić przed bankami. Musimy się zastanowić 
skąd takie przekonanie się bierze i w jaki sposób można by je zmienić.  

System ochrony konsumenta w Polsce oparty jest na 3 filarach: 
I. Ustawowy – ustawodawca może wprowadzić różnego rodzaju nakazy i zakazy dla 

banków, które wg założenia mają chronić konsumenta, 
II.  Działalność regulacyjna – dyskusja nt. która instytucjajest odpowiedzialna za ochronę 

konsumentów. Obecnie UOKiKzajmuje się regulacją pozaustawową relacji klientów 
m.in. z instytucjami finansowymi, 

III.  Praktyka – obecnie regulatorzy kładą nacisk na budowanie bezpieczeństwa sektora 
bankowego, jako podstawy zaufania klientów do banków. 
Zdaniem Prezesa Sikory samo dbanie o stabilność systemu finansowego nie jest 

tożsame z interesem konsumentów. Można nawet stwierdzić, iż niektóre regulacje nie działają 
w zgodzie z ich interesem. Przykładem mogą być przepisy wprowadzające ograniczenia 
innowacji produktów finansowych. Klient nie będzie miał możliwości korzystania z tych 
innowacji na taką skalę, jak przed wprowadzeniem regulacji. Kolejną kwestią jest 5,5 tysiąca 
klauzul abuzywnych wskazanych przez UOKiK. Taka liczba klauzul w konsekwencji 
powoduje, że klient otrzymuje kilkudziesięciu stronicowe, mało zrozumiałe umowy do 
podpisu. Czy rzeczywiście to jest to ten rodzaj ochrony, który dla klientów powinien 
obowiązywać? 

Prezes Banku Handlowego w Warszawie wskazał, że sektor bankowy powinien w tym 
miejscu większy nacisk położyć na samoregulację, jako z jednej strony element budowy 
zaufania, a drugiej ochrony praw klientów. Należy pamiętać, że postawa regulatorów stanowi 
pochodnązachowań banków w przeszłości i teraz. Należy odejść od postępowania typu 
„wszystko dozwolone, co nie jest zabronione”. W tym miejscu Prezes Sikora odniósł się do 
ustawy o interchangefee. Wyraził opinię, że jest ona skutkiem braku porozumienia sektora 
bankowego, samoregulacji i realnego spojrzenia, jak instytucje finansowe powinny do tego 
typu inicjatywy podejść.Efektem są przepisy ostrzejsze niż jakiekolwiek wcześniej 
dyskutowane warianty. Będzie ona miała negatywny wpływ zarówno na sektor, jak i 
klientów, którzy otrzymają znacznie zubożona ofertę innowacyjnych instrumentów 
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płatniczych i programów lojalnościowych. Ponadto, wbrew argumentom wysuwanym 
podczas prac nad ustawą, nie widać aby zmiany w interchangefee wpłynęły na obniżenie cen 
w sklepach. Konsument, który miał być beneficjentem nowych przepisów, w ostatecznym 
efekcie jest stratny. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Sławomir S. Sikora wskazał trzy 
zagadnienia, które banki powinny między sobą przedyskutować i przyjąćwspólnykierunek 
działania: 
- skoordynowanie działalności na rzecz edukacji finansowej, jako element ochrony 
konsumenta (wiedza o produktach, świadomość wyboru), 
- możliwość dostępu do przejrzystej informacji dla klientów (który powinien trzymać się 
zasady, że jeżeli czegoś nie rozumie, to nie podpisuje), 
- uznanie pozycji (ochrony) konsumenta jako elementu budowy zaufania. 

Konieczny jest dialog władz legislacyjnych, regulacyjnych, organizacji 
konsumenckich z sektorem finansowym, a także odejście od modelu postępowania „wszystko 
dozwolone, co nie jest zabronione”. 

 
Kolejną częścią Sesji II była dyskusja panelowa, w której wzięli udział:Jerzy Bańka, 

Wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Piotr Juda , Prezes Zarządu Toyota Bank Polska 
S.A., Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Bank Pocztowy S.A., SławomirS. Sikora, Prezes 
Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. dr Marek Janczyk, Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Poznaniu i Przewodniczący Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, dr 
Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., a także Dorota 
Grudzień-Barbachowska, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w Warszawie. 

Na wstępie Pani Dyrektor Dorota Grudzień-Barbachowska nawiązała do wystąpienia 
Prezesa Sikory, podkreślając, że wskazane podejście przedsiębiorców do klientów jest 
zdecydowanie rekomendowane. Zwróciła uwagę, że model ochrony konsumenta ma trzy 
wyznaczniki: 
- odpowiednie regulacje prawne, 
- uczciwe podejście przedsiębiorców, 
- poinformowany klient. 

Podkreśliła, że zadaniem UOKiK jest stanie na straży praw konsumentów i 
odpowiednie reagowanie na określone sytuacje. Konieczna w tym miejscu jest współpraca z 
bankami, ponieważ znają one rynek i sposoby prowadzenia swojej działalności. Ponadto Pani 
Dyrektor zgodziła się, że konieczna jest zmiana w obszarze klauzul niedozwolonych. Według 
jej oceny system ochrony konsumenta w Polsce jest skuteczny i na dobrym poziomie. 

Następnie dr Marek Janczyk poinformował uczestników Forum, że w 2013 r. z 
pomocy Rzecznika Konsumentów skorzystało ok. 22 tys. osób, z czego ok. 500 spraw 
prowadzonych było przeciwko instytucjom finansowym. Banki powinny zwrócić uwagę, że 
mają do czynienia z innego rodzaju klientami niż 10-15 lat temu, kiedy to konsumenci byli 
bierni i świadomi swojej słabości w starciu z bankami. Obecnie niegodziwe praktyki 
instytucji finansowych budzą rosnącą frustrację, powiązaną z chęcią walki.Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Poznaniu również ocenił pozytywnie polski system ochrony klientów, 
jednakże wskazał, że należy się zastanowić czy jest on wyczerpujący. Podkreślił, że 
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konieczne jest dodanie do niego m.in. coraz popularniejszego elementu w postaci sprzeciwu 
społecznego, wyrażonego w pozwach zbiorowych. 

Kolejnym uczestnikiem debaty, który został poproszony o wypowiedź był Prezes Piotr 
Juda, który wyraził opinię, że jego zdaniem w rozmowie nt. systemu ochrony konsumentów 
brakuje jednego ważnego elementu tj. określonego celu. Zwrócił uwagę, że na świecie istnieją 
dwa modele:  
- dostarczanie klientowi jak największej ilości informacji, 
- nacisk na ochronę klienta. 

W Polsce stosowany jest w większym stopniu model I, co zdaniem Prezesa Zarządu 
Toyota Bank Polska S.A. nie zapewnia efektywnej ochrony konsumenta i konieczna jest 
zmiana podejścia do problemu. 

Prezes Tomasz Bogus wymienił dwa elementy modelu ochrony konsumentów: 
instytucjonalny (UOKIK, instytucja do której klienci mogą się zwrócić) i dostęp do 
informacji. Podkreślił, że jest zwolennikiem zostawienia klientom większej samodzielności i 
odpowiedzialności. Należy być ostrożnym, aby nie przeregulować tej sfery. Konieczne jest 
rozróżnienie na ile klient był świadomy ponoszonego ryzyka i zastanowienie się jak w 
przypadku jej braku, tę świadomość można by podnieść. 

Następnie Wiceprezes Jerzy Bańka zwrócił uwagę, że często mamy do czynienia z 
pozorną ochroną konsumentów przy samozadowoleniu winowajców, czyli instytucji 
finansowych stosujących nieetyczne praktyki. Jednakże należy zwrócić uwagę, że banki też 
chronią klientów przed nimi samymi, czyli przed wpędzaniem się w kłopoty „na widok 
pieniądza”. Prezes Bańka wyraził opinię, że tezę iż konsumenta należy chronić przed 
bankiem, uważa za z gruntu fałszywą. Nawiązał również do problemu polisolokat, wskazując, 
iż produkt jako sam w sobie nie jest zły, natomiast konieczna jest zmiana w sposobie jego 
dystrybucji. Niezbędne jest zauważanie błędów i słabości systemu, aby móc nad nim 
pracować, przy czym jednocześnie istotne jest zachowanie rozwagi, aby nie nastąpiło 
przeregulowanie sektora. Na zakończenie wypowiedzi mecenas Jerzy Bańka zaadresował 
swoje spostrzeżenie do UOKiK, zwracając uwagę, iż instytucja ta „zamknęła się w wieży z 
kości słoniowej”, a ich działalność nie polega na dialogu z rynkiem, a jedynie na nakładaniu 
kar. 

Prezes Mariusz Cholewa poinformował uczestników Forum, że w bazach BIK ok. 
90% informacji na temat klientów jest pozytywnych. Konsumenci również mają możliwość 
dostępu do owych informacji, co może służyć im do lepszego przygotowania się do rozmów z 
bankiem. Niestety, jak wskazał, dane BIK są ograniczone jedynie do sektora bankowego. Ich 
rozszerzenie i np. nawiązanie współpracy z rynkiem ubezpieczeniowym przyniosłoby 
ogromne korzyści.  

Podczas rundy podsumowującej debatę przedstawicielka UOKiK wskazała, że klienci 
banków nie skarżą się na produkty jako takie, ale na sposób ich dystrybucji. Ponadto 
niezbędna jest odpowiednia edukacja klienta. Odniosła się również do wypowiedzi 
Wiceprezesa Związku Banków Polskich, podkreślając, że jej zdaniem UOKiK nie jest 
instytucją zamkniętą na dialog, a dotychczasowe efekty współpracy są satysfakcjonujące dla 
wszystkich stron. 

Uczestnicy debaty zwrócili jeszcze uwagę na istotność relacji bank – pracownik i jej 
wpływ na relację bank – klient. Ponadto, jak podkreślili, budowa zaufania do instytucji 
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finansowych powinna być również oparta na słuchaniu głosu klientów. Wskazano, że banki 
nie są zwolnione z obowiązków i odpowiedzialności, zwłaszcza moralnej.Instytucje 
finansowe powinny się kojarzyć z solidnością i bezpieczeństwem. Klient raz oszukany, nie 
wróci ponownie. Konsumencimuszą być odpowiednio poinformowani, jednakże z drugiej 
strony nadmierny obowiązek informacyjny również nie przyniesie korzyści klientowi, a raczej 
wprost przeciwnie. Wskazano, że tego rodzaju debata jest niezwykle istotna dla polskiego 
sektora bankowego i należy ją kontynuować przy kolejnych okazjach. 

 
Na zakończenie tej części Forum Bankowego Tomasz Brożyna, Członek 

ZarząduMondial Assistance przedstawił prezentację podsumowującą badanie 
przeprowadzone w 2014 r. „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”. 

 
Po przerwie wystąpienie wprowadzające do Sesji III wygłosił Piotr Frankowski , 

Senior Manager w EY, Grupa Rynków Finansowych. Uczestnicy Forum mieli okazję 
zapoznać się z prezentacją pt. „Działanie banków w erze cyfrowej – konsekwencje 
organizacyjne, ekonomiczne, reputacyjne dla banków wynikające z rozwoju innowacji 
technologicznych w obszarze bankowości detalicznej”. Pan Frankowski zwrócił uwagę, 
żeinnowacje technologiczne w bankowości powinny być rozpatrywane w dwóch 
perspektywach: klienta (bankowość internetowa, bankowość mobilna, płatności internetowe i 
mobilne, placówki bankowe)oraz modelu operacyjnego banku (analityka, Big Data, usługi w 
chmurze, wsparcie procesów). 

Następnie przedstawiciel EY dokonał szczegółowego omówienia poszczególnych 
aspektów wskazanych innowacji technologicznych. Nowe funkcjonalności bankowości 
internetowej pozwalają na coraz łatwiejsze dotarcie do klienta i skracanie czasu sprzedaży 
produktów. Jest to narzędzie będące obecnie w standardowej ofercie wielu banków. Jego 
popularność ciągle rośnie, choć coraz wolniej ze względu na osiągnięte już nasycenie. 
Rozwój tego kanału będzie zmierzał w kierunku ciągłego rozszerzania dostępnych 
funkcjonalności – jak np. menedżer finansów, wirtualny doradca, integracja z portalami 
społecznościowymi itp. 

Kolejnym omówionym zagadnieniem była bankowość mobilna, która według analiz 
EY w Polsce cechuje się dużym potencjałem wzrostu. Banki odpowiadają na dynamiczne 
zwiększanie się liczby użytkowników smartfonów poprzez rozwijanie aplikacji i serwisów 
mobilnych. Innowacje w tym zakresie przenoszą się do segmentu usług mobilnych dla 
przedsiębiorstw. Jednakże, jak zwrócono uwagę, kanał mobilny ma wciąż marginalne 
znaczenie w porównaniu do innych kanałów kontaktu z bankiem, jednak jego duży potencjał 
obrazuje 100% wzrost wykorzystania bankowości mobilnej w Polsce w 2013 r. (12%) 
względem 2012 r. (6%). 

Jeżeli natomiast chodzi o płatności mobilne, to w tym obszarze możemy 
zaobserwować dwa kluczowe rozwiązania, których rozwój zadecyduje o kształcie systemu: 
system płatności mobilnych (np. IKO PeoPay) i płatności NFC. Należy zwrócić uwagę, 
że45% użytkowników deklaruje zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań mobilnych w 
bankowości. Piotr Frankowski wyraził opinię, że rok 2014 może być kluczowy dla tego rynku 
w Polsce. 
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Następnie wskazano, że wspólnymi cechami charakteryzującymi nowoczesne 
placówki bankowe są digitalizacja, innowacyjność oraz samoobsługa. Zmieniają się 
preferencje w zakresie korzystania z placówek bankowych. Ich rola zmierza w kierunku 
doradztwa finansowego i sprzedaży opartej na kompleksowym poznaniu potrzeb klienta. Ta 
zmiana w kierunku funkcji sprzedażowej i doradczej wymusza zmianę modelu operacyjnego. 
Nowe placówki są często wspierane technologią pozwalającą na „odmiejscowienie” 
fizycznych pracowników. 

Kolejną poruszoną kwestią były rosnące wyzwania dla banków w zakresie ich 
umiejętnej selekcji i gromadzenia danych, w związku z rosnącą dostępnością różnego rodzaju 
informacji.Big Data to temat o dużym potencjale dla banków. Instytucje finansowe nie mogą 
obecnie koncentrować się już wyłącznie na obszarze posiadanych danych wewnętrznych. 
Należy pamiętać, żenowe obszary wiedzy o klientach otwierają przed bankami nowe 
możliwości w obszarach akwizycji i utrzymania klientów.Wartość biznesowa z Big Data 
może być osiągnięta poprzez zastosowanie zaawansowanej analityki biznesowej. Wdrożenie 
takich procesów często wymaga jednak zastosowania kosztochłonnych zasobów. 

Następnie Piotr Frankowski poinformował słuchaczy, że outsourcing przetwarzania 
danych ogranicza koszty operacyjne i umożliwia korzystanie z nowoczesnych i skalowalnych 
rozwiązań.Wraz ze wzrostem skali i rozwojem działalności banków rosną koszty potrzebnych 
zasobów IT. Dążenie do oszczędności w tym zakresie a z drugiej strony potrzeba zwiększania 
wydajności powoduje wzrost znaczenia outsourcingu informatycznego. 

Przedstawiciel EY przytoczył również korzyści, jakie wynikają z wykorzystania usług 
w chmurze w bankowości: 
- zmniejszenie wydatków na IT, 
- skrócenie czasu time-to-market, 
- dostęp do najnowszego oprogramowania, 
- przeniesienie części ryzyka związanego z IT na dostawcę usługi, 
- wzrost jakości usług i poziomu SLA, 
- elastyczne wykorzystanie mocy obliczeniowej. 

Sprawne funkcjonowanie systemów wspierających procesy wewnętrzne jest kluczowe 
dla efektywności działań banku. Nowoczesne technologie umożliwiają znaczną redukcję 
kosztów ponoszonych z tytułu obsługi procesów wewnętrznych banku poprzez automatyzację 
czynności i poprawę efektywności zarządzania. Usprawnienie procesów i poprawa 
„customerexperience” to w Polsce kluczowe obszary rozwoju dla banków. W konsekwencji, 
wymagania jakie pojawiają się w stosunku do zasobów IT banku to: - automatyzacja 
powtarzalnych i standardowych działań, 
- integracja systemów gromadzących wiedzę o kliencie, 
- zapewnienie wydajności dla przetwarzania dużej ilości danych, 
- skrócenie czasu wdrożenia, 
- zapewnienie elastyczności i skalowalności systemów. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Piotr Frankowski dokonał podsumowania, iż era 
cyfrowa, oprócz nowych wartości dla banków i klientów, niesie ze sobą szereg wyzwań i 
ryzyk. 
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Dyskusja panelowa tej części Forum Bankowego moderowana była przez Macieja 
Głogowskiego, Redaktora TOK FM. Udział w niej wzięli, oprócz Piotra Frankowskiego, 
Senior Managera w EY, również dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków 
Polskich, Andrzej Sieradz, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., 
Michał Szymański, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Adam 
Malicki , Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o., Marcin Prell , Członek 
Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Wojciech Pantkowski, Dyrektor Departamentu 
Klienta Detalicznego w Banku Pekao S.A. oraz Michał Panowicz, Dyrektor Marketingu i 
Rozwoju Biznesu Detalicznego w mBank S.A. 

Głównym tematem dyskusji była innowacyjność polskiego sektora bankowego. 
Rozważano, czy przy tak szybkim postępie bankowość tradycyjna jest jeszcze 
potrzebna.Uczestnicy debaty stwierdzili, że instytucje finansowe będą jeszcze długo 
funkcjonować, jednakże w zmienionej formie. Coraz większy nacisk kładziony jest na nowe 
rozwiązania z wykorzystaniem technologii, jak np. dostęp do usług za pośrednictwem 
smartphonów. Można się spodziewać, iż w niedalekiej przyszłości ta interakcja z klientem 
będzie jeszcze bardziej uproszczona.Należy jednak zwrócić uwagę, że coraz więcej 
niebankowych firm zaczyna oferować usługi związane z bankowością, przy czym nie 
podlegają one żadnym regulacjom nadzorczym. Przykładem mogą tu być usługi dokonywania 
płatności. Jednakże, jak wskazał Wiceprezes Mieczysław Groszek, klient otrzymuje 
informacje czy dany produkt jest oferowany przez parabank, czy przez licencjonowaną 
instytucję finansową spełniającą wymogi regulatora, chociażby przez użycie w oficjalnej 
nazwie słowa „bank”. Oczywiście możliwość niespełniania ww. wymogów ułatwia wejście 
na rynek i zmniejsza koszty działalności niebankowychprzedsiębiorstw. Jednocześnie oznacza 
to w ich przypadku również brak bezpieczeństwa korzystania z oferowanych usług. Ponadto 
Wiceprezes Michał Szymański zauważył, że np. w zakresie płatności mobilnych banki stoją 
przed wyborem pomiędzy rozwijaniem własnych innowacyjnych produktów i 
konkurowaniem z instytucjami pozabranżowymi, a nawiązaniem z nimi współpracy. Można 
zaobserwować, że Europa wybrała pierwszą opcję. 

W tym miejscu należy się zastanowić czy postęp i zmiany, o jakich mówimy mają 
charakter jakościowy, czy ilościowy. Najpierw mieliśmy do czynienia z erą IT, obecnie 
żyjemy w erze smartphonów. Pojawia się tu pytanie czy w ten sposób klient dostanie produkt 
taniej czy bezpieczniej? Jednakże według przytoczonych statystyk ciągle używalność 
innowacyjnych produktów w porównaniu do tradycyjnego obrotu gotówkowego jest dość 
mała. Nie każda osoba posiadająca rachunek w banku, korzysta np. z wspomnianych 
smartphonów, natomiast w przyszłości może to być już powszechne. My będziemy 
definiować z jakich usług zamierzamy korzystać w przyszłości. Banki na podstawie swoich 
Big Data będą próbowały analizować zachowania klientów i na ich podstawie dostosować 
nowe aplikacje. Zwrócono uwagę, że coraz popularniejsze staje się połączenie bankowości z 
portalami społecznościowymi. Przykładem może być mBank. Dyrektor Michał Panowicz 
podkreślił, że do tej pory reprezentowana przez niego instytucja nie miała żadnej skargi 
dotyczącej funkcjonowania tego rodzaju usług czy naruszania prywatności klientów. 

Członkowie dyskusji wskazali, że obecnie banki stoją przed trudnym wyborem: w 
którym kierunku rozwijać swoją działalność i dla jakiej grupy docelowej? Pomimo 
powiększającego się grona osób korzystających z nowych technologii, ciągle pozostaje duża 
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grupa klientów tradycyjnych, nie tak łatwo adaptujących innowacyjne rozwiązania. Istotnym 
elementem jest tu też zakres oferowanych usług pod względem geograficznym. Ponadto 
należy zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z coraz szybszym tempem zachodzenia zmian 
na rynku. Kiedyś wypracowane rozwiązania starczyły na jedno, a nawet dwa pokolenia, 
podczas gdy obecnie zmiany zachodzą co parę lat. 

Kolejną poruszoną kwestią było zbieranie danych o klientach. Zwrócono uwagę, że 
transparencja sposobu i celowości  kolekcjonowania informacji jest potrzebna, a także 
możliwość wyboru czy i jakie dane są bankom udostępniane. W zamian za to banki powinny 
oferować lepszą, bardziej spersonalizowaną ofertę usług.Dodatkowo Piotr Frankowski, 
zgadzając się z przedmówcami, zwrócił uwagę, że konieczna jest dywersyfikacja komunikacji 
z klientami (biorąc pod uwagę takie czynniki, jak np. wiek, kwestie prywatności itd.). Odniósł 
się również do kwestii transparentności cen. Według badań przeprowadzonych przez EY, 
Polacy przy wyborze banku kierują się przede wszystkim kryterium ceny i tego co jest w niej 
zawarte. Na Zachodzie większy nacisk jest kładziony na jakość usług. 

Wiceprezes ZBP skonkludował tę część dyskusji wskazując, jak w krótkim czasie 
technologia weszła głęboko w model biznesowy i operacyjny banku. Przykładem może być 
stopniowa transformacja klasycznych oddziałów bankowych w system smart banking.W tym 
miejscu Marcin Prell zwrócił uwagę, że banki mają mnóstwo pomysłów na dalszy rozwój 
innowacji, jednakże nie wiadomo, w którą stronę ta rewolucja pójdzie.Zdaniem Wiceprezesa 
BZ WBK S.A. to kryteria użyteczności, łatwości obsługi (jak w przypadku aplikacji 
mobilnych) połączone z bezpieczeństwem i rozsądną ceną będą decydujące przy wyznaczaniu 
dalszych kierunków rozwoju bankowości. 

Wiceprezes Andrzej Sieradz zwrócił uwagę uczestników debaty, że zasadnym byłoby 
wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie innego rodzaju płatności, jakim są faktury, 
zwłaszcza iż narzędzia do tego są dostępne. Zmiany nie powinny być inicjowane w zależności 
od potrzeb klienta. Należy się zastanowić, co powinno zostać wzbogacone w modelu 
biznesowym, czyli zaoferować dodatkowe serwisy, w ramach których klient będzie chciał 
współpracować z bankiem. Jak wskazał Wojciech Pantkowski, przy promowaniu 
innowacyjności nie można jednocześnie zapominać o bezpieczeństwie, aby nie ryzykować 
utratą zaufania klienta. 

Prezes Adam Malicki wskazał, iż budowa Polskiego Standardu Płatności prowadzona 
jest w oparciu głównie o wspomniane wcześniej kluczowe elementy, jakie muszą być brane 
pod uwagę przy innowacjach. Projekt jest prowadzony z inicjatywy 6 banków, przy 
współudziale Krajowej Izby Rozliczeniowej i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku z punktu 
widzenia jego uczestników. 

Uczestnicy debaty zwrócili również uwagę, że Polska jest liderem w Europie, jeżeli 
chodzi o rozwój płatności mobilnych. Z jednej strony wytyczamy kierunki, z drugiej strony 
narażamy się na ryzyko, bo nie jest oczywiste czy świat za nami podąży. Tym samym decyzje 
dot. kierunków rozwoju stają się trudniejsze. 

W części podsumowującej debatę dr Mieczysław Groszek zwrócił uwagę, że przy 
usługach związanych z nowymi technologiami nadzór finansowy stoi przed dużym 
wyzwaniem wypracowania odpowiednich przepisów. Podczas gdy rynek kredytowy jest już 
całkowicie uregulowany, to w zakresie innowacji brak jest jeszcze doświadczenia (ryzyko 
zbyt ostrożnego podejścia lub zbyt elastycznego). Konieczny jest dialog. Został on już 



 

Strona 19 z 21 
 

zapoczątkowany przy rekomendacji D.Najważniejsze, aby nowymi regulacjami nie 
uniemożliwi ć dalszego rozwoju nowych technologii. Jednocześnie istotna jest współpraca 
między bankami w celu rozwijania standardów, w zakresie wspólnej infrastruktury i walki z 
konkurencją. 

 
Na zakończenie Forum Bankowego 2014, jego słuchacze mieli okazję wysłuchać 

wystąpień gości specjalnych. Jako pierwsza głos zabrała Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, która na wstępie pogratulowała sektorowi 
bankowemu, gdyż jego działania w obszarze innowacyjności są wskazywane jako najlepsza 
praktyka. Głównym tematem prezentacji Pani Minister była realizowana obecnie perspektywa 
finansowa i wyzwania kolejnej (2014-2020). Cele rozwojowe wskazane przez Polskę w 
dyskusji z instytucjami unijnymi nad dalszą perspektywą finansową są zależne od wielu 
czynników, zarówno krajowych, jak i o charakterze międzynarodowym (np. strategia Europa 
2020). Owe cele można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa, a także są zawarte w 
celach operacyjnych, co bezpośrednio wiąże się z lokowaniem środków europejskich w 
poszczególne obszary. 

Decyzją rządu polskiego w nadchodzącej perspektywie finansowej nastąpi dalsza 
decentralizacja zarządzania środkami UE. Ok 60% całej alokacji owych środków zostanie 
skierowana do programów regionalnych, co wiąże się z większą odpowiedzialnością 
samorządów za rozwój naszego kraju.Jako główne cele rozwojowe Pani Minister wskazała 
budowanie gospodarki opartej na wiedzy, zwłaszcza komercjalizację wyników prac 
badawczo-rozwojowych.Zgodnie z decyzją rządu ta część finansowania będzie w dalszym 
ciągu przekazywana w formie dotacyjnej do przedsiębiorców, natomiast wdrożenie gotowego 
produktu powinno już następować z użyciem instrumentów zwrotnych. W tym miejscu Pani 
Iwona Wendel zwróciła się do przedstawicieli sektora bankowego z prośbą o współpracę w 
przygotowaniu odpowiednich instrumentów do wykorzystania w programach operacyjnych, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, pomocnych w dostępie do kapitału dla 
przedsiębiorców. Następnie przedstawicielka rządu przeszła do omówienia poszczególnych 
programów, ich instrumentów i zasad wykorzystywania, wskazując, że dążeniem rządu jest 
uniezależnienie się od środków europejskich po roku 2020. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Minister Iwona Wendel podziękowała bankom za 
dotychczasową współpracę m.in. w zakresie kredytów mieszkaniowych dla młodych ludzi i 
finansowaniu inwestycji krajowych. 

 
Drugim gościem specjalnym tej części Forum Bankowego 2014 był Andrzej 

Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, który na początku swojej 
wypowiedzi podkreślił, i ż banki nadal są „na cenzurowanym”, jednakże polski sektor wyszedł 
z kryzysu obronną ręką, a polskie instytucje finansowe są w dobrej kondycji. Oznacza to, iż 
dotychczasowe 25 lat polskiej bankowości to sukces wszystkich stron, które pracowały, aby 
globalny kryzys nie był odczuwalny dla naszego kraju.Ta pozytywna tendencja jest 
kontynuowana również w 2013 i 2014 r., co widać po wynikach całego sektora. Jak podkreślił 
Przewodniczący KNF, nie jest ważne, aby bić kolejne rekordy, ale aby gwarantować 
bezpieczeństwo depozytów i gospodarki. W przeciwnym wypadku realizacja celów 
ekonomicznych i społecznych nie jest możliwa. 
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Rozważając dalsze funkcjonowanie polskiego sektora bankowego należy mieć na 
uwadze, że coraz więcej regulacji jest kształtowana zagranicą. Integracja europejska będzie 
postępowała w innym rytmie niż to miało miejsce do tej pory, czyli nie w rytmie dyrektyw i 
ich transpozycji do prawodawstwa krajowego, ale rozporządzeń UE i aktów wykonawczych 
KE, mających bezpośrednie zastosowanie. Wszystkie te regulacje będą miały wpływ na 
sytuację w Polsce. 

Następnie Przewodniczący Jakubiak nawiązał do struktury naszego sektora 
bankowego, która jest uwarunkowana przez strukturę krajów pochodzenia podmiotów 
dominujących. Ponadto zwrócił uwagę, że jest on dobrze zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o 
udział największych banków w aktywach całego sektora. KNF uważa tę sytuację za 
optymalną i zamierza prowadzić politykę w celu jej utrzymania, tym bardziej, że obecnie na 
świecie występuje problem, w jaki sposób instytucje finansowe powinny być zmniejszane, a 
nie zwiększane. Zwiększanie koncentracji musi być oparte o jasne zasady, stabilne 
zarządzenie i bezpieczeństwo. Będą to główne elementy brane pod uwagę przez KNF przy 
ocenie projektów łączenia się banków. W tym zakresie należy zachować bardzo dużą 
ostrożność, zwłaszcza w przypadku 10-15 największych banków. 

Przewodniczący Jakubiak poinformował uczestników Forum, że nie zgadza się z 
opinią, iż mamy w Polsce problem z rozwojem akcji kredytowej. Podkreślił, że musi ona być 
bezpieczna, więc lepiej aby pozostała umiarkowana, bo jej konsekwencje będą się przekładały 
na bezpieczeństwo banków. Należy pamiętać, że nie jest możliwy powrót do dynamiki z lat 
2005-2008. 

Kolejną poruszoną kwestią byłzamiar Komisji Nadzoru Finansowego krytycznego 
patrzenia w przyszłości na współpracę banków z telecomami i ryzyka, jakie ona ze sobą 
niesie. Fakt, iż jesteśmy w czołówce światowej pod względem wykorzystania w bankowości 
nowych rozwiązań, tym bardziej oznacza koniecznośćunikania nadmiernego ryzyka 
związanego z wykorzystywaniem nowych technologii. 

Andrzej Jakubiak zaapelował do przedstawicieli sektora bankowego o efektywne 
wykorzystanie istniejących „okienek” legislacyjnych, dzięki którym możliwe jest zrobienie 
kilku kroków naprzód, w celu poprawy funkcjonowania sektora bankowego i zbudowania 
dobrych podstaw do rozwoju instrumentów, które będą gwarantowały jego mocną pozycję w 
przyszłości. Widać wyraźnie w rządzie otwarcie na pewne postulaty zgłaszane przez sektor 
bankowy i KNF np. w zakresie listów zastawnych, sekurytyzacji i emisji własnych obligacji, 
co przekłada się na konkretne propozycje legislacyjne. Dodatkowo Przewodniczący Jakubiak 
poinformował słuchaczy, że w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są zaawansowane 
prace dotyczące upadłości konsumenckiej (istotny aspekt zwłaszcza z perspektywy 
problemów związanych z kredytami walutowymi). Istnieje możliwość osiągnięcia jeszcze 
więcej, jak np. szansa na rozwiązanie problemu oszczędzania długoterminowego, czy 
zagadnień dotyczących rynku międzybankowego, o ile będzie wola zrozumienia i współpracy 
pomiędzy regulatorem, środowiskiem i nadzorcą.Kolejną kwestią, która budzi sporo emocji i 
wątpliwości jest bankowy tytuł egzekucyjny. KNF podkreślił, że tu też konieczne jest 
współdziałanie. BTE zostało wskazane, jako niezbędny instrument do realizacji zobowiązań 
ciążących na bankach, czyli wypłat depozytów zgodnie z terminami i z odsetkami. 

Należy w sposób efektywny wykorzystać czas, jaki pozostał do końca kadencji tego 
Parlamentu, ponieważ następne okienko może się otworzyć dopiero za kilka lat. Andrzej 
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Jakubiak zapewnił, że po stronie nadzorcy istnieje przekonanie i wola do porozumienia, w 
celu uniknięcia problemów w przyszłości. Jeżeli będziemy działać tak, jak to miało miejsce 
do tej pory, jesteśmy w stanie w dalszym ciągu budować stabilny i bezpieczny sektor 
bankowy. 

 
Ostatnim punktem Forum Bankowego 2014 była uroczystość wręczenia nagrody im. 

prof. dr hab. Remigiusza Kaszubskiego, za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w 
dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii. W tym roku, decyzją 
Kapituły, oprócz nagrody głównej przyznano również dwawyróżnienia, które 
otrzymali Andrzej Sieradz i Janusz Zawiła – Niedźwiecki za aktywny udział w pracach 
Forum Technologii Bankowych, natomiast laureatem nagrody głównej został Adam 
Tochmański, Dyrektor Departamentu ds. Systemu Płatniczego NBP za propagowanie 
rozwoju i upowszechnianie obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz za uruchomienie w 2013 
roku systemu SORBNET2.  

 
Po ceremonii wręczenia nagród, Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz podziękował 

wszystkim uczestnikom za udział w obradach i dokonał oficjalnego zamknięcia Forum 
Bankowego 2014. 
 
Przygotowała: Katarzyna Pawlik 
Zaakceptował: Mariusz Zygierewicz 


