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Uchwała nr 5/2017 
XXX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 

z dnia 20 kwietnia 2017 roku 
 

w sprawie głównych kierunków działania Związku Banków Polskich 
w latach 2017 – 2020 

 

 

Na podstawie art. 16 pkt 1 Statutu Związku Banków Polskich Walne Zgromadzenie uchwala, 

co następuje: 

Mając na uwadze: 

- uwarunkowania makroekonomiczne polskiej gospodarki, w tym specyfikę podmiotów 

gospodarczych działających na naszym rynku, 

- oczekiwania dotyczące usług finansowych wyrażane przez klientów polskich banków, 

restrykcyjne i często zmieniające się warunki prawno-regulacyjne działania banków, 

stanowione zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym, 

- konieczność stałego i stabilnego dostosowywania rozmiarów kapitałów własnych banków 

do skali i ryzyka prowadzonej działalności bankowej, 

- nowe podejście do prowadzenia polityki gospodarczej w krajach UE, 

- stały postęp technologiczny prowadzący do zmiany sposobu świadczenia usług 

finansowych, 

- rosnącą konkurencję ze strony niebankowych instytucji finansowych i firm 

technologicznych, 

- działania na rzecz umocnienia zaufania i poprawy wizerunku polskich banków. 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich określa następujące cele strategiczne dla 

sektora bankowego na nową kadencję: 

1) racjonalizacja środowiska regulacyjnego, 

2) bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, 

3) etyka i wizerunek sektora bankowego, 

4) wspieranie rozwoju gospodarczego. 

 

§ 2 

Cele strategiczne określone w § 1 będą realizowane w 4 obszarach, w ramach których ustala 

się następujące zakresy działania: 
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A. OBSZAR PRAWNO-REGULACYJNY 

1. Działanie na rzecz tworzenia racjonalnych regulacji ostrożnościowych dla polskiego sektora 

bankowego poprzez wypracowywanie i prezentację stanowisk wobec nowych propozycji 

polskich, europejskich i globalnych regulatorów i rekomendacji nadzorczych w Polsce i w 

Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem: 

- wymogów kapitałowych, 

- wymogów płynnościowych, 

- wymogów dodatkowego kapitału w ramach systemu resolution, 

- stosowania w praktyce zasady proporcjonalności. 

2. Działanie na rzecz budowy racjonalnego systemu resolution w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem zakresu informacji pozyskiwanych przez banki, tworzonych planów 

przymusowej restrukturyzacji, składek wnoszonych przez banki na finansowanie 

przymusowej restrukturyzacji. 

3. Przeprowadzanie okresowych przeglądów najważniejszych regulacji sektora bankowego z 

uwzględnieniem stosowania zasady proporcjonalności. 

4. Działanie na rzecz racjonalizacji obciążeń fiskalnych i pozafiskalnych banków poprzez: 

a) dążenie do racjonalizacji sposobu obciążenia banków z tytułu specjalnego podatku od 

instytucji finansowych, 

b) zabieganie o racjonalizację zasad opodatkowania działalności bankowej podatkiem 

dochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem skutków zmieniających się zasad 

rachunkowości banków oraz prac nad jednolitą podstawą opodatkowania 

prowadzonych w UE, 

c) zabieganie o wprowadzenie generalnej zasady w działalności BFG, zgodnie z którą 

środki finansowe wpłacane przez banki służą finansowaniu restrukturyzacji wyłącznie 

banków lub wypłacie depozytów wyłącznie dla klientów banków, 

d) zabieganie o wprowadzenie w regulacjach unijnych wyłączenia pewnej kwoty depozytu 

bankowego z ochrony systemu gwarantowania depozytów w celu przeciwdziałania 

zjawisku hazardu moralnego, 

e) dążenie do racjonalizacji wymogów sprawozdawczych o klientach banków dla celów 

podatkowych, w tym w ramach jednolitego pliku kontrolnego, przeciwdziałania praniu 

pieniędzy i europejskiego systemu CRS. 

5. Dalsze aktywne zabieganie o wdrożenie racjonalnego rozwiązania, które pozwoli na 

stopniowe zmniejszenie portfela walutowych kredytów mieszkaniowych i które 

jednocześnie nie naruszy stabilności sektora bankowego. 

6. Działanie na rzecz stopniowej zmiany struktury terminowej finansowania polskich banków 

w kierunku wzrostu znaczenia źródeł długoterminowego finansowania akcji kredytowej, w 

tym poprzez mobilizowanie długoterminowych oszczędności krajowych. 

7. Promowanie regulacji i standardów stwarzających możliwość rozwoju bankowości 

specjalistycznej, wspierającej różnorodność oferty polskich banków. 

8. Promowanie przyjęcia regulacji umożliwiających uruchomienie w Polsce systemu 

długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe z elementami wsparcia ze strony 

Państwa dla oszczędzających. 
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9. Dążenie do szerszego stosowania w praktyce zasady proporcjonalności w regulacjach i 

rekomendacjach dla sektora bankowego. 

10. Udział w unijnych pracach w zakresie tworzenia Unii Rynków Kapitałowych. 

11. Działania na rzecz ograniczania ryzyka dla konsumentów poprzez dystrybucję przez banki 

polis ubezpieczeniowych adekwatnych do ich potrzeb.  

12. Działanie na rzecz implementacji unijnego pakietu regulacyjnego MIFID II/MIFIR w sposób 

uwzględniający specyfikę polskiego rynku finansowego. 

13. Działania na rzecz właściwego wdrożenia przepisów unijnego rozporządzenia RODO w 

sposób uwzględniający specyfikę sektora bankowego.   

14. Działania na rzecz właściwej implementacji IV Dyrektywy AML, w tym projektowanej ustawy 

o Centralnej Bazie Rachunków. 

15. Wspieranie działań zmierzających do rozszerzenia działalności polskich banków i  instytucji 

infrastrukturalnych na terenie innych krajów Unii Europejskiej. 

16. Wspieranie działań na rzecz budowy efektywnego systemu poręczeń i gwarancji 

kredytowych. 

17. Działanie na rzecz budowy nowoczesnego systemu wsparcia finansowego innowacji. 

18. Działanie na rzecz wypracowania dobrych standardów restrukturyzacji zadłużenia 

konsumentów i przedsiębiorców w ramach nowego Prawa restrukturyzacyjnego.  

19. Monitorowanie upadłości konsumenckich wobec zwiększającej się liczby ogłoszonych 

upadłości. 

20. Wspieranie działań banków w zakresie wdrażania nowego standardu rachunkowości MSSF 

9. 

21. Działanie na rzecz poprawy otoczenia prawnego sprzyjającego lepszemu wykorzystaniu 

potencjału banków dla dobra gospodarki, w tym poprzez: 

a) umacnianie bezpieczeństwa prawnego funkcjonowania banków, 

b) zapewnienie dostępu do wybranych publicznych baz danych funkcjonujących w Polsce, 

c) podejmowanie inicjatyw na rzecz dostosowania regulacji prawnych do aktualnych 

tendencji i praktyk na rynku usług finansowych, w tym przygotowywanie wyjaśnień 

interpretacyjnych, w szczególności do nowych regulacji, 

d) tworzenie adekwatnych ram prawnych dla udzielania kredytu hipotecznego i kredytu 

konsumenckiego, 

e) zwiększenie efektywności dochodzenia należności poprzez zapewnienie skutecznych 

instrumentów prawnych odzyskiwania wierzytelności. 

22. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju instrumentów finansowania obszarów 

priorytetowych dla polityki gospodarczej rządu i jednocześnie dążenie do przeciwdziałania 

negatywnym zmianom reguł w trakcie takiego finansowania. Podejmowanie działań na 

rzecz likwidacji barier w korzystaniu z usług finansowych przez osoby narażone na 

wykluczenie finansowe. 

23. Działanie na rzecz rozwoju rynku i ograniczenia negatywnych skutków zmian otoczenia 

prawnego dla banków finansujących gospodarkę niskoemisyjną. 
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24. Podejmowanie działań na rzecz redukcji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,  

w szczególności poprzez eliminację przekazywania informacji tego samego rodzaju do 

różnych odbiorców. 

25. Działania na rzecz wypracowania rozwiązań w zakresie skutecznych instrumentów 

prawnego eliminowania klauzul abuzywnych (dostosowanie umów do stanu nie 

abuzywności).  

26. Przeciwdziałanie powstawaniu arbitrażu regulacyjnego w relacji banków i podmiotów z 

obszaru fintech. 

 

B. OBSZAR WIZERUNKOWY I RELACJI BANKÓW Z KLIENTAMI 

 

1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy wizerunku banków i sektora bankowego w Polsce, 

z uwzględnieniem udziału firm infrastruktury bankowej, poprzez prowadzenie komunikacji 

o charakterze proaktywnym z kluczowymi grupami interesariuszy, ze szczególnym 

naciskiem na: 

a) rolę banków jako źródła kapitału niezbędnego dla rozwoju społecznej gospodarki 

rynkowej, eksportu, innowacji, 

b) promowanie sektora bankowego jako wiarygodnego partnera sektora publicznego w 

Polsce, wspierającego projekty inwestycyjne i pośredniczącego w dystrybucji środków 

unijnych, 

c) działania zmierzające do podnoszenia społecznej świadomości o roli sektora 

bankowego w polskiej gospodarce, 

d) kreowanie przez sektor bankowy i jego infrastrukturę wartości dodanej dla klientów 

wynikającej ze świadczenia usług finansowych, 

e) konieczność dostosowywania działalności banków do zmieniających się warunków 

rynkowych, otoczenia gospodarczego i społecznego oraz konsekwencje z tego 

wynikające. 

2. Upowszechnianie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z usług finansowych, w tym o 

korzystaniu ze zdalnych nowoczesnych kanałów komunikacji z bankiem i nowych usługach 

płatniczych. 

3. Wzmacnianie zaufania do sektora bankowego poprzez: 

a) prowadzenie rzetelnego monitoringu w zakresie społecznego zaufania do banków, 

uprzedzające identyfikowanie zagrożeń dla reputacji sektora bankowego, 

b) kształtowanie dobrych praktyk w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, 

c) propagowanie wartości etycznych w działalności banków, stosowanie Kodeksu Etyki 

Bankowej oraz rekomendacji i wniosków z corocznych raportów Komisji Etyki 

Bankowej, 

d) dostarczanie rzetelnych informacji na temat kondycji sektora bankowego na podstawie 

raportów własnych i uznanych instytucji zewnętrznych, 

e) podkreślanie bezpieczeństwa środków finansowych klientów w bankach i stabilności 

sektora bankowego w Polsce, 
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f) podkreślanie nowoczesności i innowacyjności sektora bankowego w Polsce, 

g) propagowanie Dobrych Praktyk w zakresie reklamowania Kredytu Konsumenckiego. 

4. Kontynuowanie dialogu z kluczowymi grupami  klientów banków, mediami, liderami opinii, 

przedstawicielami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz środowiska 

akademickiego. 

5. Promocja kondycji polskiego sektora bankowego na arenie międzynarodowej poprzez 

udział przedstawicieli ZBP w wybranych państwowych delegacjach zagranicznych, udział 

w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, a także przyjmowanie reprezentantów 

instytucji międzynarodowych i opracowywanie odpowiednich materiałów informacyjnych. 

6. Działanie na rzecz popularyzacji najwyższych standardów i dobrych praktyk dotyczących 

rzetelnej reklamy bankowych produktów finansowych/instrumentów finansowych. 

7. Upowszechnianie ogólnej wiedzy finansowej wśród klientów bankowych, poprzez 

organizowanie spotkań, wydawanie materiałów informacyjnych i publikacje masowego 

przekazu. 

8. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej wpływu podatkowych 

i poza podatkowych regulacji obciążających sektor bankowy na sytuację ekonomiczną 

przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 

9. Przeciwdziałanie kształtowaniu w mediach nieprawdziwych informacji na temat polskiego 

sektora bankowego. 

10. Edukowanie i zachęcanie środowisk gospodarczych do szerszego wykorzystywania 

instrumentów finansowych dla rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

C. OBSZAR INFRASTRUKTURY SEKTORA BANKOWEGO I STATUTOWEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

1. Kontynuowanie działań na rzecz stałego unowocześniania krajowego systemu płatniczo- 

rozliczeniowego przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i utrzymaniu 

wysokiej pozycji konkurencyjnej banków, w tym poprzez: 

a) wspieranie banków w kreowaniu nowych rozwiązań w zakresie bankowości 

elektronicznej, mobilnej, kart płatniczych, 

b) wspieranie sektora bankowego we współtworzeniu gospodarki elektronicznej, w tym 

nowych rynków elektronicznych usług zaufania oraz nowych technologii transferu 

wartości, 

c) wspieranie rozwoju eAdministracji, 

d) wdrożenie dyrektywy PSD 2 z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i specyfiki 

technologicznej sektora bankowego, w szczególności wypracowanie i utrzymanie 

wspólnego standardu interfejsu na potrzeby świadczenia usług opartych o dostęp 

stron trzecich do rachunków bankowych. 

2. Stałe dążenie do rozwoju znaczenia obrotu bezgotówkowego, w tym poprzez 

podejmowanie inicjatyw na rzecz znoszenia barier prawnych hamujących rozwój obrotu 

bezgotówkowego. 
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3. Kontynuowanie prac na rzecz utrzymania wysokiego bezpieczeństwa technologicznego 

działania banków, w tym przez rozwój Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. 

4. Podejmowanie działań na rzecz optymalnego dostosowania oferty banków do 

zmieniających się zasad wykorzystania środków UE. 

5. Kontynuowanie prac w zakresie budowy międzybankowych baz danych i wykorzystania 

informacji zgromadzonych w publicznych bazach danych dla celów stałej poprawy 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zachęcanie banków do korzystania z tych 

zasobów dla celów lepszego zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania przestępstwom 

popełnianym na szkodę banków i ich klientów. 

6. Kontynuowanie prac nad pozycjonowaniem Systemu AMRON jako integratora rynku 

informacji o nieruchomościach dla prywatnych i publicznych rejestrów i baz danych. 

7. Współdziałanie z KIR w zakresie upowszechnienia Systemu OGNIVO oraz w zakresie  

przeciwdziałania wykorzystywaniu banków do działań niezgodnych z prawem. 

8. Udział w pracach nad budową i upowszechnieniem płatności za faktury elektroniczne 

bazujących na rozwiązaniu Qlik oraz elektronizacji paragonów (eParagonów) 

9. Wspieranie NBP i KIR w tworzeniu międzynarodowych projektów płatności 

natychmiastowych w EUR oraz SEPA Direct Debit. 

10. Współdziałanie z KIR przy tworzeniu rozwiązań bazujących na Cyfrowej Tożsamości 

Klientów Banków, w tym eID.Bankowe – węzła tożsamości umożliwiającego klientom 

banku korzystanie z cyfrowych usług publicznych i komercyjnych oraz mobilnego podpisu 

elektronicznego umożliwiającego podpisywanie dokumentów i oświadczeń woli w świecie 

cyfrowym.  

11. Współdziałania z BIK w zakresie upowszechniania Międzybankowej Platformy 

Antyfraudowej wspierającej sektor bankowy w przeciwdziałaniu kredytowym fraudom 

aplikacyjnym oraz powiązanego systemu detekcji urządzeń fraudowych, przeznaczonego 

do ochrony bankowości elektronicznej. 

12. Udział w budowie modelu fixingu stawek referencyjnych polskiego rynku finansowego, w 

tym WIBID i WIBOR. 

13. Kontynuowanie prac w zakresie tworzenia zaplecza ekspercko-badawczego 

prowadzącego pogłębione analizy na potrzeby sektora bankowego w ramach ośrodka 

Alterum. 

14. Gromadzenie informacji o sytuacji w sektorze finansowym z wszelkich dostępnych źródeł 

w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń wewnątrz sektora. 

15. Prowadzenie analiz zmian zachodzących w sektorze finansowym w Polsce i na świecie 

oraz prezentowanie na ich podstawie rekomendacji dla sektora bankowego w Polsce. 

16. Działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych 

poprzez identyfikowanie najważniejszych tematów i obszarów szkoleniowych dla 

bankowców, upowszechnianie Systemu Standardów Kwalifikacyjnych jako systemu 

wspierającego politykę kadrową banków, prowadzenie okresowych badań dotyczących 

jakości kadr bankowych. 

17. Wspieranie prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji w bankowości jako szansy dla 

podnoszenia kompetencji pracowników bankowych i w celu implementacji wymogów 

nakładanych na pracowników banków na mocy regulacji europejskich i krajowych. 
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18. Aktywny udział w pracach Sektorowej Rady ds. Kompetencji sektora finansowego w celu 

skutecznego reagowania na potrzeby kompetencyjne i edukacyjne banków i pracowników 

sektora bankowego. 

19. Współpraca z różnorodnymi partnerami (uczelnie, szkoły, organizacje pozarządowe, 

samorządy) w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej i finansowej zarówno wśród 

młodzieży, jak i dorosłych. Kontynuowanie i rozwijanie długoterminowych projektów takich 

jak Nowoczesne Zarządzanie Biznesem czy BAKCYL. 

20. Przygotowywanie wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń Mapy Edukacji Finansowej 

obejmującej programy i projekty edukacji finansowej w Polsce. 

21. Promowanie standardów wprowadzonych Kodeksem Etyki Bankowej jako ważnego 

czynnika umacniania zaufania społecznego do banków poprzez: 

a) upowszechnianie standardów etycznych w bankach, 

b) działanie na rzecz zapewnienia klientom banków wiedzy o zasadach funkcjonowania 

Komisji Etyki Bankowej, 

c) powszechny udział banków w badaniach służących wypracowywaniu raportów Komisji 

Etyki Bankowej, 

d) działanie na rzecz stosowania standardów etycznych przez firmy outsourcingowe 

współpracujące z bankami. 

22. Działanie na rzecz popularyzacji Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego jako podmiotu 

uprawnionego do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich (ADR). 

23. Podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia standardów dobrych praktyk związanych ze 

świadczeniem usług finansowych oraz na zasadzie samoregulacji. 

24. Reprezentowanie interesów polskiego sektora bankowego na forum międzynarodowym, 

zwłaszcza na forum Unii Europejskiej, w tym poprzez: 

a) wypracowywanie stanowiska w kluczowych kwestiach, 

b) prezentacji stanowiska polskiego sektora bankowego w procesie stanowienia prawa 

europejskiego i międzynarodowego,  

c) aktywny udział przedstawicieli sektora bankowego w spotkaniach EBF, EBA, ESMA, 

Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, 

d) działalność stałego przedstawicielstwa środowiska finansowego w Brukseli, 

e) rozbudowę systemu współpracy regionalnej w ramach UE. 

25. Wspieranie polskich eksporterów poprzez udział w inicjatywach rządowych oraz realizacji 

projektów sektora bankowego. 

26. Kontynuowanie aktywności Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów 

Finansowych Programu UE przy Związku Banków Polskich jako ważnego ośrodka 

wsparcia polskiego sektora finansowego w dostępie do programów UE. 

27. Kontynuowanie współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Rzecznikiem Finansowym oraz innymi instytucjami i organizacjami reprezentującymi 

interesy konsumentów usług bankowych w zakresie wypracowania najlepszych 

standardów funkcjonowania polskiego rynku detalicznych usług finansowych. 
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28. Kontynuowanie współpracy z uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, z innymi 

samorządami gospodarczymi. 

 

D. OBSZAR ORGANIZACYJNY 

 

1. Doskonalenie sposobów komunikacji z bankami i wdrażanie nowych kanałów 

informowania banków o działalności Związku oraz o kluczowych projektach dla sektora 

bankowego. 

2. Zapewnienie efektywności sposobu konsultowania najważniejszych stanowisk i decyzji 

podejmowanych przez władze Związku, z udziałem Rad i Komitetów. 

3. Działanie na rzecz dostosowania funkcjonowania Biura Związku do zmieniających się 

potrzeb sektora bankowego. 

§ 3 

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich zobowiązuje Zarząd do opracowania planu 

realizacji działań ujętych w niniejszej uchwale, a Radę do oceny i nadzoru realizacji tego planu. 

§ 4 

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich zwraca się do wszystkich banków – członków 

Związku Banków Polskich o aktywny udział w realizacji celów strategicznych określonych w 

niniejszej uchwale. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący   
XXX  Walnego Zgromadzenia 

Związku Banków Polskich 
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