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Podsumowanie 2018 roku w bankowości

 Rok 2018 dla polskiego sektora bankowego należy uznać za dość stabilny i  zarazem 
podtrzymujący trendy z  ostatnich lat. Uzyskane wyniki finansowe zostały zrealizowane 
podobnie jak w  poprzednich dwóch latach dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej 
w  Polsce. Skutkiem tego było utrzymanie niskiego poziomu wskaźnika tzw.  kredytów 
nieregularnych w bankach. Ostatni rok pokazał jednak też z całą siłą skutki istnienia kilku 
czynników ograniczających możliwości rozwojowe sektora bankowego. 

Wśród nich należy wskazać nałożenie na banki wysokich obciążeń fiskalnych i pozafiskalnych 
oraz ustanowienie wysokich wymogów kapitałowych (wynikających z przepisów unijnych 
oraz dodatkowych nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego). Warto również 
zwrócić uwagę na regulacje, które ograniczyły stronę dochodową, głównie dochody 
nieodsetkowe – bancassurance, interchange fee czy ograniczenia dotyczące spreadu. Na 
banki nałożone zostały również obciążenia administracyjne takie jak wdrożenie systemów 
STIR czy split payment czy też związane z wprowadzeniem rozporządzenia o  ochronie 
danych osobowych. Czynnikiem negatywnie wpływającym na funkcjonowanie sektora 
bankowego była także kwestia nieuwzględniania zasady proporcjonalności w stosunku do 
mniejszych banków. 

Obciążenia spowodowały istotne zróżnicowanie sektora bankowego i wywołały poważne 
trudności w utrzymaniu dotychczasowych modeli biznesowych. Wpłynęło to również 
na dysproporcję w zakresie możliwości rozwojowych banków oraz osłabienie zdolności 
finansowania rozwoju. Obciążenia przyczyniły się także do zmniejszenia zdolności sektora 
w zakresie możliwych procesów restrukturyzacyjnych czy też zmniejszenia nakładów 
na tak ważne obszary, jak rozwój cyberbezpieczeństwa. Czynniki te powodowały, że 
potencjał polskiego sektora bankowego nie mógł być w pełni wykorzystany a dynamika 
podstawowych pozycji bilansu była ograniczona, i to pomimo wysokiego tempa wzrostu 
PKB.

Nowym wyzwaniem w 2018 r. okazało się funkcjonowanie banków w okresie zawirowań, 
przede wszystkim wizerunkowych, generowanych przez instytucje państwowe 
odpowiedzialne za stabilność sektora bankowego. Skutkowały one zaniepokojeniem 
na wewnętrznym rynku bankowym oraz osłabieniem krajowego sektora bankowego 
w wymiarze międzynarodowym. 

Kredyty gospodarstw domowych w ujęciu rok do roku wzrosły nominalnie o 5,1 proc., 
zaś kredyty przedsiębiorstw – o 5,5 proc. (dane Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
październik 2018 r.). W przypadku kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na 
uwagę zasługuje wzrost kredytów konsumenckich o 5,5 proc. oraz o 5,2 proc. kredytów 
mieszkaniowych. Pozytywnym sygnałem jest konsekwentne zmniejszanie się wolumenu 
mieszkaniowych kredytów walutowych, obciążonych ryzykiem wynikającym z  wahań 
kursów walutowych. Stopniowo z kolei zwiększał się poziom depozytów – w  stosunku 
rocznym zanotowano wzrost o 7,5 proc.

Ogólna wartość depozytów w październiku 2018 r. wyniosła 1192,4 mld zł przy poziomie 
kredytów 1072 mld zł. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), wg danych 
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prezentowanych przez KNF, wzrósł z 7,18 proc. w III kw. 2017 r. do 7,52 proc. w III kw. 
2018 r. Zysk netto sektora bankowego w okresie od stycznia do listopada 2018 r. wyniósł 
14,19 mld zł, notując wzrost o 11,2 proc. r/r. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), wg 
danych BFG, poprawił się, osiągając 55,4 proc. w III kw. 2018 r. przy 57,3 proc. w III 
kw. roku poprzedniego. Przychody z tytułu odsetek zgodnie z raportem KNF wzrosły r/r 
o 8,7 proc., z tytułu opłat i prowizji były zaś o 4,8 proc. niższe niż w tym samym okresie 
2017 r. Koszty funkcjonowania banków wzrosły w stosunku rocznym o 5,5 proc., w tym 
koszty pracownicze – o 5,8 proc., a koszty ogólnego zarządu – o 6,1 proc. (dane za trzy 
kwartały 2018 r.).

Sytuację sektora bankowego w  2018  r. determinowały także – poza czynnikami 
wymienionymi wyżej – m.in. funkcjonowanie w  środowisku historycznie niskich stóp 
procentowych, utrzymanie przez banki programów pomocowych dla kredytobiorców 
walutowych (tzw. sześciopak i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców). Innym czynnikiem 
negatywnie wpływającym na stabilność banków w Polsce była niepewność prawna, w tym 
związana m.in. z obszarem kredytów walutowych, problematyką klauzul abuzywnych czy 
też postępowaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w  sprawie trwałego 
nośnika.

Zdecydowanie za pozytywny sygnał dotyczący sektora bankowego w Polsce w 2018  r. 
należy uznać wyniki społecznej oceny banków. Postrzeganie sektora bankowego w ciągu 
minionego roku znacząco się poprawiło, a zaufanie, którym Polacy darzą banki, pozostało 
stabilne. W ciągu kilku ostatnich lat banki nie ustawały w wysiłkach na rzecz poprawy 
swojego odbioru społecznego. Trend obrazujący nieprzerwany wzrost pozytywnych 
opinii widoczny jest od 2012 r., a minione 12 miesięcy okazało się bardzo znaczącym 
krokiem w  budowie dobrej reputacji wśród Polaków, co znalazło odzwierciedlenie 
w szeregu wskaźników monitorujących opinie o bankach. Jak wynika z badania CBOS 
przeprowadzonego w  grudniu 2018  r., 74  proc. badanych ma zaufanie do banków 
działających w  Polsce. Również analiza reputacji sektora bankowego realizowana na 
zlecenie ZBP przez Kantar TNS wskazuje na pozytywny trend w tym zakresie. Ocena 
reputacji sektora wśród ogółu respondentów wyniosła w 2018 r. 44 punkty – o 6 punktów 
więcej niż w roku ubiegłym. To znaczna poprawa od początku pomiarów i wyjściowego 
poziomu 21  punktów odnotowanego w  2012  r. Przyczyn poprawy ocen w  wymiarze 
reputacji należy upatrywać w  kilku obszarach. Przede wszystkim w  ubiegłym roku 
odnotowano wyraźną poprawę w sferze jakości obsługi klienta i zadowolenia z codziennego 
korzystania z usług bankowych. Wskaźnik mówiący o liczbie klientów gotowych polecić 
usługi swojego banku był w  skali całego sektora bankowego na poziomie dodatnim 
i w ciągu roku poprawił się aż o 16 punktów. Ponadto odnotowano spadek negatywnych 
incydentów w  relacjach bank – klient. Odsetek osób, które słyszały o  negatywnych 
sytuacjach z udziałem banków, zmniejszył się z 42 proc. w 2017 r. do 34 proc. w 2018 r. 
Jednocześnie o 7 punktów procentowych spadł odsetek klientów, którzy w minionym 
roku mieli osobiste negatywne doświadczenia w  relacjach z  bankiem. Zwiększenie 
udziału doświadczeń pozytywnych, a także nieco lepsze zrozumienie tematyki bankowej 
w  społeczeństwie oraz zwiększenie zakresu korzystania z usług przez dotychczasowych 
klientów banków istotnie wpłynęły na tegoroczne oceny w  wymiarze reputacyjnym. 
Wskaźnik zaufania do banków utrzymał się na dotychczasowym, relatywnie wysokim 
poziomie. 63 proc. Polaków, wśród których znajdują się zarówno korzystający (86 proc.), 
jak i  niekorzystający z  usług bankowych (14  proc.), deklaruje zaufanie do banków 
działających w Polsce. 
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Wśród klientów zaufanie do swojego głównego banku deklaruje 84 proc. respondentów 
i wskaźnik ten również pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłego roku. 
4 na 5 klientów darzy zaufaniem pracownika banku, z którym ma najczęściej styczność, 
a 75 proc. jest przekonanych o bezpieczeństwie zdeponowanych w banku pieniędzy. 

Rok 2018 został także oceniony przez reprezentatywną grupę bankowców w cyklicznym 
badaniu realizowanym przez Kantar TNS jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę 
badanych (55 proc.). Ponad jedna trzecia (38 proc.) oceniła mijający rok jako przeciętny, 
zdaniem 8 proc. minione 12 miesięcy okazało się natomiast niedobre lub bardzo niedobre. 
W  stosunku do roku 2017 wzrósł odsetek osób oceniających mijający rok jako bardzo 
dobry i dobry dla bankowości, przy jednoczesnym wzroście odsetka ocen negatywnych.
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Działalność Związku Banków Polskich 
– streszczenie kierownicze

Zarząd Związku Banków Polskich w  okresie sprawozdawczym podejmował działania 
zgodnie z  uchwałą programową Walnego Zgromadzenia oraz wytycznymi Rady 
Związku. ZBP reprezentował i  chronił interesy banków członków, m.in. odnosząc się 
do zmian w  zakresie uregulowań prawnych i  regulacyjnych, dbał o  wizerunek sektora 
oraz popularyzację bankowości, zapewniał wymianę informacji pomiędzy bankami 
i rozwój infrastruktury międzybankowej. ZBP wspierał standaryzację produktów i usług 
bankowych oraz ich bezpieczeństwo, a także upowszechniał wiedzę ekonomiczną na temat 
bankowości oraz zasad dobrych praktyk bankowych. Reprezentował polski sektor bankowy 
poza granicami kraju. 

W 2018 r. Związek zaangażowany był w działania mające na celu przedstawienie rzetelnego 
obrazu problematyki walutowych kredytów mieszkaniowych, a także utrwalanie zaufania 
do instytucji infrastruktury bankowej odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie 
sektora. Aktywnie uczestniczył w działaniach osłonowych, ukierunkowanych na ochronę 
poszczególnych banków przed wystąpieniem ewentualnych sytuacji kryzysowych. Ważnym 
obszarem była tematyka podatkowa, w tym szczególnie związana z obciążeniami sektora 
bankowego oraz zaangażowaniem banków w realizację projektowanych przepisów mających 
na celu optymalizację krajowego systemu fiskalnego. ZBP kontynuował swoje działania 
związane z pracami nad krajowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania 
sektora oraz implementacją regulacji europejskich, a także aktywnie reprezentował sektor 
bankowy w kraju i na forach zagranicznych. ZBP dążył do wzmacniania bezpieczeństwa 
gospodarki elektronicznej oraz wspierania udziału środowiska finansowego w  nowych 
programach unijnych. 

Działania Zarządu ZBP zostały omówione w  sprawozdaniu w  podziale na następujące 
obszary: ekonomiczno-regulacyjny, prawny, wizerunkowy, ekspercko-systemowy oraz 
statutowej działalności gospodarczej.

Działalność dotycząca kwestii ekonomiczno-regulacyjnych koncentrowała się przede 
wszystkim na pracach związanych z rozwiązywaniem problemu kredytów mieszkaniowych 
w  CHF, zmianie przepisów europejskiego pakietu CRD IV/CRR oraz zmianach 
w  rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego. Równie istotne miejsce zajmowały 
zmiany przepisów dotyczących: uporządkowanej restrukturyzacji banków i gwarantowania 
depozytów, standardów rachunkowości i  zasad badania sprawozdań finansowych oraz 
rozwiązań podatkowych dla banków. 

Wśród najważniejszych prac legislacyjnych, w konsultacjach których ZBP brał aktywny 
udział, były te dotyczące implementacji RODO poprzez ustawę o  ochronie danych 
osobowych oraz projekt ustawy o  zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego 
w  zakresie kompleksowej zmiany procedury cywilnej wraz ze zmianami dotyczącymi 
banków. Równie ważne dla sektora bankowego były zmiany w zakresie ordynacji podatkowej 
oraz niektórych innych ustaw dotyczące tzw. ustawy nowelizującej STIR, a także ustawy 
o  restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. ZBP brał 
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również udział w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W  zakresie wizerunkowym w  minionym okresie sprawozdawczym wystąpił szereg 
czynników bezpośrednio wpływających na postrzeganie sektora bankowego. Zarząd ZBP 
wykazywał w zależności od okoliczności postawę proaktywną lub reaktywną i nie pozostawał 
bierny wobec zdarzeń wpływających na wizerunek krajowej bankowości. Związek stale 
monitorował reputację oraz zaufanie do sektora bankowego. Należy podkreślić, że 
w  minionym roku, mimo wystąpienia szeregu zdarzeń oddziałujących na postrzeganie 
banków, zaufanie do sektora bankowego wzrastało, osiągając jeden z wyższych poziomów 
notowanych w ostatnich kilkunastu latach. Wśród działań komunikacyjnych w 2018 r. 
należy wyróżnić aktywność ZBP związaną z  utrwalaniem i  wzmacnianiem zaufania do 
sektora bankowego w szczególności w okresie wzmożonej liczby negatywnych publikacji 
medialnych odnoszących się do instytucji otoczenia okołobankowego odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie rynku finansowego. ZBP w  trosce o  stabilność sektora bankowego 
zdecydowanie reagował na publikacje podważające zaufanie do określonej grupy banków. 
Zarząd Związku Banków Polskich w  przekonaniu o  uczciwości i  zgodnego z  prawem 
działania byłych urzędników Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka, 
Przewodniczącego KNF, i  Wojciecha Kwaśniaka, Zastępcy Przewodniczącego KNF, 
opublikował w  prasie oświadczenie, negatywnie odnosząc się do ich zatrzymania. 
Związek prowadził działania komunikacyjne prezentujące rzetelnie problematykę 
kredytów walutowych oraz możliwych konsekwencji zmiany warunków zawartych umów 
kredytowych, starając się prostować wiele nieprawdziwych czy tendencyjnych opinii 
oraz nieprecyzyjnych danych w przestrzeni medialnej. Związek wskazywał na negatywny 
wpływ rosnących obciążeń sektora bankowego na rozwój gospodarczy kraju. W ramach 
działań komunikacyjnych Związek prezentował szereg publikacji i raportów o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym oraz aktywnie uczestniczył w najważniejszych konferencjach 
krajowych oraz wybranych międzynarodowych. 

Działania dotyczące systemów płatniczych i  bankowości elektronicznej koncentrowały 
się w  szczególności na prowadzeniu konsultacji i  reprezentowaniu stanowiska sektora 
bankowego w  procesie legislacyjnym oraz na współpracy z  administracją rządową 
i instytucjami działającymi na rynku płatniczym. Wśród prowadzonych projektów należy 
wyróżnić opracowanie standardu PolishAPI oraz organizację cyklu szkoleń tematycznych 
związanych z  otwartą bankowością. Kontynuowano praktyczne wdrażanie rozwiązań 
związanych z projektami „Polska Cyfrowa”, a  także prace nad szerokim zaoferowaniem 
przez banki usługi Qlips jako innowacyjnego i  bezpiecznego rozwiązania do opłacania 
rachunków. Konsekwentnie promowano obrót bezgotówkowy m.in. w  ramach 
ogólnopolskiego Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.

W  kwestii bezpieczeństwa banków oraz ich klientów sektor bankowy podejmował 
zintegrowane działania. W ramach Związku prace w tym zakresie prowadzone były przez 
FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Realizowano działania operacyjne 
i  koordynowano obsługę incydentów we współpracy z  bankami, organami ścigania, 
instytucjami i podmiotami zewnętrznymi mającymi istotny wpływ na cyberbezpieczeństwo 
banków oraz ich klientów. Działania koncentrowały się również na budowie relacji 
międzybankowych oraz standaryzowaniu prac w  ramach Forum Bezpieczeństwa 
Transakcji Elektronicznych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Kartowych i Forum Threat 
Intelligence. W roku 2018 rozbudowano systemy IT, wspomagające obsługę i koordynację 
incydentów oraz wymianę informacji. 
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Odnosząc się do problematyki bankowości detalicznej oraz rynków finansowych 
w omawianym okresie Związek koordynował współpracę banków w zakresie implementacji 
rozporządzenia Unii Europejskiej w  sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki 
referencyjne w  instrumentach finansowych i  umowach finansowych. Prowadzone były 
również prace związane z przygotowaniem I edycji materiału „Wyzwania dla polskiego 
sektora bankowego wynikające z  brexitu”. Przedstawiciele ZBP brali także udział 
w procesie legislacyjnym związanym z rynkiem obligacji korporacyjnych i komunalnych. 
Ponadto w 2018 r. powołano Komitet ZBP ds. zarządzania aktywami i pasywami, który 
zrzesza ekspertów bankowych z tej dziedziny.

W  obszarze działań dotyczących optymalizacji warunków zaangażowania banków 
w programach publicznych należy wyróżnić prace nakierowane na poprawę dostępu do 
finansowania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym wdrożenie przepisów 
i  umów z  bankami ws. Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG) oraz nowych 
instrumentów zwrotnych, opartych na unijnych źródłach finansowania. Wśród innych 
istotnych w  tym zakresie prac można wskazać na przygotowanie i  wdrożenie pakietu 
rozwiązań regulacyjnych dotyczących finansowania agrobiznesu, nowelizację regulacji 
dotyczących finansowania sektora publicznego – w  formule Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego samorządu terytorialnego, a także zmianę regulacji dotyczącej finansowania 
energetyki, w tym OZE, rynku mocy i efektywności energetycznej.

W  okresie sprawozdawczym działalność kontynuował Krajowy Punkt Kontaktowy 
ds.  Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK), wspierający 
wykorzystanie na polskim rynku preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców z tzw. 
programów ramowych UE. Wśród działań realizowanych przez KPK należy wskazać 
pomoc polskim instytucjom finansowym w  pozyskaniu i  wdrożeniu wsparcia unijnego 
oraz budowanie świadomości, rozpoznawalności i popytu na instrumenty finansowe UE 
w Polsce wśród klientów instytucji finansowych.

Działalność zagraniczna ZBP w  2018  r. związana była z  aktywnością w  niezwykle 
dynamicznych warunkach zewnętrznych. Kontynuowano prezentowanie stanowiska 
sektora bankowego w Unii Europejskiej poprzez uczestniczenie w pracach ciał kolegialnych 
instytucji międzynarodowych, a także rozwijanie współpracy w ramach regionu Europy 
Środkowej oraz poprzez bilateralne relacje z  innymi asocjacjami bankowymi. Wśród 
działalności zagranicznej należy wyróżnić także eksponowanie roli sektora w  polskiej 
gospodarce i  społeczeństwie jako stabilnego, nowoczesnego i  opartego na zdrowych 
fundamentach. W 2018 r. działalność kontynuowało Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli, 
którego celem było m.in. gromadzenie aktualnych informacji na temat przebiegu 
ważnych dla polskiego sektora bankowego procesów legislacyjnych Unii Europejskiej. 
Prezentowano w jego imieniu stanowiska, komentarze i uwagi w toku prac nad projektami 
legislacyjnymi prowadzonymi przez Komisję, Radę i Parlament Europejski. 

W roku sprawozdawczym działania dotyczące kształcenia kadr bankowych, zarządzania 
nimi i edukacji finansowej realizowane były głównie poprzez kontynuację rozwoju Systemu 
Standardów Kwalifikacyjnych w  Bankowości Polskiej (SSK) jako elementu polityki 
szkoleń i  rozwoju pracowników w  bankach oraz narzędzia wzrostu kompetencji kadr 
bankowych. W tym zakresie koordynowano również wymianę informacji i doświadczeń 
między bankami, prowadzono badania kadr bankowych, a także wspierano w działaniach 
z obszaru edukacji finansowej. 
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W okresie sprawozdawczym regularnie odbywały się posiedzenia Zarządu ZBP – w 2018 r. 
odbyły się one 52 razy. Cyklicznie obradowały sekcje: Banków Dużych, Średniej Wielkości 
oraz Banków Spółdzielczych i Zrzeszających. Prace ZBP wspierało 12 rad i 11 komitetów 
działających przy Związku. 

Prace kontynuował Arbiter Bankowy oraz Sąd Polubowny (Arbitrażowy). Istotne miejsce 
we wzmacnianiu świadomości społecznej dotyczącej działalności banków oraz w samym 
środowisku bankowym w  kwestiach kształtowania właściwych relacji z  klientami 
i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) odgrywała Komisja Etyki Bankowej. Przy 
ZBP funkcjonował również Klub Bankowca, będący miejscem licznych konferencji 
i spotkań, a także pełniący funkcję integracyjną dla środowiska bankowego. 

Wśród najważniejszych dokonań związanych ze statutową działalnością gospodarczą 
należy wymienić dalszą rozbudowę systemów wymiany informacji i powiększanie zasobów 
baz danych; upowszechnianie korzystania z  systemów wymiany informacji, służących 
podnoszeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – w  tym także poprzez realizację, 
wspólnie z  ponad 120 uczelniami, programu edukacyjno-informacyjnego „Nowoczesne 
Zarządzanie Biznesem”.

W 2018 r. Zarząd realizował gospodarkę finansową na podstawie budżetu zatwierdzonego 
przez Walne Zgromadzenie ZBP. Działalność izby była finansowana w  głównej mierze 
z  przychodów ze statutowej działalności gospodarczej oraz składek wniesionych 
przez członków. Przychody z  działalności gospodarczej stanowiły przede wszystkim 
wpływy z  usług udostępniania baz danych w  ramach Systemu Wymiany Informacji, 
środki uzyskiwane od podmiotów stowarzyszonych oraz od sponsorów i  uczestników 
organizowanych przez Związek kongresów, konferencji i seminariów.
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Działania w obszarze ekonomiczno-regulacyjnym, 
badań i statystyki bankowej

Priorytetem działalności w  obszarze ekonomiczno-regulacyjnym Związku Banków 
Polskich w 2018 r. był aktywny udział w wypracowywaniu nowych norm regulacyjnych, 
w  tym ostrożnościowych, dotyczących ekonomicznych warunków prowadzenia biznesu 
bankowego. Nowe regulacje powstawały w  ramach prac rządu, Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego, a  także były efektem inicjatyw 
powstałych na szczeblu międzynarodowym. Działalność dotycząca kwestii ekonomiczno-
regulacyjnych koncentrowała się przede wszystkim na:

•	 pracach nad rozwiązaniem problemu kredytów mieszkaniowych w CHF,

•	 zmianie przepisów europejskiego pakietu CRD IV/CRR,

•	 zmianach w rekomendacjach KNF,

•	 zmianach ustaw dotyczących uporządkowanej restrukturyzacji banków 
i gwarantowania depozytów,

•	 zmianach standardów rachunkowości i zasad badań sprawozdań finansowych,

•	 rozwiązaniach podatkowych dla banków. 

W obszarze poszukiwania rozwiązań problemu kredytów mieszkaniowych ZBP monitorował 
prace w  Sejmie nad projektami ustaw, wypracowując stanowisko sektora, a  następnie 
silnie je akcentując podczas prac parlamentarnych. Pod koniec roku Zarząd ZBP poparł 
inicjatywę przedłużenia okresu funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 
Związek zainicjował także decyzje o przedłużeniu stosowania przez banki tzw. sześciopaku. 
Analizował liczbę, strukturę i  wartość portfela kredytowego – restrukturyzowanych 
kredytów oraz zabiegał o przedłużenie zwolnienia z podatku kwoty umorzonych kredytów 
oraz ujemnych odsetek naliczanych od kredytów w CHF. Zarząd Związku wystąpił także 
do KNF o zmianę metodologii ustalania dodatkowego wymogu kapitałowego dla banków 
z tytułu posiadania portfela walutowych kredytów mieszkaniowych.

W  zakresie regulacji nadzorczych najwięcej uwagi poświęcono kwestiom związanym 
ze zmianą przepisów europejskiego pakietu CRD IV/CRR procedowanych w  ramach 
trilogów, szczególnie w zakresie odpowiedniego uwzględnienia zasady proporcjonalności 
dla mniejszych banków poprzez zastosowanie jednolitych progów istotności i ograniczenie 
wymogów ostrożnościowych. ZBP skutecznie występował o  korzystne dla banków 
ograniczenie wdrożenia skomplikowanej i kosztochłonnej metody standardowej dla ryzyka 
rynkowego (FRTB – Fundamental Review of the Trading Book) i o przesunięcie terminu 
jej wdrożenia do 2022 r. ZBP monitorował także wdrażane w ramach Unii Europejskiej 
zaprojektowanych przez FSB (Financial Stability Board) regulacji wpływających na 
zwiększenie możliwości restrukturyzacji banków, w tym nowych wymogów kapitałowych 

P
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TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) oraz MREL (Minimum Requirement and Eligible 
Liabilities). 

Związek aktywnie uczestniczył w opiniowaniu nowych propozycji Komitetu Bazylejskiego 
dotyczących wskaźnika dźwigni czy nowych norm płynności. Zarząd ZBP negatywnie 
odniósł się do propozycji dotyczących zmiany podejścia do ekspozycji wobec państw 
i banków centralnych (sovereign risk). Szczególnie do propozycji zaostrzenia wymogów 
poprzez rezygnację z wagi ryzyka 0 proc. dla ekspozycji w walucie krajowej wobec tych 
podmiotów oraz obniżonych wymogów kapitałowych dla ekspozycji wobec wszystkich 
instytucji krajowego sektora publicznego. Wypracowano stanowisko do unijnej propozycji 
nowego traktowania tzw. kredytów niepracujących (NPL – non-performing loan) dla celów 
wymogów kapitałowych w rozporządzeniu CRR (Capital Requirements Regulation). ZBP 
współpracował także ze związkami banków kilku krajów w celu promowania stosowania 
w praktyce zasady proporcjonalności w regulacjach ostrożnościowych.

W ramach aktów wykonawczych do ustawy Prawo bankowe ZBP przekazał negatywne 
stanowisko do wdrożenia narzędzia nadzorczego w postaci minimalnego poziomu LGD 
(Loss Given Default) dla banków stosujących AIRB (Advanced Internal Rating-Based), 
wskazując, że obecnie obowiązuje już w Polsce wymóg, wynikający z rozporządzenia CRR, 
w zakresie stosowania parametru LGD właściwego dla okresu pogorszenia koniunktury 
gospodarczej z uwzględnieniem korekt nadzorczych do kalkulacji wymogów kapitałowych. 

Kolejny rok Zarząd ZBP występował do regulatorów o  podjęcie prac regulacyjnych 
w  zakresie prawa upadłościowego i  ustawy o  obligacjach dających możliwość emisji 
w Polsce instrumentów finansowych zaliczanych do dodatkowych funduszy podstawowych 
(AT1), co ma szczególne znaczenie dla pozyskania kapitału w związku z nowymi wymogami 
ostrożnościowymi. 

W 2018 r. ZBP opiniował projekt zmian w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk 
w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, zwracając 
uwagę na wady i ryzyko dla banków oraz obligatoryjnego wprowadzania długoterminowych 
produktów kredytowych opartych na stałej stopie procentowej. Odnosił się również 
do wymogu budowania znaczącego portfela tych kredytów oraz potrzeby stworzenia 
rynku zabezpieczeń dla tego typu produktów. Opiniował uchwaloną w grudniu 2018 r. 
Rekomendację L dotyczącą roli biegłych rewidentów w  procesie nadzoru nad bankami 
oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, doprecyzowując jej zapisy 
i wymogi niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Odniósł się także do nowej 
Rekomendacji B dotyczącej ograniczenia ryzyka inwestycji finansowych banków, zwracając 
uwagę na zapisy mogące zaburzyć obecne strategie banków, zakresy odpowiedzialności 
oraz wprowadzanie nowych pojęć niezgodnych z obowiązującymi regulacjami.

Związek opiniował zmianę ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadzającą 
m.in. zmianę hierarchii wierzytelności. Kolejny raz wyrażono negatywne stanowisko dla 
krzyżowego finansowania wypłat dla klientów SKOK ze środków bankowych. Opowiedziano 
się również za zaliczeniem opłat wnoszonych do BFG do kosztów podatkowych oraz za 
możliwością inwestowania przez BFG w listy zastawne i rezygnacją z lokowania środków 
BFG w depozycie Ministerstwa Finansów. W projekcie zgodnie z intencją ZBP znalazły 
się przepisy wyłączające banki hipoteczne z  obowiązkowego systemu gwarantowania. 
Doprecyzowano także – zgodnie z propozycją Związku – aby nie były wyłączone z ochrony 
gwarancyjnej fundusze wszystkich spółdzielni, ale jedynie banków spółdzielczych oraz 
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SKOK. Usunięto również wątpliwości dotyczące określenia wartości środków w systemie 
wyliczania na dzień spełnienia warunków gwarancji. 

Skutecznie występowano także o przejrzystsze zasady naliczania opłat na BFG. Uczestniczono 
w konsultacjach dotyczących kwot opłat na 2019 r. oraz w zakresie aktualizacji wymogu 
MREL dla banków.

W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo wiele uwagi poświęcono wdrażaniu 
przez polskie banki nowych regulacji w  zakresie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W  ramach ZBP funkcjonowała grupa robocza, 
która podejmowała działania na rzecz spójnego wdrożenia nowych wymogów dotyczących 
MSSF 9 i  16 przez cały sektor bankowy w  Polsce, co spotkało się z  pozytywną oceną 
KNF. Jednocześnie Związek brał udział w  konsultacjach prowadzonych przez UKNF 
w zakresie praktycznych aspektów stosowania MSSF 9, wskazując zwłaszcza na zagrożenia 
wynikające z  interpretowania standardu i  rekomendując racjonalne podejście nadzorcy 
i firm audytorskich. 

Na poziomie krajowym wiele uwagi poświęcono ograniczaniu sprawozdawczości 
obowiązkowej. Wraz z  bankami opracowano raport zawierający szczegółowe zakresy 
nadmiarowej lub dublującej się sprawozdawczości, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i  europejskim. Prace w  tym zakresie będą kontynuowane. Związek uczestniczył 
w  międzyresortowym zespole ds. sprawozdawczości niefinansowej, którego celem jest 
propagowanie rozwoju tego typu sprawozdawczości.

W zakresie regulacji podatkowych Rada ds. Podatków przy ZBP uczestniczyła w wielu 
konsultacjach publicznych Ministerstwa Finansów (MF), wychodząc także z propozycjami 
konkretnych uregulowań poszczególnych obszarów. Najwięcej prac było prowadzonych 
w  zakresie kompleksowego projektu nowelizacji ustawy o  CIT, ustawy o  PIT oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowe przepisy m.in. zmieniły dotychczasowe podejście 
w zakresie podatku u źródła (WHT – Withholding Tax) czy cen transferowych, a także 
implementowały do polskiego porządku prawnego wymogi dotyczące obowiązkowego 
raportowania schematów podatkowych (MDR). Po przyjęciu ww. regulacji Rada ds. 
Podatków aktywnie uczestniczy w  pracach nad aktami wykonawczymi i  objaśnieniami 
do poszczególnych obszarów, zgłaszając również propozycje rozwiązań, a  także kładąc 
istotny nacisk na brak racjonalnego rozplanowania czasowego prac Ministerstwa Finansów 
w powyższym zakresie.

W  ramach wskazanej nowelizacji MF zaproponowało, aby w  przepisach ustawy o  CIT 
zawrzeć zapis, że wpłaty banków na IPS nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Jako 
sukces należy uznać odstąpienie Ministerstwa od tego zamiaru, co należy jednocześnie 
traktować jako akceptację dla zaliczania tych wydatków do kosztów dla celów obliczania 
podatku dochodowego przez banki spółdzielcze.

Rada ds. Podatków uczestniczyła również w  pracach nad przepisami o  wydawaniu 
podatkowych interpretacji grupowych. Jednocześnie zainicjowała prace w Ministerstwie 
Finansów dotyczące możliwości wydania interpretacji sektorowej. Dodatkowo 
kontynuowane były działania na rzecz ujednolicenia podejścia MF w  zakresie definicji 
usług niematerialnych bezpośrednio powiązanych z  usługami finansowymi, które nie 
powinny być traktowane dyskryminująco dla celów obliczania podatku dochodowego. 
W zakresie ustawy o VAT Rada ds. Podatków uczestniczyła w konsultacjach ws. propozycji 
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wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących rozliczania podatku VAT. Jedną 
z  inicjatyw podjętych przez Radę były działania na rzecz wydania interpretacji ogólnej 
przez MF ws. kwalifikacji dla potrzeb VAT zachęt finansowych, wypłacanych bankom 
w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Temat pojawił 
się po interpretacjach KNF dotyczących pobierania opłat przez banki w świetle zapisów 
MIFID II.

Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny aktywnie brał udział również w pracach Ministerstwa 
Finansów i Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) służących uszczelnianiu systemu VAT, 
związanych z budową STIR (System Teleinformatyczny KIR ), split payment oraz JPK 
(Jednolity Plik Kontrolny).

ZBP występował o  przedłużenie obowiązywania rozporządzenia w  sprawie zaniechania 
poboru podatku CIT oraz podatku PIT od niektórych dochodów (przychodów) podatników, 
które jest stosowane w przypadku kredytobiorców kredytów denominowanych w CHF.

Tradycyjnie organizowano także ważne konferencje środowiskowe z obszaru ekonomicznego, 
takie jak Forum Bankowe czy Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które wpisały się 
już na stałe do kalendarza najważniejszych dorocznych wydarzeń sektora bankowego.

W  zakresie bieżącej współpracy międzynarodowej z  Europejską Federacją Banków 
należy podkreślić m.in. aktywny udział w pracach komitetów: ds. nadzoru bankowego, 
fiskalnego, rachunkowości oraz ekonomicznego i grupy roboczej ds. statystyki. ZBP brał 
udział w przygotowaniu corocznego raportu EBF Facts & Figures.
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Działania w obszarze prawno-legislacyjnym

W  2018  r. toczyło się wiele istotnych procesów legislacyjnych związanych 
z funkcjonowaniem sektora bankowego w Polsce. Jednymi z najważniejszych, w których 
konsultowaniu ZBP brał aktywny udział, były te dotyczące:

•	 implementacji RODO poprzez ustawę o  ochronie danych osobowych oraz 
projektowaną ustawę o  zmianie niektórych ustaw w  związku z  zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. ustawy sektorowej RODO);

•	 projektu ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (kompleksowa zmiana procedury cywilnej wraz ze 
zmianami dotyczącymi banków);

•	 ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 
(tzw. ustawy nowelizującej STIR);

•	 ustawy o  restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne oraz projektu ustawy o  zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

•	 projektu ustawy o  zmianie ustawy o  Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz 
niektórych innych ustaw.

W kontekście funkcjonowania sektora bankowego jednym z najistotniejszych obszarów 
legislacyjnych w minionym roku były prace nad dwiema ustawami implementującymi 
RODO, tj. ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz projektowaną 
ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 
2016/679 (tzw. ustawą sektorową RODO). Ustawa o  ochronie danych osobowych ma 
na celu zapewnienie skutecznego stosowania RODO w polskim porządku prawnym. Jej 
przepisy określają w  szczególności: podmioty obowiązane do wyznaczenia inspektora 
ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o  wyznaczaniu; warunki i  tryb udzielania 
certyfikacji i  akredytacji; organ właściwy w  sprawie ochrony danych osobowych; 
postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych; europejską 
współpracę administracyjną; postępowanie kontrolne; odpowiedzialność cywilną za 
naruszenie przepisów o  ochronie danych osobowych; administracyjne kary pieniężne za 
naruszenie przepisów o  ochronie danych osobowych. Z kolei projekt ustawy o  zmianie 
niektórych ustaw w  związku z  zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 
przewiduje zmiany w wielu ustawach (w tym ustawie Prawo bankowe), mające zapewnić 
dostosowanie całokształtu krajowego porządku prawnego do norm prawnych zawartych 
w RODO. W toku prac legislacyjnych dotyczących obu projektowanych ustaw ZBP na 
bieżąco prezentował stanowisko sektora bankowego, czego wyrazem było m.in. zgłoszenie 
kompleksowych uwag do obu projektów ustaw. W szczególności należy zwrócić uwagę 
na bieżącą, aktywną działalność ZBP w kontekście prac nad ustawą sektorową RODO, 
która nakierowana była na zwrócenie najważniejszym organom (m.in. Prezesowi Rady 
Ministrów, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu 

W
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Cyfryzacji, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, Narodowemu Bankowi Polskiemu) 
uwagi na konieczność prawidłowego ukształtowania projektowanych zmian w  Prawie 
bankowym, w  tym zwłaszcza kwestii profilowania. We współpracy z  bankami i  Radą 
Prawa Bankowego został przygotowany i przekazany do konsultacji z Prezesem Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania 
danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe.

Kolejnym ważnym dla sektora bankowego procesem legislacyjnym były trwające w 2018 r. 
prace nad projektem ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw. Głównym założeniem projektowanych zmian jest usprawnienie 
procesu cywilnego. Proponowane w  nowelizacji rozwiązania ukierunkowane są m.in. 
na skrócenie czasu postępowań sądowych, zwiększenie znaczenia pozasądowych metod 
rozwiązywania sporów, a  także ograniczenie działań zmierzających do przedłużenia 
postępowania. Wśród licznych projektowanych zmian należy wskazać m.in. zmiany 
w  organizacji postępowania cywilnego (sporządzanie planu rozprawy, wprowadzenie 
regulacji przeciwdziałającej nadużywaniu prawa podmiotowego, wprowadzenie odrębnego 
postępowania w sprawach gospodarczych, zmiany dotyczące właściwości sądów i doręczania 
pism) oraz zmiany w  ustawie o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zmiany dotyczące usunięcia możliwości uzyskania nakazu zapłaty 
na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Problematyczne są również zmiany dotyczące 
właściwości przemiennej sądów na niekorzyść banków. 

Do istotnych prac legislacyjnych, w których ZBP brał aktywny udział, należy również 
zaliczyć prace nad ustawą z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (tzw. ustawa nowelizująca STIR). Głównym celem wskazanej 
ustawy była niezwykle istotna kwestia doprecyzowania przepisów dotyczących mechanizmu 
STIR w zakresie raportowania rachunków VAT, rachunków lokat terminowych podmiotów 
kwalifikowanych oraz raportowania numeru IP na żądanie Krajowej Administracji 
Skarbowej. Ustawa doprecyzowuje również przepisy dotyczące stosowania blokady na 
żądanie Szefa KAS oraz raportowania informacji dotyczących zajęcia lub blokady (na 
podstawie innych przepisów) rachunków podmiotów kwalifikowanych.

Za istotne procesy legislacyjne dla sektora bankowego w 2018 r. należy również uznać prace 
nad ustawą z 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne, prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego oraz o  zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa o  restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przewiduje szczególną formę pomocy 
i zakłada udzielanie przez państwo czterech szczególnych form pomocy skierowanych do 
podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Restrukturyzacja ma objąć długi 
o charakterze pieniężnym i będzie polegać na udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez 
banki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności 
rolniczej, a także udzielaniu przez ARiMR pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia 
powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Ustawa regulowała również 
problematykę udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pomocy 
publicznej w  formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego 
oraz przejęcia przez KOWR długu powstałego w związku z prowadzeniem działalności 
rolniczej w  zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 
ZBP brał aktywny udział w pracach legislacyjnych nad ustawą, w szczególności czynnie 
uczestnicząc w  posiedzeniach sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi i nadzwyczajnej podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu 
wskazanej ustawy.

Za istotne systemowo należy również uznać prowadzone w  2018  r. prace legislacyjne 
nad projektem ustawy o  zmianie ustawy o  Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych 
innych ustaw. Celem wprowadzanej ustawy było usprawnienie rozwiązań związanych 
z  funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu 
gwarantowania depozytów. Proponowana regulacja stanowi implementację dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2017/2399 z  12 grudnia 2017  r. zmieniającej 
dyrektywę Parlamentu i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania 
niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w  hierarchii roszczeń w  postępowaniu 
upadłościowym (tzw. dyrektywa BCH). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy jej celem 
jest również realizacja zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wobec Komisji Europejskiej 
związanych z  programem pomocowym dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych. ZBP zgłosił szereg uwag do projektu ustawy, zarówno podczas konsultacji 
publicznych prowadzonych przez rząd, jak i na etapie prac parlamentarnych. Część z uwag 
ZBP, m.in. dotycząca banków hipotecznych czy klauzuli bail-in, została uwzględniona. 
Niezależnie od powyższego Zespół Prawno-Legislacyjny ZBP brał udział w  szeregu 
prac legislacyjnych dotyczących innych ustaw, m.in.: projektu ustawy o zmianie ustawy 
o  nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw; projektu ustawy 
o  zmianie ustawy – Kodeks cywilny (zmiany dotyczące zakazu anatocyzmu); projektu 
ustawy – Ordynacja podatkowa; projektu ustawy o  Rzeczniku Praw Podatnika czy 
też projektu ustawy o  zmianie ustawy o  wymianie informacji podatkowych z  innymi 
państwami oraz niektórych innych ustaw (ustawa zmieniająca tzw. ustawę CRS).
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Działania w obszarze budowy pozytywnego 
wizerunku sektora bankowego

Rok 2018 był dla Związku Banków Polskich kolejnym, szczególnie wymagającym 
okresem w  zakresie budowy wizerunku sektora bankowego. W  minionym roku, obok 
stałych obszarów aktywności związanych z prezentacją głównych trendów i wskaźników 
dotyczących sektora bankowego, w  tym m.in.: bankowością elektroniczną, rynkiem 
nieruchomości, koniunkturą w sektorze bankowym czy też badaniami opinii społecznej, 
wystąpił szereg czynników bezpośrednio wpływających na postrzeganie sektora bankowego. 
Związek utrzymywał, w zależności od okoliczności, postawę proaktywną lub reaktywną 
i nie pozostawał bierny wobec zdarzeń wpływających na wizerunek krajowej bankowości. 
Wśród działań komunikacyjnych w 2018 r. należy wyróżnić aktywność ZBP, która wiązała 
się z problematyką: 

•	 utrwalania i  wzmacniania zaufania do sektora bankowego w  szczególności 
w okresie wzmożonej liczby negatywnych publikacji odnoszących się do instytucji 
okołobankowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku finansowego; 

•	 stabilności sektora bankowego w związku z działaniami i licznymi publikacjami 
mającymi na celu podważanie zaufania do określonej grupy banków, ale i całego 
sektora;

•	 finansowania rynku mieszkaniowego, a  także wskazywania wysokiej jakości 
portfela kredytów mieszkaniowych w  Polsce oraz możliwych konsekwencji 
zmiany warunków zawartych umów kredytowych;

•	 negatywnego wpływu rosnących obciążeń sektora bankowego na rozwój 
gospodarczy kraju oraz prezentacji szeregu publikacji i raportów o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym wskazujących pozycję polskiego sektora bankowego 
na tle innych krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki 
i przyszłych potrzeb rozwojowych polskiej gospodarki;

•	 edukacji ekonomicznej poprzez raporty tematyczne skierowane do różnych 
grup klientów banków poruszające m.in. zagadnienia kredytów konsumenckich 
i mieszkaniowych, oszczędzania długoterminowego, w tym oszczędzania na cele 
emerytalne, zdrowotne, mieszkaniowe oraz edukacyjne, cyberbezpieczeństwa, 
a także bankowości elektronicznej. 

W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd i eksperci ZBP prezentowali stanowisko 
w  najważniejszych dla sektora bankowego obszarach, uczestnicząc w  telewizyjnych 
i radiowych programach informacyjnych oraz pozycjonując stanowiska i opinie eksperckie 
w prasie drukowanej i  Internecie. W okresie sprawozdawczym w prasie ogólnopolskiej 
ukazało się ponad  650 publikacji, w których powoływano się na stanowisko Związku. 
Przedstawiciele ZBP brali udział w  ponad 570 audycjach i  programach w  telewizji 
ogólnopolskiej i radiu. Ekwiwalent reklamowy wyniósł w opisywanym okresie ponad 55 mln 
zł. Jednym ze stałych elementów aktywności ZBP w sferze medialnej były comiesięczne 

R
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konferencje prasowe, które były okazją do prezentacji cyklicznych raportów: NetB@nk, 
na temat bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych – (4 wydania), raportu 
o  rynku nieruchomości – AMRON-SARFiN (4 wydania) oraz raportu o  zastrzeganiu 
dokumentów – InfoDOK (4 wydania). Konferencje prasowe były również dobrym forum 
do odkłamywania wielu nieprawdziwych opinii pojawiających się w przestrzeni publicznej 
i przekazywania rzetelnych informacji o sytuacji w sektorze bankowym oraz dotyczących 
aktualnych prac Zarządu i Biura ZBP i stanowisk w bieżących sprawach. Oprócz powyższych 
cyklicznych publikacji opracowano i  promowano kolejne edycje raportów z dodatkową 
częścią poradnikową o  charakterze informacyjno-edukacyjnym, które zostały wydawane 
w  ramach współpracy przy realizacji programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”. 
Wśród nich można wskazać raport „InfoSenior” (styczeń 2018 r.), raport „Cyberbezpieczny 
Portfel” (czerwiec 2018 r.), raport „InfoKREDYT: Oszczędzanie i Kredytowanie” (sierpień 
2018  r.), raport „Portfel Studenta” (wrzesień 2018  r.) oraz raport „Świąteczny portfel 
Polaków” (grudzień 2018  r.). Wartość medialna najpopularniejszych z  ww. raportów 
wynosiła ok. 1 500 000 zł (dane: Instytut Monitorowania Mediów). Ponadto, jak co roku, 
we wrześniu 2018 przy okazji Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju opublikowano 
kolejną edycję raportu „Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia”, która spotkała się 
z dużym zainteresowaniem mediów drukowanych, portali internetowych, radia i telewizji 
(łącznie ponad 50 publikacji). 

W codziennych działaniach, oprócz prezentacji stanowiska ZBP w największych mediach 
ogólnopolskich, prowadzono również bieżącą komunikację do mediów przeznaczonych 
dla różnych grup odbiorców, w tym uczniów, studentów, seniorów i jednostek samorządu 
terytorialnego. W 2018 r. wyemitowano 52 audycje „Przegląd Wydarzeń Gospodarczych 
Tygodnia – Bankomat”. Ten cotygodniowy przegląd wydarzeń ekonomicznych emitowany 
jest na antenie ponad 30 rozgłośni lokalnych i  regionalnych w  kraju. Tworzony jest 
wspólnie przez ZBP i  Akademickie Radio LUZ. Program jest rzetelnym przeglądem 
najważniejszych wydarzeń i zjawisk dotyczących życia gospodarczego w kraju i na świecie. 
Audycja nadawana jest nieprzerwanie od 2005 r.

W  ramach działań wizerunkowych zainicjowano również we współpracy z  Bankowym 
Centrum Cyberbezpieczeństwa i ponad 20 bankami wspólną akcję edukacyjną w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z  bankowości elektronicznej i  sklepów 
internetowych. W  grudniu 2018  r. opublikowano pierwszą z  dwóch transz filmów 
– 9 odcinków w  3 blokach tematycznych. Filmy będą pozycjonowane w  serwisach 
internetowych największych polskich dzienników ogólnopolskich oraz regionalnych. 
Ponadto będą wykorzystywane przy realizacji lekcji i wykładów w szkołach i uczelniach 
na terenie całej Polski.

Związek Banków Polskich w 2018 r. był również obecny na najważniejszych konferencjach 
i kongresach gospodarczych w Polsce, gdzie był aktywnym uczestnikiem dyskusji, chętnie 
włączanym do niej za pośrednictwem mediów. Wspomnieć należy choćby aktywny udział 
Zarządu m.in. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w  Katowicach, Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Kongresu 590 w Rzeszowie, Europejskiego Kongresu 
Finansowego w Sopocie czy też Forum Gospodarczego w Toruniu.

W roku 2018 Związek Banków Polskich kontynuował swoje zaangażowanie w projekt 
badawczy „Reputacja polskiego sektora bankowego”, którego bieżąca edycja została 
zrealizowana przy współudziale Krajowej Izby Rozliczeniowej, Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, Fundacji Polska Bezgotówkowa i Warszawskiego Instytutu Bankowości. 
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Podobnie jak w  latach poprzednich, partnerem realizacyjnym badania był instytut 
KANTAR. Zgodnie z wynikami badania społeczna ocena banków w ciągu minionego roku 
znacząco się poprawiła, a zaufanie, którym Polacy darzą banki, pozostało stabilne. W ciągu 
kilku ostatnich lat banki nie ustawały w wysiłkach nad poprawą swoich ocen w odbiorze 
społecznym. Trend obrazujący nieprzerwany wzrost pozytywnych opinii widoczny jest 
od 2012  r., a  minione 12 miesięcy okazało się bardzo znaczącym krokiem w  budowie 
dobrej reputacji wśród Polaków, co znalazło odzwierciedlenie w  szeregu wskaźników 
monitorujących opinie o bankach.

Oprócz badań reputacyjnych sektora bankowego Związek prowadził także regularny, 
comiesięczny monitoring koniunktury w  placówkach bankowych w  ramach projektu 
„Monitor Bankowy”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również 12 badań wśród 
kierowników oddziałów banków dotyczących ocen i  prognoz wpływu najważniejszych 
segmentów działalności bankowej oraz kwestii bieżących na kształt otoczenia 
konkurencyjnego sektora. Badania „Monitor Bankowy” są ważnym elementem działań 
komunikacyjnych ZBP, które w wielu istotnych kwestiach dotyczących sektora odwołują 
się do głosu pracowników banków. Ich opinie stanowią ważny punkt odniesienia dla oceny 
zmian na rynku bankowym oraz wpływu regulacji na działalność biznesową banków.

Rok 2018 był czasem obfitującym w szereg dyskusji na tematy strategicznie ważne dla 
długofalowego rozwoju polskiej bankowości, gospodarki i społeczeństwa. Część z nich była 
tradycyjnie podejmowana w ramach cyklu spotkań Klubu Polska 2025+. Najważniejsze 
tematy dyskusji na forum Klubu w okresie sprawozdawczym dotyczyły kwestii kryptowalut 
w globalnej gospodarce i polskim porządku prawnym, przyszłości reguł fiskalnych Unii 
Europejskiej, przyczyn i  konsekwencji wojen handlowych we współczesnym świecie, 
sztucznej inteligencji oraz zmian, które może wprowadzić do naszych realiów, a także coraz 
znaczniejszej roli cyberbezpieczeństwa nie tylko w samej bankowości, lecz także w coraz 
bardziej cyfrowym świecie oraz chińskiej i amerykańskiej wizji globalnego przywództwa. 
Klub Polska 2025+ (wcześniej 2015+) działa przy Związku nieprzerwanie od 2004  r., 
służąc jako forum wymiany opinii i miejsce debaty poświęconej najlepszym scenariuszom 
rozwoju Polski w kontekście bieżących i przyszłych wydarzeń kształtujących nasze realia. 
Spotkania są transmitowane w  Internecie i  można oglądać je bezpośrednio na stronie 
ZBP lub w telewizji internetowej Bankier.tv. Zapisy dyskusji w Klubie Polska 2025+ są 
dostępne publicznie na stronie Związku Banków Polskich.

Docenienie i wyróżnienie osób i inicjatyw, które w sposób istotny wpływają na funkcjonowanie 
sektora bankowego, stale wpisuje się w aktywność samorządu bankowego. ZBP, wzorem lat 
ubiegłych, nagrodził najlepszych dziennikarzy ekonomicznych. Nagrodę Dziennikarską 
im. Mariana Krzaka ex aequo otrzymali: Piotr Śmiłowicz z Polskiej Agencji Prasowej oraz 
Anna Popiołek z „Gazety Wyborczej”. Tradycyjnie podczas Forum Bankowego wręczono 
Nagrodę im. prof. Remigiusza Kaszubskiego – zmarłego w 2012 r. Dyrektora w Związku 
Banków Polskich i wybitnego naukowca. Za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań 
w dziedzinie bankowości elektronicznej i  prawa nowych technologii nagrodzony został 
Robert Trętowski, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Kolejny raz przyznana została 
Nagroda Forum Technologii Bankowych. Tytuł „Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego” 
otrzymał wiceprezes PKO Banku Polskiego, Adam Marciniak. Podczas Kongresu 
Gospodarki Elektronicznej wręczono wspólną nagrodę ZBP i Fundacji „Promyk Słońca” 
za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. Otrzymała ją Politechnika Wrocławska za całość działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych połączoną z  wrażliwością społeczną. Rozstrzygnięto 
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VI edycję konkursu „Etyka w finansach” organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej 
przy ZBP we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Szwajcarii. Zwyciężyła Monika 
Swaczyna za pracę pt. „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań 
etycznych w sektorze bankowym”. Szczególnie zasłużeni pracownicy sektora bankowego 
otrzymali honorowe i  okolicznościowe wyróżnienia. Wręczono 15  medali Mikołaja 
Kopernika i 6 odznak honorowych ZBP.

Ważnym źródłem informacji dla banków, mediów, środowisk akademickich i naukowych 
oraz klientów banków była witryna internetowa www.zbp.pl. W roku 2018 zarządzanie 
stroną internetową skoncentrowane było na informowaniu o najważniejszych wydarzeniach, 
stanowiskach ZBP, prezentowaniu informacji prasowych i  raportów, komentarzy oraz 
efektów bieżących prac rad i komitetów. Regularnie zamieszczano komentarze ekspertów 
i  stanowiska dotyczące najważniejszych tematów. Systematycznie powiększano również 
bibliotekę multimediów zawierającą nagrania filmowe wywiadów z  prezesami banków 
i ludźmi związanymi z sektorem bankowym, które od 2008 r. ZBP realizuje we współpracy 
z „Miesięcznikiem Finansowym BANK”. Witryna Związku spełniała też funkcję kanału 
transmitującego bezpośrednie relacje z  ważnych wydarzeń organizowanych przez ZBP. 
W ramach prowadzonych działań informacyjnych ZBP wydawał również cotygodniowy 
newsletter informujący o  najważniejszych zagadnieniach dotyczących otoczenia sektora 
bankowego. 
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Działania w obszarze systemu płatniczego 
i bankowości elektronicznej

Działania Związku Banków Polskich dotyczące bankowości elektronicznej oraz systemu 
płatniczego w 2018 r. koncentrowały się głównie na:

•	 opracowaniu standardu PolishAPI, a także organizacji cyklu szkoleń tematycznych 
związanych z Otwartą Bankowością;

•	 prowadzeniu konsultacji i  reprezentowaniu stanowiska sektora bankowego 
w procesie legislacyjnym;

•	 praktycznym wdrażaniu rozwiązań związanych z projektami „Polska Cyfrowa”;

•	 przygotowaniu i  wdrożeniu najlepszych rozwiązań dla usług płatniczych 
pozwalających na oferowanie innowacyjnych usług przy zachowaniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa; 

•	 wdrożeniu usługi Qlips;

•	 promowaniu obrotu bezgotówkowego w  ramach Programu Wsparcia Obrotu 
Bezgotówkowego.

Prace ZBP w  powyższych obszarach realizowane były z  udziałem Rady Bankowości 
Elektronicznej, Rady Wydawców Kart Bankowych, Forum Technologii Bankowych, 
Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Rady ds. Usług Płatniczych, SEPA Polska 
oraz Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i  Mikropłatności. Podmioty te 
zrzeszają ekspertów reprezentujących banki, dostawców usług płatniczych oraz firmy 
infrastrukturalne i technologiczne.

Grupa PolishAPI, pod egidą ZBP, w ramach przygotowania do wdrożenia idei Otwartej 
Bankowości opracowała standard PolishAPI. Opublikowane zostały cztery kolejne wersje 
standardu, zarówno w  języku polskim, jak i  angielskim. Standard uzyskał pozytywną 
ocenę Zespołu zadaniowego ds. oceny standardu PolishAPI w  świetle wymagań 
wynikających z  regulacji prawnych powołanego przez Radę Systemu Płatniczego NBP. 
Polski standard interfejsu API był także przedmiotem weryfikacji dokonywanej przez API 
Evaluation Group przy ERPB (Euro Retail Payments Board). PolishAPI był wielokrotnie 
prezentowany i  omawiany podczas konferencji w Polsce i  za granicą, w  tym w  ramach 
przeglądu europejskich inicjatyw standaryzacyjnych, zorganizowanego przez EBA 
(European Banking Authority). Z informacji przekazanych przez banki wynika, że standard 
PolishAPI stanie się powszechnie używanym interfejsem dedykowanym, przewidzianym 
do udostępnienia w 2019 r. w ramach realizacji uregulowań PSD2 i RTS. 

W  drugiej połowie 2018  r. zorganizowane zostały trzy edycje szkolenia „PolishAPI – 
standard, który zmieni bankowość”. Odbył się również Open Banking Day – przegląd 

D
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najciekawszych rozwiązań w  obszarach związanych z  otwartą bankowością służących 
tworzeniu i zarządzaniu otwartymi interfejsami oraz rozwiązań cybersecurity.

Działające przy Radzie Bankowości Elektronicznej Forum Contact Center zorganizowało 
także kolejną edycję Banking Contact Center Forum. Konferencji towarzyszył konkurs 
na Doradcę i Lidera Roku w obszarze contact center, w którym udział wzięło około 700 
uczestników.

Związek skutecznie zaangażował się w  prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej projekty „Rodzina 500+” i „Dobry Start”. Sektor bankowy z sukcesem 
zrealizował wdrożenie poprzez bankowość elektroniczną procesu wnioskowania o  ww. 
świadczenia. W  efekcie wdrożonych rozwiązań 9 na 10 wnioskujących o  świadczenie 
wychowawcze Rodzina 500+ lub Dobry Start skorzystało w  tym celu z  rozwiązania 
udostępnionego przez banki. 

Prace Rady Wydawców Kart Bankowych (RWKB) przy ZBP w  2018  r. skupiały się 
głównie na przygotowaniach do wdrożenia zmian wynikających z  zapisów dyrektywy 
PSD2 i RTS (regulacyjne standardy techniczne dotyczące silnego uwierzytelnienia klienta), 
szczególnie w zakresie transakcji zbliżeniowych oraz elektronicznych. W ramach RWKB 
odbyły się liczne warsztaty z udziałem przedstawicieli organizacji płatniczych poświęcone 
wypracowaniu najlepszych, z punktu widzenia klientów, rozwiązań. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wg zaprezentowanych we wrześniu danych Europejskiego Banku Centralnego 
w raporcie „Fifth report on card fraud” Polska jest najbezpieczniejszym rynkiem kartowym 
w Europie. Wpływ na to ma m.in. System Zastrzegania Kart działający pod numerem 
infolinii 828 828 828, za którego pośrednictwem w 2018 r. zastrzeżonych zostało blisko 
50 tys. kart płatniczych, co skutecznie eliminowało potencjalne ryzyko utraty środków 
przez posiadaczy instrumentów finansowych.

W 2018 r. zintensyfikowane zostały działania mające na celu usprawnianie funkcjonowania 
systemu płatniczego. Opracowano rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące 
funkcjonowania systemów rozliczeniowych oraz prowadzone były prace nad optymalizacją 
modelu obrotu gotówkowego w  Polsce, z  uwzględnieniem nowych technologii 
i uczestników tego procesu, w tym firm zewnętrznych świadczących usługi procesowania 
gotówki w imieniu i na rzecz banków.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na innowacyjne usługi cyfrowe, 
Związek zorganizował wdrożenie nowej usługi o  nazwie Qlips, umożliwiającej firmom 
wystawiającym faktury przesyłanie informacji o  płatności do serwisów bankowości 
elektronicznej płatników, w celu szybkiego i wygodnego ich opłacenia. Banki, pod egidą 
ZBP, zawarły porozumienie międzybankowe, które określa zasady świadczenia przez nie 
usługi Qlips, i obecnie dostosowują swoje systemy bankowości internetowej do zapewnienia 
odpowiednich funkcjonalności dla płatników i wierzycieli. 

W zakresie realizacji ustawowego obowiązku podjęcia działań ze strony dostawcy płatnika 
w celu odzyskania kwoty, w przypadku dokonania płatności z użyciem nieprawidłowego 
identyfikatora, wdrożone zostało rozwiązanie pozwalające na przekazywanie za 
pośrednictwem systemu Ognivo informacji o  zaistnieniu sytuacji dokonania płatności 
z użyciem nieprawidłowego identyfikatora oraz uzgodnienie trybu zwrotu środków.
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Funkcjonujący w  ramach Związku Komitet Agentów Rozliczeniowych oraz RWKB 
były aktywnie zaangażowane w działania Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, 
w tym w opracowywanie kolejnych wersji Zasad Operacyjnych Programu. Rozszerzyły one 
jego zakres tego obrotu o rozwój sieci akceptacji kart w administracji publicznej, a także 
instytucje o charakterze niekomercyjnym i niepublicznym. W 2018 r. zainstalowanych 
zostało ponad 100 tys. terminali do obsługi płatności bezgotówkowych w ramach Programu 
poprzez 15 agentów rozliczeniowych, którzy reprezentują cały rynek acquiringu w Polsce. 
Tym samym liczba funkcjonujących terminali w Polsce przekroczyła 700 tys. urządzeń.

Swoje działania w  nowej formule aktywnie prowadziła Koalicja na rzecz Obrotu 
Bezgotówkowego i  Mikropłatności. Zakończono opracowywanie aktualizacji Programu 
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Przyjęte zostały główne obszary działań na 2018 r., 
takie jak edukacja i zwiększenie liczby korzystających z bezgotówkowych instrumentów 
płatniczych, promowanie obrotu bezgotówkowego, wspieranie rozwoju nowoczesnych 
instrumentów obrotu bezgotówkowego przy zachowaniu bezpiecznego ich funkcjonowania. 
Członkowie Koalicji zaprezentowali najciekawsze projekty związane z realizacją tych celów 
podczas posiedzenia plenarnego. Koalicja była też współinicjatorem koordynowanej przez 
Warszawski Instytut Bankowości II edycji akcji „Dnia Płatności Bezgotówkowych”.

Forum Technologii Bankowych ZBP skupiło się w  2018  r. na działaniach związanych 
ze wsparciem i  edukacją, organizując liczne warsztaty dla reprezentantów banków 
w  zakresie nowoczesnych technologii, takich jak cloud computing, automatyzacja 
procesów i robotyka, biometria, sztuczna inteligencja oraz zarządzanie ciągłością działania. 
Forum było organizatorem III Kongresu FTB i X International Biometric Congress oraz 
współorganizowało XIII Kongres Gospodarki Elektronicznej. 

Związek brał aktywny udział w  konsultacjach projektów aktów prawnych związanych 
z systemem płatniczym i bankowością elektroniczną, w tym m.in. w zakresie nowelizacji 
ustawy o  usługach płatniczych, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę 
PSD2, czy też w kwestii zmian regulacyjnych w Unii Europejskiej w obszarze płatności 
w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i  za przeliczenie 
waluty.
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Działania w obszarze bankowości detalicznej 
i rozwoju rynków finansowych

W zakresie funkcjonowania bankowości detalicznej oraz rynków finansowych w 2018 r. 
trwały prace związane zarówno z obszarem międzynarodowym, jak i krajowym. Związek 
oraz eksperci reprezentujący banki uczestniczyli aktywnie w  pracach rad, komitetów 
działających przy ZBP i  ich grup roboczych, poświęconych takim inicjatywom 
legislacyjnym oraz samoregulacyjnym, jak: 

•	 przygotowanie I edycji materiału „Wyzwania dla polskiego sektora bankowego 
wynikające z brexitu” odnoszącego się w sposób kompleksowy do potencjalnego 
wpływu tzw. twardego brexitu na różne aspekty działalności polskich banków;

•	 koordynowanie wspólnych działań banków w  zakresie implementacji 
rozporządzenia UE ws. indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne 
w  instrumentach i  umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych (dalej: BMR) i  dialogu z  przedstawicielami Komisji Nadzoru 
Finansowego, Narodowego Banku Polskiego oraz GPW Benchmark;

•	 przygotowanie stanowiska polskiego sektora bankowego w międzynarodowych 
konsultacjach prowadzonych przez ISDA (International Swaps and Derivatives 
Association) lub szwajcarską grupę roboczą zajmującą się wskaźnikiem SARON;

•	 udział w  pracach legislacyjnych dotyczących rynku obligacji korporacyjnych 
i komunalnych, w tym m.in. propozycja wprowadzenia zasady dematerializacji 
wszystkich emisji ww. papierów wartościowych, a także konsultacje w ramach 
tworzenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, jako szerszego programu 
wspierania tego segmentu rynku;

•	 uruchomienie serwisu internetowego Dostępny Bankomat – specjalnie 
przygotowanej platformy umożliwiającej wyszukanie najbliższego bankomatu 
wyposażonego w stosowne ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami; 

•	 powołanie Komitetu ZBP ds. zarządzania aktywami i pasywami zrzeszającego 
ekspertów bankowych z tego obszaru.

W 2018 r. aktywnie działała Rada ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych. W kontekście 
braku terminowego wykupu emisji obligacji przez jeden z  największych podmiotów 
tego rynku i  istotnego kryzysu wizerunkowego, Rada przygotowała dla ZBP obszerny 
materiał zawierający postulaty legislacyjne mające przeciwdziałać wystąpieniu tego 
rodzaju nieprawidłowości w przyszłości, w tym m.in. poprzez dematerializację wszystkich 
obligacji. Ponadto, Rada brała także udział w konsultacjach nowelizacji aktów prawych 
z tego obszaru, jak np. ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o wzmocnieniu nadzoru 
nad rynkiem finansowym, prezentując stanowisko sektora bankowego mające na celu 
utrzymanie przesłanek do dalszego rozwoju rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych. 

W
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ZBP uczestniczył w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, który 
został zainicjowany przez Ministerstwo Finansów wiosną 2018  r. Propozycje zgłaszane 
przez środowisko bankowe dotyczyły stworzenia przesłanek do zwiększenia obrotów na 
rynku kapitałowym oraz zwiększenia możliwości dla banków do bezpośredniej aktywności 
na tym rynku. Związek uczestniczył także w konsultacjach projektów aktów prawnych, 
które miały częściowo realizować postulaty strategii, takich jak dematerializacja papierów 
wartościowych oraz stworzenie centralnego rejestru obligacji.

W  ubiegłym roku powołana została grupa robocza ds. skutków brexitu dla polskiego 
sektora bankowego. W  ramach prac zidentyfikowano podstawowe obszary ryzyka dla 
sektora oraz opublikowano w listopadzie 2018 r. kompleksowe opracowanie dokumentu, 
który określał obszary wymagające podjęcia działań przez sektor, organ nadzoru i krajowego 
ustawodawcę. Wskazywano także na konieczność podjęcia interwencji legislacyjnej 
w obszarze outsourcingu. Nawiązano również relacje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
w celu prowadzenia stałego monitoringu rozwoju sytuacji w zakresie brexitu.

ZBP aktywnie koordynował wspólne działania sektora bankowego w zakresie implementacji 
rozporządzenia 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne 
w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy 
inwestycyjnych (BMR). W  ramach powołanej grupy roboczej na rzecz dostosowania 
działania sektora do nowego kształtu regulacji prowadzono prace związane z identyfikacją 
ryzyka i  zagrożeń dla sektora bankowego oraz dla klientów banków wynikających ze 
zmiany sposobu opracowywania i wykorzystywania wskaźników takich jak WIBOR czy 
LIBOR. Grupa robocza stanowiła także forum dialogu z przedstawicielami KNF, NBP oraz 
GPW Benchmark SA w kwestiach dotyczących przyszłego kształtu rynku wskaźników 
oraz ewentualnych zmian dla banków i  ich klientów. ZBP przygotowywał stanowiska 
polskiego sektora bankowego w  międzynarodowych konsultacjach prowadzonych przez 
ISDA (International Swaps and Derivatives Association) oraz szwajcarską grupę roboczą 
zajmującą się wskaźnikiem SARON. Związek delegował także przedstawicieli do Komitetu 
Nadzorczego WIBOR działającego w ramach GPW Benchmark SA.

W  roku 2018 sfinalizowane zostały prace nad implementacją dyrektywy 2014/65/UE 
w  sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID II). Zarząd aktywnie działał na 
rzecz wypracowywania dobrych praktyk dotyczących wykonywania tej dyrektywy oraz 
wyjaśniania pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. W  tym obszarze ZBP 
uczestniczył w konsultacjach kilkunastu projektów aktów legislacyjnych, jak np. nowelizacja 
rozporządzeń o  sprawie zakresu, trybu i  formy oraz terminów przekazywania informacji 
przez firmy inwestycyjne, banki, w tym banki powiernicze, czy też projekt rozporządzenia 
w sprawie trybu i warunków postępowania banków świadczących usługi w odniesieniu do 
lokat strukturyzowanych.

ZBP oraz stowarzyszone w jego ramach banki hipoteczne uczestniczyły w prowadzonych 
na poziomie europejskim pracach nad projektem dyrektywy w sprawie emisji obligacji 
zabezpieczonych (listów zastawnych) i nadzoru publicznego nad obligacjami. Działania te 
przyczyniły się do wpisania postulowanych zmian przez banki w Polsce do projektowanej 
dyrektywy i  otworzyły możliwość negocjowania ich w  dalszym procesie uchwalania 
tego dokumentu w 2019 r. Przedstawiono uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa 
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 
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Komitet Finansowania Nieruchomości brał także aktywny udział w debatach dotyczących 
kredytów stałoprocentowych oraz kluczowych kwestii dotyczących ich refinansowania 
(w  kontekście opublikowanego projektu modyfikacji Rekomendacji S) oraz w  zakresie 
projektu nowej ustawy o  ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego. Wskazany projekt przewidywał rezygnację z mieszkaniowych otwartych 
rachunków powierniczych. W wyniku uwag zgłaszanych także przez ZBP kolejny projekt 
z  listopada 2018  r. zakładał pozostawienie otwartych i  zamkniętych mieszkaniowych 
rachunków powierniczych, rezygnację z otwartych rachunków powierniczych z gwarancją 
bankową lub ubezpieczeniową i  wprowadzenie instytucji Deweloperskiego Funduszu 
Gwarancyjnego.

Od połowy 2018 r. organizowano szkolenia dotyczące wyceny nieruchomości wg nowej 
formuły, skierowane do bankowców i rzeczoznawców majątkowych. Przeszkolono łącznie 
155 osób (w trakcie 5 edycji szkoleniowych), przeegzaminowano pozytywnie 143 osoby 
(w  trakcie 4 egzaminów). Obecnie lista ZBP obejmuje 1756 bankowców, którzy zdali 
egzamin. 

Związek był również inicjatorem tzw. koalicji mieszkaniowej z  udziałem organizacji 
przedsiębiorców działających na rynku budowlanym, zainteresowanymi przedsiębiorcami 
i  inwestorami. Na posiedzeniach koalicji omawiano tematy związane z  rozwojem 
mieszkalnictwa, polityką mieszkaniową, wpływem sytuacji przestrzennej i demograficznej 
na postawy Polaków, a także kwestie możliwości zwiększenia inwestycji na tym rynku. 

W  2018  r. Komisja Europejska podjęła szerszy proces legislacyjny dotyczący 
„zrównoważonego finansowania”, mający wprowadzić zasady ułatwiające identyfikację 
inwestycji wspierających zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska i preferowanie 
niskoemisyjności w  gospodarce. Związek przekazywał uwagi do kilku projektów 
rozporządzeń unijnych z tego obszaru.

Działająca w  ramach ZBP Rada Banków Depozytariuszy aktywnie uczestniczyła 
w pracach nad przepisami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz szeregu 
aktów prawnych związanych z  rynkiem kapitałowym. W cyklu spotkań warsztatowych 
z  przedstawicielami UKNF Rada rozważała także praktyczne aspekty przepisów 
określających obowiązki depozytariusza względem TFI. Ponadto, we wrześniu 2018  r. 
przyjęte zostało porozumienie międzybankowe ws. automatyzacji procesu pre-matchingu 
i  matchingu określające zakres identyfikowania kontrahenta w  procesie zestawiania 
instrukcji rozrachunku w KDPW. 

Odpowiadając na inicjatywę ekspertów bankowych zajmujących się zarządzaniem 
aktywami i pasywami w kontekście bilansu, powołane zostało nowe gremium – Komitet 
ZBP ds. zarządzania aktywami i pasywami. W pierwszym okresie działalności dyskusja 
na tym forum dotyczyła uwarunkowań udzielania kredytów stałoprocentowych oraz 
wdrażania rozporządzenia BMR. 

W  2018  r. kontynuowała swoją działalność grupa robocza ds. obsługi osób 
z niepełnosprawnościami przez banki. W zakresie prowadzonych działań został uruchomiony 
serwis Dostępny Bankomat – specjalnie przygotowana platforma internetowa, w  pełni 
dostępna dla wszystkich użytkowników sieci, umożliwiająca dostęp do pełnej bazy 
bankomatów należących do różnych banków i operatorów sieci bankomatowych w Polsce. 
Aplikacja jest dostępna również na systemy iOS oraz Android. W 2018 r. ZBP przystąpił 
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do partnerstwa na rzecz dostępności w  ramach rządowego programu „Dostępność 
Plus”. Przedstawiciele polskiego sektora bankowego brali udział w  prowadzonych 
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracach nad projektem ustawy o dostępności. 
Uczestniczono również w  pracach unijnych odnoszących się do projektu dyrektywy 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich w  odniesieniu do wymogów dostępności produktów i  usług (European 
Accessibility Act – EAA). W kontekście tych działań warto także wskazać, że Związek 
otrzymał wyróżnienie w II edycji konkursu Lider Cyfrowej Dostępności 2018 za aktywną 
działalność na rzecz zwiększania dostępności cyfrowej oraz popularyzację dobrych praktyk 
w sektorze bankowym. 

W 2018 r. kontynuowane były prace dotyczące wypracowania dobrych praktyk reklamy 
zarówno kredytów konsumenckich, jak i  hipotecznych. Przeprowadzano stosowne 
konsultacje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prace te prowadzone były 
w szerszym gronie organizacji zrzeszających kredytodawców z polskiego rynku i zostaną 
sfinalizowane poprzez wydanie kolejnych rekomendacji rynkowych.

Kierując się potrzebą wydawania jednoznacznego ostrzeżenia dla konsumentów, Związek 
wypracował stanowisko dotyczące tzw. kryptowalut, które – w wersji angielskiej – było 
rozpowszechniane wśród instytucji unijnych w Brukseli. Poza postulatami legislacyjnymi 
mającymi na celu uporządkowanie tego rynku, ZBP wskazywał też, że na krajowym rynku 
najlepszą alternatywą dla kryptowalut powinna być emisja elektronicznej polskiej waluty, 
która mogłaby być wykorzystywana w  funkcji płatniczo-rozliczeniowej np. w  procesie 
rozliczeń na rynku kapitałowym. 

W  minionym roku przygotowano także kolejne edycje: Kongresu Finansowania 
Nieruchomości Mieszkaniowych, Kongresu Bancassurance, Kongresu Rynku Instrumentów 
Pochodnych, połączonego z Kongresem MIFID II/MIFIR. Konferencje te stanowią ważny 
element wymiany poglądów oraz integracji pracowników banków zajmujących się tymi 
zagadnieniami.
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Działania w obszarze udziału banków 
w programach publicznych i w relacjach 
ze środowiskami klientów biznesowych

W  2018  r. wśród priorytetów realizowanych w  zakresie optymalizacji warunków 
zaangażowania banków w  programach publicznych oraz wsparcia relacji z  klientami 
biznesowymi banków należy wyróżnić:

•	 poprawę dostępu do finansowania dla sektora MŚP, w tym wdrożenie przepisów 
i umów z bankami ws. Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG) oraz nowych 
instrumentów zwrotnych, opartych na unijnych źródłach finansowania;

•	 przygotowanie i  wdrożenie pakietu rozwiązań regulacyjnych dotyczących 
finansowania sektora agrobiznesu, w tym w zakresie restrukturyzacji zadłużenia 
oraz klęsk żywiołowych; 

•	 nowelizację regulacji dotyczących finansowania sektora publicznego – w formule 
PPP oraz dla sektora samorządu terytorialnego;

•	 podjęcie prac lub zmianę regulacji dotyczących finansowania energetyki, w tym 
OZE, rynku mocy i efektywności energetycznej;

•	 wsparcie informacyjne i szkoleniowe dla banków w ww. zakresie oraz realizacja 
projektów na rzecz dialogu i  budowy zaufania w  środowiskach klientów 
biznesowych banków.

W  zakresie tworzenia korzystnych warunków finansowania sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw Związek we współpracy z Radą MMŚP aktywnie uczestniczył 
w pracach dotyczących pakietu ustaw pn. „Konstytucja dla Biznesu”, ustawy o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, ustawy o  poręczeniach i  gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne wraz z  rozporządzeniami 
wdrożeniowymi, która pozwoliła na ustabilizowanie oraz wzmocnienie systemu 
poręczeniowo-gwarancyjnego w Polsce poprzez możliwość pozyskania dodatkowych źródeł 
jego zasilania. Nowe rozwiązania zapewniają akcję gwarancyjną dla kredytów bankowych 
w  wysokości 9 mld zł rocznie. W  okresie sprawozdawczym ZBP reprezentował także 
sektor bankowy w komitecie sterującym rządowym programem gwarancyjnym dla małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz w pracach dotyczących regionalnych i lokalnych funduszy 
poręczeń kredytowych. Warto podkreślić rosnącą wagę instrumentów gwarancyjnych dla 
sektora bankowego. W Polsce w latach 2013–2018 320 banków udzieliło prawie 60 mld 
zł poręczeń i gwarancji, które zabezpieczyły ponad 100 mld zł kredytu dla około 150 tys. 
klientów przedsiębiorców, głównie MŚP. W samym tylko 2018 r. udzielono ponad 20 mld 
zł kredytu zabezpieczonego gwarancjami publicznymi, głównie BGK.

W zakresie rozwiązań dotyczących finansowania sektora agrobiznesu Związek angażował się 
w opiniowanie projektów ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne oraz zmiany ustawy o  Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
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Rolnictwa (ARiMR). Uczestniczono także w  pracach przy nowelizacji rozporządzeń 
Rady Ministrów ws. szczegółowego zakresu i  sposobów realizacji niektórych zadań 
ARiMR i  zarządzeń prezesa ARiMR w  zakresie dotyczącym kredytów preferencyjnych 
oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ws. wyłączenia spod egzekucji niektórych 
aktywów majątku rolnika. W efekcie ww. regulacji w drugiej połowie 2018 r. uruchomiono 
m.in. nowe instrumenty wsparcia akcji kredytowej na zakup środków produkcji oraz 
pomoc klęskową (w związku z suszami, jakie dotknęły kraj). Podjęto rozmowy w zakresie 
zmian w systemie monitorowania i raportowania preferencyjnej akcji kredytowej banków 
dla agrobiznesu. W  2018  r. z  udziałem ZBP rozpoczęto także prace nad utworzeniem 
Funduszu Gwarancji Rolnych. W  tym celu dokonano analizy rynku oraz rozwiązań 
regulacyjnych, m.in. w  zakresie: ustawy o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez BGK pomocy publicznej 
w formie gwarancji spłaty kredytów w sektorze rolnym. ZBP uczestniczył także w pracach 
dotyczących m.in. nowelizacji ustaw i rozporządzeń o partnerstwie publiczno-prywatnym 
oraz o finansach publicznych. 

W 2018 r. Związek był zaangażowany w proces opiniowania projektów dotyczących procesu 
absorpcji środków unijnych, m.in. ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych 
polityki spójności 2014–2020 oraz rozporządzeń Ministra Inwestycji i  Rozwoju, 
umożliwiających wdrożenie nowych instrumentów finansowych współfinansowanych ze 
środków UE. W 2018 r. ZBP wspierał 137 banki kontynuujące wdrożenie proinnowacyjnego 
programu „Inteligentny Rozwój” w  zakresie „Kredytu na innowacje technologiczne”. 
W programie tym banki korzystają z możliwości spłaty (tzw. premii technologicznej) przez 
BGK części kredytu, przeznaczonego na zakup lub wdrożenie własnej nowej technologii 
na terytorium Polski przez klienta banku. Jak wynika z badań ZBP i  Instytutu Badań 
nad Gospodarką Rynkową, kredyt technologiczny jest nadal najlepiej ocenianą, zarówno 
przez klientów banków, jak i same banki, formą wsparcia innowacyjnego przedsiębiorców. 
W  ramach aktualnej edycji programu (2014–2018) banki przyjęły od przedsiębiorców 
wnioski o  łącznej wartości 11,8 mld zł inwestycji, w  tym ok. 8 mld zł oczekiwanego 
kredytu.

ZBP aktywnie włączył się w prace nad pierwszymi unijnymi projektami legislacyjnymi, 
dotyczącymi finansowania po 2020 r. Ważnym działaniem w 2018 r. w zakresie absorpcji 
środków UE było również powołanie przez ZBP i  Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju 
międzybankowego zespołu ds. wymiany informacji w celu przeciwdziałania wyłudzeniom 
środków unijnych, w  którym reprezentowanych jest ponad 40 banków. Wysokość 
ochronionych przed wyłudzeniami środków tylko w 2018 r. szacuje się na ponad 100 mln 
zł. 

W  zakresie dotyczącym finansowania energetyki, w  tym OZE i  rynku mocy, Związek 
uczestniczył w pracach mających na celu ograniczenie barier inwestycyjnych i finansowych 
powstałych po niekorzystnych zmianach legislacyjnych w latach ubiegłych oraz w związku 
z  wprowadzeniem nowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej (tj. systemu 
aukcyjnego). Opiniowano m.in. kolejne nowelizacje ustaw: o  odnawialnych źródłach 
energii, o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (tzw. skojarzonej 
gospodarki energetycznej) oraz rozporządzenia Rady Ministrów i  Ministra Energii. 
Ponadto, ZBP zorganizował dla sektora bankowego spotkanie informacyjne z Urzędem 
Regulacji Energetyki. Prace te realizowano przy wsparciu międzyśrodowiskowej Rady ds. 
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OZE z udziałem reprezentacji środowisk klientów banków. W 2018 r. w porozumieniu 
z Towarzystwem Gospodarczym Polskich Elektrowni podjęto próbę zmiany regulacji na 
rzecz zapewnienia stabilności finansowania przez sektor bankowy umów rynku mocy, 
powstającego od 2018  r. nowego obszaru inwestycyjnego. W  zakresie finansowania 
energetyki Związek uczestniczył w  pracach na rzecz wypracowania finansowych 
instrumentów, w tym antysmogowych, także w formule ESCO. Prace takie podejmowano 
m.in. we współpracy z Narodową Agencją Poszanowania Energii, Komisją Europejską, 
EBOiR i Bankiem Światowym. ZBP skierował też do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej propozycję włączenia komercyjnego banków do 
rządowego programu „Czyste Powietrze”. 

W 2018 r. kontynuowano obsługę 12 międzybankowych grup roboczych ds. określonych 
programów realizowanych we współpracy z  sektorem publicznym lub zespołów 
służących wybranym grupom klientów banków. W  ich pracach uczestniczyło ponad 
160 przedstawicieli banków (komercyjnych, spółdzielczych i BGK). W ubiegłym roku 
przeszkolono także prawie 300 pracowników banków. Działalność kontynuowała Rada 
ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. W 2018 r. Rada MMŚP organizowała 
spotkania konsultacyjne z Prezes PARP oraz przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju. 

Kontynuowano działania informacyjne i edukacyjne o roli i ofercie banków, skierowane do 
środowisk klientów oraz opinii publicznej. Na wniosek banków podejmowano interwencje 
i działania osłonowe, tm.in. u regulatorów krajowych i regionalnych. Ważnym elementem 
kreowania i podtrzymywania relacji ze środowiskami klientów biznesowych banków były 
wydane raporty: „Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych 2018” „Stan finansów 
i finansowanie JST w 2018” oraz organizacja Forum Bankowo-Samorządowego 2018 czy 
udział w największych gospodarczych wydarzeniach jak np. Europejski Kongres Gospodarczy 
czy Europejski Kongres MŚP. ZBP reprezentował banki na licznych międzynarodowych 
spotkaniach środowisk gospodarczych służących współpracy z sektorem bankowym, np. 
na SME Assembly w Wiedniu, organizowanym przez europejskie reprezentacje biznesowe 
we współpracy z Komisją Europejską oraz w ramach prac Komitetu Finansowania Biznesu 
Europejskiej Federacji Bankowej. 

ZBP współpracował z 20 reprezentacjami środowisk klientów biznesowych banków, w tym 
z: Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan, Krajową Radą Izb Rolniczych, 
Fundacją Centrum PPP, reprezentacjami samorządu terytorialnego. W grudniu 2018 r. 
ZBP otrzymał wyróżnienie od Związku Gmin Wiejskich RP za 20 lat wsparcia rozwoju 
finansowania gmin. Kontynuowana była także współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami rynku finansowego (np. Związkiem Polskiego Leasingu, Krajowym 
Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych, EMN), w  ramach której są konsultowane 
i przedstawiane regulatorom rozwiązania wspólne dla rynku finansowego.
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Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego 
przy Związku Banków Polskich

Od 2007  r. przy Związku Banków Polskich działa Krajowy Punkt Kontaktowy 
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK). KPK jest również 
elementem krajowego systemu realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu 
Junckera) w zakresie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz Europejskiego 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Wśród priorytetów działalności KPK w  2018  r. 
należy wskazać:

•	 pomoc polskim instytucjom finansowym w  pozyskaniu i  wdrożeniu wsparcia 
unijnego; 

•	 budowanie świadomości, rozpoznawalności i popytu na instrumenty finansowe 
UE w Polsce wśród środowisk klientów instytucji finansowych, 

•	 wsparcie instytucji finansowych w razie problemów wdrożeniowych.

KPK działa na podstawie umowy ZBP z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
uchwały Rady Ministrów ws. programu wieloletniego „Udział Polski w  programie na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) 
oraz w  instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność 
przedsiębiorstw w latach 2015–2021”, realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii we współpracy z PARP. KPK obsługuje wszystkie programy ramowe UE, 
w których uwzględniono instrumenty finansowe dla środowisk biznesowych. Działalność 
informacyjna KPK prowadzona jest nieodpłatnie, koszty zaś pokrywane są z ww. programu 
publicznego. 

Do głównych zadań KPK realizowanych w 2018 r. należało wspieranie polskich instytucji 
finansowych w  ubieganiu się o  status Narodowych Pośredników Finansowych (NPF) 
instrumentów finansowych programów UE, wspieranie NPF we wdrażaniu preferencyjnego 
finansowania oraz promocja oferty wśród polskich odbiorców (głównie MŚP). W okresie 
sprawozdawczym głównym partnerem KPK pozostawał sektor bankowy. Do końca 
2018 r. w programach obsługiwanych przez KPK systemowo uczestniczyło 96 polskich 
banków (w  tym 77 banków spółdzielczych oraz BGK) oraz 8 niebankowych instytucji 
finansowych (np. leasingowych). Instytucje te obsługują łączny portfel prawie 9,7 mld zł 
preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców. Do końca 2018 r. z oferty tej skorzystało 
prawie 20 tys. firm; był to rekordowy okres pod względem pozyskanego i uruchomionego 
przez polskie instytucje finansowe wsparcia dla biznesu (ponad 6 mld zł). 

W  roku 2018 przedstawiciele KPK zorganizowali 58 wydarzeń informacyjnych 
i  szkoleniowych, obejmując prawie 10 tys. przedsiębiorców. Z  usług szkoleniowo-
informacyjnych KPK dla kandydatów na pośredników finansowych skorzystało ponad 
300 instytucji finansowych (banków, przedsiębiorstw leasingowych, funduszy poręczeń 
kredytowych, funduszy pożyczkowych, kapitałowych inwestorów prywatnych i funduszy 
venture capital) oraz blisko 40 instytucji otoczenia biznesu (izb gospodarczych, centrów 
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transferu technologii, parków technologicznych, inkubatorów biznesu, ośrodków 
EEN, RPK itp.). W 2018 r. KPK kontynuował obsługę portalu informacyjnego www.
InstrumentyFinansoweUE.gov.pl, którego oglądalność wyniosła 92 024 odsłon i prawie 
50 tys. użytkowników.
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Działalność międzynarodowa

 Działalność zagraniczna Zarządu ZBP w 2018 r. związana była z aktywnością w niezwykle 
dynamicznych warunkach zewnętrznych. Relacje polityczno-gospodarcze, prace 
legislacyjne, szczególnie w ramach UE, oraz prowadzone konsultacje w licznych obszarach 
działalności sektora bankowego powodowały konieczność podejmowania stosownych 
analiz i uczestniczenia przedstawicieli ZBP w odpowiednich spotkaniach. W omawianym 
okresie warto wskazać na następujące priorytety i dokonania Związku: 

•	 kontynuowano reprezentowanie interesów ZBP na forum Unii Europejskiej 
poprzez aktywną działalność Przedstawicielstwa w Brukseli; 

•	 uczestniczono w pracach ciał kolegialnych instytucji międzynarodowych; 

•	 rozwijano współpracę w  ramach regionu Europy Środkowej oraz poprzez 
bilateralne relacje z innymi asocjacjami bankowymi; 

•	 eksponowano rolę sektora bankowego w polskiej gospodarce i  społeczeństwie, 
jako stabilnego, nowoczesnego i opartego na zdrowych fundamentach. 

Działalność międzynarodowa w  2018  r. prowadzona była faktycznie przez jego 
wszystkie zespoły merytoryczne. W  okresie sprawozdawczym wyzwania w  obszarze 
międzynarodowym obejmowały m.in. problematykę zrównoważonego finansowania, 
brexitu, obszar związany z  digitalizacją usług finansowych, cyberbezpieczeństwem, 
edukacją finansową. Były to problemy wzajemnie powiązane i wymagały wspólnej pracy 
zespołów merytorycznych ZBP. 

Działalność Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli funkcjonuje od lipca 2015 r. Działania Przedstawicielstwa 
polegały na stałej współpracy ze wszystkimi zespołami ZBP merytorycznie zajmującymi 
się tematami odnoszącymi się do legislacji europejskiej.

Główne zadania Przedstawicielstwa w 2018 r. dotyczyły przede wszystkim: 

•	 zbierania pełnych i  najbardziej aktualnych informacji na temat przebiegu 
ważnych dla polskiego sektora procesów legislacyjnych Unii Europejskiej oraz 
prac koncepcyjnych Komisji Europejskiej w  celu umożliwienia opracowania 
ekspertom ZBP stanowisk polskiego sektora bankowego w odniesieniu do tychże 
procesów; 

•	 prezentowania stanowisk, komentarzy i  uwag polskiego sektora bankowego 
w  sprawie projektów legislacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską, 
Radę i Parlament Europejski, w  tym m.in. poprzez docieranie do właściwych 
urzędników zajmujących się danymi tematami i  europosłów zainteresowanych 
przedmiotową tematyką;

D
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•	 budowania na forum Unii Europejskiej wizerunku polskiego sektora bankowego 
jako stabilnego, bezpiecznego i  innowacyjnego oraz promocji rozwijającej się 
polskiej gospodarki.

W  2018  r. Przedstawicielstwo ZBP w  Brukseli, kierując się wytycznymi Zarządu, 
zajmowało się w  szczególności tematami związanymi z  bieżącą agendą legislacyjną 
na poziomie Unii Europejskiej. Należy tu zwrócić uwagę na projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w  odniesieniu do niektórych opłat 
za płatności transgraniczne w  Unii i  opłat za przeliczenie waluty. Komisja Europejska 
dążyła do wprowadzenia zasady, na mocy której przelewy transgraniczne w  euro mają 
kosztować nie więcej niż przelewy krajowe w walucie krajowej (bez względu na to, czy 
jest to euro, czy inna waluta narodowa). Wniosek legislacyjny miał w założeniu prowadzić 
do budowania jednolitego rynku płatności. Jednak w ocenie ZBP działanie wspierające 
strefę euro ze stratą dla państw, banków i  klientów spoza strefy euro pogłębia różnicę 
między strefą euro a państwami członkowskimi spoza strefy euro. Istnieje duże ryzyko, 
że skutkiem wejścia w życie regulacji będzie wzrost innych opłat krajowych w państwach 
poza strefą euro. W stanowisku Parlamentu Europejskiego, w wyniku licznych spotkań 
i prezentowania opinii w formie pisemnej, udało się doprowadzić do rozszerzenia zakresu 
przedmiotowego na wszystkie waluty. W ostatecznej treści uchwalonego rozporządzenia 
udało się znacząco ograniczyć i  złagodzić wymogi informacyjne przy transakcjach 
wiążących się z  przewalutowaniem oraz obniżyć koszty z  tym związane, tj. budowania 
infrastruktury wymiany informacji w  czasie rzeczywistym. W toku prac legislacyjnych 
udało się również w  wyniku porozumienia z  przedstawicielami związków bankowych 
z  państw środkowoeuropejskich spoza strefy euro po raz pierwszy w  historii wystąpić 
ze wspólnym stanowiskiem sześciu asocjacji bankowych (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Polska, Rumunia, Węgry) w  kwestii przedmiotowego procesu legislacyjnego. Ponadto 
opracowano pisemne stanowisko ZBP, intensywnie kontaktowano się z MF i NBP, a także 
z posłami do Parlamentu Europejskiego (Komisja ECON). 

Kolejny obszar legislacyjny dotyczył kwestii związanych z dyrektywą PSD2 i standardem 
PolishAPI. Przedstawicielstwo ZBP w  Brukseli prezentowało w  ciągu roku postępy 
w pracach nad standardem dostępu do rachunku płatniczego dla tzw. podmiotów trzecich 
(AISP oraz PISP). W rozmowach z przedstawicielami Komisji Europejskiej podkreślano 
przede wszystkim potrzebę ochrony przed cyberprzestępczością oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa i  integralności danych objętych tajemnicą bankową. Dodatkowo, 
prezentowano postępy na polskim rynku podczas seminarium na temat prac wdrożeniowych 
w  poszczególnych państwach UE organizowanym w  Londynie przez branżowy portal 
PaymentsCompliance.com. Przedstawicielstwo było również zaangażowane w  prace 
nad pakietem Risk Reduction Measures – nowelizującym ramy prawne bankowych 
regulacji ostrożnościowych i nadzorczych. Główny nacisk w stanowiskach ZBP kładziony 
był na zagadnienie urzeczywistnienia zasady proporcjonalności. Ponadto, w  toku prac 
legislacyjnych, zarówno na forum Parlamentu Europejskiego, jak i w Radzie, podnoszono 
kwestie związane z właściwą kalibracją przepisów dotyczących Net Stable Funding Ratio 
dla banków hipotecznych i IPS (Systemu Ochrony Instytucjonalnej).

Ważnym obszarem działalności Przedstawicielstwa ZBP były również prace nad pakietem 
dotyczącym listów zastawnych, mające na celu ułatwienie korzystania z tego instrumentu 
w  państwach UE. W  toku prac legislacyjnych ZBP zgłaszał szczegółowe uwagi do 
poszczególnych składowych pakietu, tak by nowe przepisy były spójne z krajowymi ramami 
prawnymi, odnosiły się do dotychczasowych praktyk rynkowych i  pozwalały na dalszy 
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rozwój rynku listów zastawnych w  Polsce. W  porozumieniu z  bankami hipotecznymi 
prezentowano stanowisko oraz poprawki w  ciągu całego procesu legislacyjnego. 
W  stanowisku PE udało się osiągnąć zapisy m.in. dotyczące definicji przedmiotowych 
i podmiotowych oraz utrzymania charakterystyki listu zastawnego. 

Rozwijano również szeroką agendę legislacyjną związaną z finansowaniem zrównoważonego 
rozwoju (sustainable finance). Działania były prowadzone w  wyniku realizacji 
postanowień porozumienia paryskiego oraz w dalszej kolejności na podstawie ogłoszonych 
w styczniu 2018 r. rekomendacji grupy eksperckiej wysokiego szczebla ds. finansowania 
zrównoważonego rozwoju. Celem agendy było stworzenie ram prawnych zachęcających 
instytucje finansowe do długoterminowych inwestycji w zielone źródła energii oraz branie 
pod uwagę aspektów ESG (environmental and social governance) przy ocenie inwestycji 
bądź celu kredytowego. Działania te w  2018  r. były na początkowym etapie – należy 
się spodziewać dalszego rozwoju tegoż zagadnienia w  latach kolejnych, w  powiązaniu 
z przepisami odnoszącymi się do tematu gospodarki o obiegu zamkniętym.

W  ramach działań we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE 
zorganizowano w Brukseli seminarium na temat polskich doświadczeń w zakresie pierwszej 
na świecie emisji zielonych obligacji skarbowych będących nową formą finansowania 
inwestycji publicznych z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Działalność zagraniczna ZBP

W  2018  r. doszło do dwóch kolejnych spotkań Grupy V-8, w  pierwszym półroczu 
w  Zagrzebiu oraz w  drugim półroczu w  Warszawie, gdzie spotkali się przedstawiciele 
8 asocjacji bankowych: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji 
i Węgier. Podczas spotkań omawiana była bieżąca sytuacja sektorów bankowych i gospodarek 
poszczególnych krajów. W 2018 r. nasz region Europy cieszył się wysokim i stabilnym 
wzrostem gospodarczym, co pozytywnie wpływało również na wyniki sektora bankowego. 
Dodatkowo, dyskutowane były kwestie wynikające z  bieżącej agendy europejskiej oraz 
sprawy interesujące poszczególnych uczestników. W 2018 r. takimi tematami były m.in. 
stosowanie zasady proporcjonalności w  europejskich regulacjach dotyczących sektora 
bankowego, kredyty hipoteczne w CHF, w tym wymiana informacji na temat najnowszych 
orzeczeń sądowych, podejmowane działania na rzecz poprawy obrazu sektora bankowego, 
zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, współpraca w  ramach cyberbezpieczeństwa, 
proces implementacji PSD2 i RODO, rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych 
jako wskaźniki referencyjne oraz zmiany do rozporządzenia dotyczącego płatności 
transgranicznych. W ramach tego ostatniego tematu przyjęto stanowisko, że debatowany 
projekt w  znaczący sposób dyskryminuje inne niż euro waluty państw członkowskich 
UE. Nadto, w  przypadku spotkania organizowanego w  Polsce, podjęto temat wpływu 
zagranicznego kapitału w sektorach bankowych regionu na stabilność finansową i rozwój 
gospodarek poszczególnych krajów – na podstawie badań prowadzonych w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Od lat ważnym partnerem ZBP pozostaje Bundesverband deutscher Banken (Federalny 
Związek Niemieckich Banków Prywatnych). W  2018  r. doszło do dwóch spotkań 
dwustronnych przedstawicieli obu asocjacji, w Warszawie (luty) i w Berlinie (październik). 
Tradycyjnie w toku spotkań omówiono sytuację w sektorach bankowych obu krajów, w tym 
obciążeń regulacyjnych, wymieniono poglądy na temat perspektyw rozwoju gospodarek 
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Polski i  Niemiec. Dokonano także oceny planów działania Europejskiej Federacji 
Bankowej i dyskutowano o przygotowaniach sektora bankowego UE do nadchodzącego 
brexitu. Interesującym aspektem rozmów była również kwestia współpracy obu asocjacji 
z fintechami, w tym uregulowania statutowe w tym zakresie. 

W 2018  r. Związek gościł również w Polsce delegacje reprezentujące sektory bankowe 
Estonii, Indonezji i  Afganistanu. Wizyta delegacji afgańskiej była zorganizowana na 
prośbę misji Banku Światowego. Jej celem było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami 
w dziedzinie budowy istotnych elementów infrastruktury międzybankowej.

Na szczególną uwagę współpracy międzynarodowej zasługuje fakt zorganizowania przez 
EBF (European Banking Federation) i krajowe asocjacje bankowe pierwszego w historii 
Europejskiego Quizu Finansowego dla uczniów w wieku 13–15 lat z wykorzystaniem gry 
Kahoot! Do zmagań przystąpiło 40 tys. osób z 25 państw, z czego ponad 8 tys. z Polski. 
ZBP organizował to przedsięwzięcie wspólnie z Warszawskim Instytutem Bankowości. 
Krajowi zwycięzcy, Emilian Ptak i Paweł Rozbejko z SP nr 3 w Głogowie, zdeklasowali też 
w europejskim finale w Brukseli konkurencję. ZBP wraz z Prezydentem Miasta Głogowa 
(dzięki wygranej pieniężnej uczniów oraz wsparciu finansowym Głogowa) uczestniczył 
w inauguracji nowej klasy multimedialnej w szkole pierwszych mistrzów Europy w zakresie 
edukacji finansowej. Inicjatywa EBF i  asocjacji bankowych została uznana za najlepszą 
inicjatywę branżową w 2018 r. w Europie w ramach dorocznych nagród Stowarzyszenia 
Public Relations i Komunikacji (PRCA). Profesjonalne jury doceniło quiz jako projekt 
o znaczącym wpływie i stosunkowo niskim budżecie.



www.zbp.pl

38

Działania w obszarze bezpieczeństwa banków 
oraz ich klientów

 Sektor bankowy w kwestii bezpieczeństwa banków oraz ich klientów w 2018 r. podejmował 
zintegrowane działania w  zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa fizycznego, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu oraz bezpieczeństwa 
informacji. W  ramach ZBP prace były realizowane przez Zespół Bezpieczeństwa 
Banków (ZBB) we współpracy z  Komitetem Cyberbezpieczeństwa Banków oraz Radą 
Bezpieczeństwa Banków. 

Działania operacyjne prowadzone były przez FinCERT.pl – Bankowe Centrum 
Cyberbezpieczeństwa, funkcjonujące w  ZBP. W  2018  r. aktywność w  tym obszarze 
prowadzona była poprzez:

•	 realizację i aktualizację strategii FinCERT.pl i Komitetu Cyberbezpieczeństwa 
Banków;

•	 działania operacyjne i koordynację obsługi incydentów we współpracy z bankami, 
organami ścigania oraz instytucjami i  podmiotami zewnętrznymi mającymi 
istotny wpływ na cyberbezpieczeństwo banków oraz ich klientów;

•	 budowanie relacji międzybankowych oraz standaryzowanie działań w  ramach 
Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Forum Bezpieczeństwa 
Transakcji Kartowych oraz Forum Threat Intelligence;

•	 rozbudowę systemów IT, wspomagających obsługę i  koordynację incydentów 
oraz wymianę informacji, w tym technicznych z nimi związanych; 

•	 działania edukacyjne, politykę informacyjną i powołanie zespołu badawczego.

Prowadzono prace nad nowelizacją strategii i katalogiem usług FinCERT.pl – BCC ZBP. 
Działania te wynikają z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W lipcu 2018 r., 
na wniosek Związku, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła kierunkowego poparcia 
dla wyznaczenia FinCERT.pl – BCC ZBP jako sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa 
w  rozumieniu ww. ustawy. Wskazano konieczność wydania odrębnych przepisów 
dotyczących powoływania zespołów i  ustalenia zasad ich finansowania oraz regulaminu 
FinCERT.pl – BCC ZBP. KNF wskazała docelową rolę FinCERT.pl – BCC ZBP jako zespołu 
cyberbezpieczeństwa dla całego sektora finansowego, w  tym SKOK, ubezpieczycieli, 
funduszy inwestycyjnych i  instytucji płatniczych. W 2018  r. FinCERT.pl – BCC ZBP 
wszedł na ścieżkę certyfikacji w FIRST oraz Trusted Introducer. 

Działalność operacyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa była dostosowywana systematycznie 
do zmieniającego się otoczenia. Realizowano zadania w obszarze identyfikacji zdarzeń, ich 
analizy, reakcji na powstałe incydenty oraz koordynacji działań we współpracy z podmiotami 
rynku finansowego i organami ścigania. W 2018 r. dostrzegalne były następujące trendy 
w cyberprzestępczości bankowej:

S
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•	 wzrost zagrożeń w  obszarach ataków BEC (Business Email Compromise), 
incydentów phishingowych oraz liczby aplikacji mobilnych zawierających 
niepożądane funkcjonalności;

•	 tworzenie oszukańczych handlowych platform internetowych;

•	 zacieśnienie mechanizmów AML po stronie giełd bitcoin – migracja oszustów do 
alternatywnych kanałów legalizacji środków, np. zakup nieruchomości, handel 
danymi;

•	 oszustwa i  metody wykorzystywane przez przestępców były coraz lepiej 
dopracowane i wykorzystywały bardziej zaawansowane metody socjotechniczne;

•	 nastąpiło zwiększenie liczby transgranicznych transakcji fraudowych 
realizowanych za pośrednictwem przekazów międzynarodowych z  użyciem 
komunikatów SWIFT;

•	 obszarem potencjalnej eskalacji ryzyka była sfera dostępu do e-administracji.

W ramach ZBP funkcjonowały trzy fora bezpieczeństwa – Forum Bezpieczeństwa Transakcji 
Elektronicznych (FBTE), Forum Bezpieczeństwa Transakcji Kartowych (FBTK), Forum 
Threat Intelligence (FTI).

W  ramach FBTE zorganizowano 4 posiedzenia planowe i  1 nadzwyczajne, w  których 
uczestniczyli przedstawiciele banków, Policji, CBŚP, prokuratury, Żandarmerii Wojskowej, 
instytucji płatniczych oraz firm wspomagających sektor bankowy. W  prace Forum 
włączono podmioty niebankowe obsługujące transakcje elektroniczne oraz przedstawicieli 
organów ścigania. Celem posiedzeń było pogłębianie współpracy między podmiotami, 
przekazywanie wiedzy i  informacji o  aktualnościach oraz inicjowanie zmian w obszarze 
współpracy.

FBTK odbyło również 4 posiedzenia. Najważniejsze działania to reaktywowanie Forum 
(przeniesienie z Rady Wydawców Kart Bankowych), uruchomienie współpracy z EAST, 
rozpoczęcie użytkowania systemów FinCYBER i MISP oraz zagadnienia organizacyjno-
prawne, w tym w odniesieniu do komunikacji i wymiany informacji. 

W 2018 r. powołano Forum FTI. Określono zasady jego funkcjonowania, sformalizowano 
funkcjonowanie w  ramach Komitetu oraz zainicjowano praktyczne prace (omówienie 
niektórych kampanii czy monitorowanie zagrożeń z użyciem tzw. crawlerów). 

W  2018  r. wzrosło znaczenie działań informacyjnych prowadzonych w  związku 
z  ujawnianymi incydentami oraz edukacji klientów i  pracowników banków. Jednym 
z kierunków działań był realizowany z  Fundacją WIB program szkoleń podstawowych 
„Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w  instytucjach finansowych”. FinCERT 
inicjował popularyzację komunikatów dla klientów o istotnych zdarzeniach dotyczących 
bezpieczeństwa i aktywnie w niej uczestniczył. Przygotowywano oficjalne komunikaty na 
stronach oraz wspólne inicjatywy informacyjne. 

Powołano zespół analityczno-badawczy ds. cyberbezpieczeństwa. Będzie on koncentrował 
się na pracach w zakresie zwiększania bezpieczeństwa sektora bankowego w obszarze ex ante. 
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Działania ex post, niezbędne w normalnej praktyce operacyjnej, mają w wielu obszarach 
ograniczoną skuteczność i mogą osiągnąć jedynie cele minimalizacji rozprzestrzeniania się 
szkód. 

Działania ZBP wspierała Rada Bezpieczeństwa Banków (RBB) zrzeszająca 72 banki, 
w ramach której funkcjonowały 3 grupy robocze: Forum Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy 
i Finansowaniu Terroryzmu (FAML), Forum Bezpieczeństwa Fizycznego (FBF) i Forum 
Bezpieczeństwa Informacji (FBI). Udział w pracach podjęło blisko 200 osób.

Aktywność Rady koncentrowała się na przeciwdziałaniu przestępstwom na szkodę banków 
i  ich klientów z  uwzględnieniem istniejącego poziomu zagrożeń. Zorganizowano trzy 
robocze spotkania i warsztaty oraz konferencję „IV dyrektywa AML w prawie polskim”. 
W  przedsięwzięciach uczestniczyło kilkuset bankowców oraz przedstawiciele instytucji 
regulacyjnych, organów nadzoru, ścigania, służb specjalnych, ubezpieczycieli, podmiotów 
zajmujących się bezpieczeństwem, kancelarii prawnych, firm audytorskich.

Wypracowano stanowiska Związku do projektów ustawy implementującej do prawa 
polskiego IV i  V unijną dyrektywę AML, które przedstawiono przewodniczącym 
komisji sejmowej i  senackiej, wskazując mankamenty projektów ustaw oraz propozycje 
zmian. Związek wystąpił o  interpretację stosowania niejasnych przepisów oraz zwrócił 
się do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) o przyjęcie zaproponowanych 
rozwiązań. Wypracowano również stanowisko do projektów rozporządzeń MF w sprawach 
zgłaszania informacji o  beneficjentach rzeczywistych, wniosków o  udostępnienie 
informacji o  beneficjentach rzeczywistych, przekazywania informacji o  transakcjach, 
a  także w  zakresie formularza identyfikującego instytucję obowiązaną oraz w  związku 
ze schematami XML stanowiącymi wzory dokumentów elektronicznych. Z  uwagi na 
istotność schematów dla wykonywania ustawowych obowiązków zorganizowano robocze 
spotkania z przedstawicielami GIIF. 

W 2018 r. podjęto działania związane z możliwością przez banki prowadzenia outsourcingu 
zagadnień AML. Projekt zakłada integrację zasobów IT, które posiadają KIR SA, BIK 
SA i ZBP, w celu efektywniejszej i bardziej zoptymalizowanej kosztowo realizacji zadań 
nałożonych na banki przez nowelizację ustawy AML m.in. w  zakresie identyfikacji 
i  weryfikacji tożsamości klienta oraz beneficjenta rzeczywistego. Ponadto, Związek 
wypracował propozycje do przygotowywanej przez GIIF krajowej oceny ryzyka prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

Forum Bezpieczeństwa Fizycznego Rady kontynuowało prace nad dobrymi praktykami 
w  zakresie zapobiegania atakom na bankomaty z  użyciem substancji wybuchowych. 
Przedstawiciele banków brali udział w wypracowaniu standardów i wymagań technicznych 
poprawiających bezpieczeństwo środków zgromadzonych w  urządzeniach. Rozwiązania 
mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w bankomatach, lecz także w innych urządzeniach do 
automatycznego przyjmowania i wydawania gotówki.
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Działania w obszarze kształcenia kadr bankowych, 
zarządzania kadrami i edukacji finansowej

W 2018 r. działania w obszarze kształcenia i rozwoju kadr bankowych, zarządzania kadrami 
i edukacji finansowej realizowane były głównie poprzez:

•	 kontynuację rozwoju Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w  Bankowości 
Polskiej (SSK) jako elementu polityki szkoleń i rozwoju pracowników w bankach 
oraz narzędzia wzrostu kompetencji kadr bankowych;

•	 koordynację wymiany informacji i  doświadczeń między bankami w  zakresie 
zarządzania kadrami;

•	 organizację wymiany informacji na temat unijnych i  krajowych przepisów 
w sprawie wynagrodzeń;

•	 prowadzenie badań kadr bankowych;

•	 uczestniczenie w działaniach z obszaru edukacji finansowej.

Kontynuowano działania w  zakresie wymiany informacji i  doświadczeń w  zarządzaniu 
kadrami. W  marcu 2018  r. zorganizowano szkolenie na temat przetwarzania danych 
osobowych pracowników (i  członków ich rodzin w  kontekście spraw socjalnych) oraz 
kandydatów do pracy w kontekście zbliżającego się terminu wejścia w życie przepisów 
RODO.

W  czerwcu 2018  r. odbyła się doroczna konferencja ZBP i  Polskiej Izby Ubezpieczeń 
dla szefów kadr członków obu izb, pt. „Inspiracje 2018 dla HR instytucji finansowych”. 
Dotyczyła ona zmian w przepisach prawa związanych z zarządzaniem kadrami w bankach 
i  firmach ubezpieczeniowych. Za najważniejsze zagadnienia z  obszaru prawnego 
uznano: nowe zasady dotyczące monitoringu pracowników, zmiany ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, zniesienie maksymalnego limitu rocznych składek na 
ubezpieczenie społeczne, projekt ustawy o  jawności życia publicznego oraz nowelizację 
ustawy o  związkach zawodowych. Na konferencji przedstawiono zagadnienie zwinnego 
zarządzania („agile”) polegające na bardziej intuicyjnym podejściu do tworzenia nowych 
produktów i nowej oferty dla klienta, ograniczeniu dokumentacji i większym wykorzystaniu 
technologii. Omówiono również „crowdsourcing”, angażujący pracowników do tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań w firmie.

W  sierpniu 2018  r. przeprowadzono konsultację dotyczącą praktyk stosowanych 
przez banki w związku z wejściem w życie ustawy o  zasadach pozyskiwania informacji 
o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach 
sektora finansowego.

W  październiku 2018  r. odbyło się spotkanie dla osób odpowiadających za relacje 
pracownicze w bankach, na którym omówiono: niezbędne działania dotyczące zarządzania 

W
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konfliktem w  miejscu pracy, relacje banku-pracodawcy z  różnymi reprezentacjami 
pracowników, w tym najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy, techniki radzenia sobie 
z nadmiernym stresem, znaczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych dla pracodawcy i pracownika.

Na Dorocznym Spotkaniu Dyrektorów Departamentów Kadr i  Szkoleń Banków 
w listopadzie 2018 r. omówiono: najważniejsze działania ZBP w roku 2018 i planowane 
kierunki działań w  2019  r., wpływ szkoleń z  obszaru zarządzania procesami i  jakością 
w  ramach SSK na zarządzanie procesami w  banku, wnioski ze skarg składanych przez 
klientów banków, planowane zmiany w przepisach prawa pracy w 2019 r. oraz przykłady 
praktycznego zastosowania robotów w działach kadr. Ze względu na wagę planowanych 
zmian w  przepisach dotyczących prowadzenia dokumentów kadrowych w  grudniu 
zorganizowano dodatkowe spotkanie na temat digitalizacji dokumentów pracowniczych.

W obszarze wymiany informacji na temat unijnych i krajowych przepisów przeprowadzono 
ankietę dotyczącą wdrażania polityki wynagrodzeń w bankach obejmującą pracowników 
sprzedaży detalicznej, rozwiązania dotyczące Material Risk Takers (MRT) i  ogółu 
pracowników. Jej wyniki wskazały, że banki stosują przeważnie zmienne wynagrodzenia 
roczne, półroczne i  kwartalne, premie regulowane, nagrody konkursowe i  premie 
uznaniowe. 

ZBP zorganizował również spotkanie dla banków w sprawie wytycznych EBA dotyczących 
odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje 
w  organizacji, stosowania wytycznych związanych z  prawidłową polityką wynagrodzeń 
w bankach, nowych regulacji wynagrodzeniowych oraz planowanych zmian dotyczących 
narzutów na wynagrodzenia. 

W  zakresie badań dotyczących kadr bankowych ZBP zlecił przygotowanie raportu 
„Kompetencje kadr i  warunki pracy w  bankach spółdzielczych”, którego wyniki 
i wnioski zostały omówione na Forum Liderów BS i innych spotkaniach środowiskowych. 
Przygotowano koncepcję badania kadr banków komercyjnych wraz z projektem ankiety 
i scenariuszem grupy fokusowej.

W  2018  r. opracowano założenia do sporządzenia drugiej części „Mapy edukacji 
finansowej”, obejmującej ocenę programów i projektów edukacyjnych dla uczniów, szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz ocenę podstawy programowej dla obu typów 
szkół. Mapa zostanie przygotowana w pierwszym kwartale 2019 r.

Przedstawiciele Związku uczestniczyli w posiedzeniach i pracach zespołu roboczego ds. 
edukacji finansowej w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF).

W okresie sprawozdawczym Związek kontynuował prace nad rozwojem i promocją SSK 
jako elementu wspierającego politykę kształcenia i  rozwoju kompetencji pracowników 
banków. W  Systemie w  2018  r. uczestniczyły 24 banki komercyjne, wszystkie banki 
spółdzielcze, reprezentowane przez banki zrzeszające, 19 uczelni i instytucji szkolących oraz 
jedna instytucja pośrednictwa finansowego rekomendowana przez bank. Status honorowy 
w Systemie ma Narodowy Bank Polski, a nowym uczestnikiem Systemu Standardów został 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
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ZBP zaktualizował Standard Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych (CKF), 
zmniejszając zakres wymaganej wiedzy teoretycznej na rzecz praktycznych umiejętności 
i  postaw pracowników wobec obsługujących klientów. Dążąc do poprawy wizerunku 
i  jakości obsługi, w  tym etycznego postępowania, banki członkowie Komitetu ds. 
Standardów przyjęły uchwałę rekomendującą wspieranie doradców klientów i pracowników 
punktów informacyjnych w uzyskaniu stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta 
ds. Finansowych (CKF). 

W  2018  r. Banking Contact Centre Forum we współpracy z  sekretariatem Systemu 
Standardów ZBP zorganizowało konkurs dla ok. pół tysiąca pracowników banków z całego 
kraju, którzy na platformie motywacyjnej mierzyli się z zadaniami dotyczącymi standardów 
obsługi klienta. W  2018  r. ZBP przeprowadził 12  egzaminów: 4 – na Europejski 
Certyfikat Bankowca EFCB 3E na poziomie Dyplomowanego Pracownika Bankowego, 
3 – na poziomie Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością, 3 – na poziomie Senior 
Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością oraz 2 – na poziomie Certyfikowanego 
Konsultanta ds. Finansowych. Łącznie do egzaminów przystąpiło 115 osób, a pozytywnie 
zaliczyło go 85 osób. Ponadto, z wykorzystaniem zasad standardów przeprowadzono we 
współpracy z  Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP 4 egzaminy dla 
rzeczoznawców majątkowych wykonujących wyceny dla banków, do których przystąpiły 
173 osoby, a z pozytywnym wynikiem zakończyły go 143 osoby. 

W  okresie sprawozdawczym Związek, na wniosek banków, nadał pracownikom 
sektora bankowego 110 stopni zawodowych potwierdzonych Certyfikatami ZBP: 80 – 
Dyplomowanego Pracownika Bankowego, 16 – Menedżera ds. Zarządzania Procesami 
i  Jakością, 5 – Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i  Jakością oraz 9 – 
Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych. 

Związek brał udział w pracach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego 
(projekt realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości w partnerstwie z PIU i ZBP). 
Przedstawiciele Związku uczestniczyli także w seminariach Instytutu Badań Edukacyjnych 
(IBE) przy Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczących Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji oraz w  projekcie IBE dotyczącym opisu pięciu kwalifikacji rynkowych 
zgłaszanych do ZSK. 

Działania Związku na rzecz banków spółdzielczych w Polsce obejmowały głównie spotkania 
w ramach Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, uczestnictwo w pracach 
Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej oraz organizacji konferencji 
i spotkań poświęconych rozwojowi sektora bankowości spółdzielczej. 

W ramach Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających w roku 2018 odbyły 
się cztery posiedzenia Sekcji, w których zwracano uwagę na sytuację sektora bankowości 
spółdzielczej, zmiany regulacyjne i  konsekwencje utworzenia Polskiego Banku 
Apeksowego, jako alternatywy dla istniejących zrzeszeń banków spółdzielczych. 

W ramach prac Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej odbyły się cztery 
posiedzenia, w  których zwrócono uwagę na funkcjonowanie dotychczasowego modelu 
biznesowego banków spółdzielczych, konieczność wsparcia technologicznego tego sektora 
oraz sytuację bankowości spółdzielczej prezentowaną przez organy nadzorcze. Istotnym 
obszarem współpracy było wspieranie działania systemów ochrony instytucjonalnej 
poprzez prezentowanie raportów z  obszaru prowadzonych badań na rzecz bankowości 
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spółdzielczej, wspieranie podejmowanych działań przez systemy ochrony instytucjonalnej 
wobec regulatora i  nadzorcy oraz promowanie systemów bezpieczeństwa i  stabilności 
stosowanych w  ramach funkcjonujących systemów ochrony. Ponadto, podejmowane są 
działania na rzecz wsparcia procesów technologicznych związanych z  przygotowaniem 
centrum usług wspólnych dla banków spółdzielczych.

Związek w całym okresie sprawozdawczym monitorował proces legislacyjny, wypracowywał 
wspólnie z  bankami spółdzielczymi i  zrzeszeniami stanowisko do projektowanych 
przepisów i  regulacji nadzorczych oraz wspierał banki zrzeszające i  IPS w  pracach nad 
strategią rozwoju sektora bankowości spółdzielczej.
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Statutowa działalność gospodarcza

W  ramach statutowej działalności gospodarczej Związek koncentrował się na realizacji 
zadań określonych uchwałą programową na lata 2017–2020. Wśród najważniejszych 
dokonań należy wymienić:

•	 dalszą rozbudowę systemów wymiany informacji i  powiększanie zasobów baz 
danych;

•	 upowszechnianie korzystania z  systemów wymiany informacji służących 
podnoszeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w  tym poprzez realizację 
z  ponad 120 uczelniami programu edukacyjno-informacyjnego „Nowoczesne 
Zarządzanie Biznesem”;

•	 współpracę z  różnymi partnerami w  upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej 
i finansowej, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych;

•	 udział w programie „Firma Wiarygodna Finansowo” służącemu kształtowaniu 
nawyku przedsiębiorców do badania wiarygodności finansowej partnerów 
biznesowych;

•	 działania związane z budową rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa banków.

Statutowa działalność gospodarcza Związku ukierunkowana była głównie na działania 
mające zapewnić bankom dostęp do jak największych zasobów wiarygodnych informacji, 
w  tym tych pochodzących spoza sektora bankowego, niezbędnych do prawidłowej 
weryfikacji klienta, kompleksowej oceny ryzyka i  stałego monitorowania portfela 
należności. ZBP udostępnia bankom 14 systemów, w tym dwa z obszaru nieruchomości.

Przychody pozyskane z  tej działalności przeznaczane są na rozwój systemów wymiany 
informacji oraz finansowanie bieżącej działalności statutowej Związku. W  2018  r. 
w przypadku baz danych systemów ZBP: 

•	 w  wyniku podjętej wspólnie z  bankami decyzji o  usunięciu z  bazy starych 
dokumentów o 122 181 zmalała liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości 
w systemie Dokumenty Zastrzeżone (DZ). Na koniec 2018 r. baza zawierała 1 
704 839 zastrzeżonych dokumentów;

•	 o  57 380 rekordów zmalała baza systemu Bankowy Rejestr, co związane 
było z  koniecznością usunięcia rekordów o  osobach niespłacających swoich 
zobowiązań w  sektorze bankowym w  związku z  wygaśnięciem dozwolonego 
okresu przetwarzania tych danych. Na koniec 2018 r. baza zawierała 1 677 865 
rekordów; 

•	 o  3084 rekordy powiększyła się baza Systemu Zdarzeń z  Obszaru Ryzyka 
Operacyjnego (ZORO), zawierająca informacje o  zdarzeniach wynikających 
z  szeroko rozumianego ryzyka operacyjnego. System gromadzi informacje 

W
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o  zdarzeniach, wskutek których bank poniósł stratę finansową, bądź jest 
narażony na potencjalną stratę. Na koniec 2018 r. w bazie znajdowało się 15 981 
zarejestrowanych zdarzeń na kwotę bieżących strat przekraczającą 3134 mln zł;

•	 o  1442 rekordy wzrosła liczba informacji o  osobach poszukiwanych listami 
gończymi, dostępnych w systemie Lista Osób Poszukiwanych Listem Gończym 
(LOPLG). Na koniec 2018 r. baza systemu LOPLG zawierała 24 981 rekordów;

•	 o 1296 postów, 5318 komentarzy oraz 475 załączników wzrosła liczba informacji 
dostępnych w Systemie Wymiany Informacji o Zagrożeniach (SWOZ). Na koniec 
2018 r. ich liczba odpowiednio wynosiła 5673, 42 166 oraz 2985;

•	 o 2301 rekordów wzrosła liczba informacji dotyczących numerów podejrzanych 
rachunków bankowych zarejestrowanych w bazie rachunków fraudowych SWOZ. 
Na koniec 2018 r. liczba rekordów wynosiła 9989;

•	 o  2332 rekordy wzrosła liczba informacji o  skompromitowanych numerach: 
PESEL, NIP, REGON i dowodów osobistych w bazie dokumentów fraudowych 
SWOZ. Na koniec 2018 r. ich liczba wynosiła 5074;

•	 o  51 538 rekordów wzrosła liczba informacji o  rachunkach zakładanych „na 
przelew” w Rejestrze Rachunków Bankowych (system RRB). Na koniec 2018 r. 
ich liczba wynosiła 719 931.

•	 o  49 393 rekordy zmalała liczba informacji o  przedmiotach leasingowanych 
w  SWIP, co spowodowane było błędem niewpisania danych u  jednego 
z Uczestników Systemu (błąd techniczny interfejsu po stronie Uczestnika). Po 
usunięciu błędu przez Uczestnika dane powinny powrócić do Systemu w  2019 r. 
Na koniec 2018 r. ich liczba wynosiła 581 223;

•	 o  189 771 rekordów zwiększyła się baza systemu Analiz i  Monitorowania 
Rynku Obrotu Nieruchomości (AMRON), zawierająca informacje o  cenach 
transakcyjnych nieruchomości i wartościach z wycen. Na koniec 2018  r. baza 
zawierała 3 161 740 rekordów. W roku 2017 aktywowano2599 indywidualnych 
Kont Użytkowników dla pracowników banków (w tym 614 kont dla nowych 
Użytkowników) oraz 321 kont Użytkowników spoza sektora bankowego. 
W dalszym ciągu stosowano finansowe zachęty dla banków do systematycznego 
zasilania bazy AMRON, a  także kontynuowano współpracę z  rzeczoznawcami 
majątkowymi, zarówno w  obszarze zasilania bazy, jak i  oferowania bankom 
obsługi w zakresie wycen wartości nieruchomości;

•	 o  29,2 mln nowych informacji gospodarczych (w  tym znaczącą część danych 
pozytywnych), pozyskanych od sektora pozabankowego, powiększyła się baza 
w  Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Na koniec 2018  r. baza zawierała 
ponad 72,382 mln informacji. W 2018 r. udzielono odpowiedź na ponad 22,38 
mln zapytań.

Dzięki funkcjonowaniu dwóch głównych systemów: Bankowego Rejestru oraz 
Dokumentów Zastrzeżonych oszacowano, na podstawie informacji z banków oraz z Biura 
Informacji Kredytowej, że banki uniknęły w 2018 r. nietrafionych transakcji na co najmniej 
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kilka miliardów złotych. Pozafinansowe efekty dla banków, płynące z korzystania z tych 
systemów, to przede wszystkim szybka wymiana informacji, w tym tych o potencjalnym 
ryzyku związanym z  kredytobiorcą, możliwość kształtowania właściwych relacji 
z klientami. Pozyskane dane umożliwiały ponadto lepsze dostosowanie nowych produktów 
i usług do oczekiwań klientów, przy zachowaniu dbałości o jakość portfela kredytowego, 
a tym samym zachowanie wymogów ostrożnościowych i nadzorczych.

W roku 2018, po 10 latach funkcjonowania Systemu Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach 
(SWOZ), zakończono prowadzone prace koncepcyjne dotyczące nowej wersji SWOZ II. 
Uruchomienie nowej wersji Systemu planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r.

W 2018 r. w ramach systemu DZ kontynuowano i zakończono proces pozyskiwania przez 
ZBP decyzji administracyjnych dla wszystkich banków, które zgłosiły taką chęć do ZBP, 
umożliwiających odpytanie baz PESEL i RDO (Rejestr Dowodów Osobistych), będących 
w gestii Ministerstwa Cyfryzacji. Uruchomiono produkcyjnie nowe systemy dla obsługi 
działalności operacyjnej Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa: FinCyber (moduł 
SWOZ) oraz MISP. FinCyber umożliwia wymianę informacji o  cyberincydentach oraz 
pozwala na koordynację działań i  obsługę incydentów na poziomie sektorowym. MISP 
służy do wymiany informacji o podatnościach. 

Pod koniec 2018 r. przygotowano i uruchomiono środowiska testowe tych systemów na 
potrzeby międzybankowych ćwiczeń CyberEXE, które zostały zaplanowane na styczeń 
2019  r., oraz przetestowano i  przygotowano do produkcyjnego uruchomienia nową 
wersję systemu RRB ze strukturami danych rozszerzonymi o nowe sposoby weryfikacji 
tożsamości (m.in. wideoweryfikację). Jednocześnie uruchomiono projekt dotyczący 
stworzenia środowiska do testowego uruchomienia węzła blockchain w  ZBP. Dla 
systemów umiejscowionych na platformie Systemu Węzła Dostępowego przeprowadzono 
audyt bezpieczeństwa potwierdzający prawidłowość oraz zgodność ich działania 
z obowiązującymi w tym zakresie wymogami. W okresie sprawozdawczym prowadzono 
dalsze działania umacniające pozycję systemu AMRON na rynku wymiany informacji 
o nieruchomościach, także jako ośrodka analitycznego dla całego rynku nieruchomości. 
Służyło temu systematyczne zwiększenie zasobów informacyjnych i dostosowanie systemu 
do wymogów regulacyjnych, przy równoczesnej poprawie efektywności i  jakości jego 
funkcjonowania. W 2018 r. prowadzone były prace koncepcyjne dotyczące przebudowy 
systemu AMRON w przyszłości. Przygotowano i uruchomiono postępowanie przetargowe 
na wyłonienie wykonawcy nowej wersji AMRON III w latach 2019–2020. Zakończono 
proces przejścia wszystkich uczestników systemu SARFiN na nową wersję informatyczną. 
Przeprowadzono proces aktualizacji umów uczestnictwa we wszystkich systemach 
wymiany informacji w związku z wymogami rozporządzenia RODO.

Kontynuowane były działania na rzecz rozwoju i promocji systemów wymiany informacji 
oraz poprawy bezpieczeństwa sektora bankowego poprzez:

•	 umożliwienie kolejnym bankom weryfikacji tożsamości osób i  daty zgonu 
w bazie PESEL oraz numeru dowodu osobistego w bazie RDO za pośrednictwem 
systemu DZ;

•	 dokończenie prac koncepcyjnych i  projektowych nad nową wersją SWOZ II 
i wyłonienie jego wykonawcy;
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•	 dalsze modyfikacje w  infrastrukturze Podstawowego i  Zapasowego Ośrodka 
Przetwarzania Danych, mających na celu systematyczne podwyższanie poziomu 
bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;

•	 cykliczną, wspólną z bankami analizę jakości danych gromadzonych w systemach 
wymiany informacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Rekomendacji D 
przez Komisję Nadzoru Finansowego;

•	 organizację konferencji o  roli informacji (w  tym dostępnej w  ramach 
funkcjonujących systemów wymiany informacji) w  zarządzaniu ryzykiem, 
kształtowaniu nawyku sprawdzania zadłużenia i rzetelności płatniczej klientów 
oraz dbania o własną pozytywną historię kredytową;

•	 kampanię promocyjno-informacyjną systemu Dokumenty Zastrzeżone o działaniu 
sektora bankowego na rzecz ochrony klientów i  depozytów oraz podnoszenia 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, prowadzoną od ponad 10 lat pod 
patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy 
z Komendą Główną Policji oraz samorządami i organizacjami konsumenckimi. Jej 
rolą jest uświadamianie konieczności ochrony własnej tożsamości i zastrzegania 
w bankach dokumentów tożsamości w razie ich utraty. Przez cały okres kampanii 
notowany był wyraźny wzrost zastrzeganych dokumentów z  równoczesnym 
spadkiem liczby prób wyłudzeń, co świadczy o wysokiej skuteczności tej formy 
upowszechniania wiedzy. Z  uwagi na dotychczasowe wyniki akcji oraz jej 
pozytywny wpływ na wizerunkowy charakter dla sektora bankowego planowana 
jest kontynuacja kampanii także w kolejnych latach;

•	 kontynuowanie kampanii marketingowej i  PR dotyczącej upowszechniania 
numeru 828 828 828, służącego do zastrzegania kart bankowych.

W  celu ograniczania możliwości przenoszenia na banki ryzyka niewypłacalności 
kredytobiorcy, w  wyniku niewypłacalności jego kontrahentów oraz w  celu wspierania 
banków w  kształtowaniu pozytywnych relacji z  klientami, Związek popierał program 
„Firma Wiarygodna Finansowo”, realizowany przez BIG InfoMonitor. Program rozpoczął 
się pod koniec 2011 r. i jest kontynuowany.

Poza dochodami z systemów wymiany informacji w okresie sprawozdawczym ZBP uzyskał 
dochody wynikające z organizacji konferencji, kongresów oraz seminariów. W roku 2018 
dochody pochodziły również z dywidend spółek, w których Związek jest zaangażowany 
kapitałowo. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w sprawozdaniu finansowym 
za 2018 r.

Związek Banków Polskich prowadził również działania edukacyjne za pośrednictwem 
programów edukacyjnych realizowanych dzięki głównemu wsparciu Grupy Biura 
Informacji Kredytowej oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej. Stały się one jednymi 
z największych programów edukacji ekonomicznej w Polsce. Stanowią skuteczne narzędzie 
budowania pozytywnego wizerunku sektora bankowego w wielu środowiskach, grupach 
społecznych i  instytucjach. Wśród projektów edukacyjnych realizowanych w  2018  r. 
należy wyróżnić:



www.zbp.pl

49

•	 „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” obejmujące działania o  charakterze 
edukacyjno-informacyjnym, ukierunkowane na tematykę wymiany informacji 
w bankowości, a także pomiędzy bankami a innymi podmiotami gospodarczymi. 
Projekt, realizowany wspólnie z  Biurem Informacji Kredytowej i  Biurem 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor, jest skierowany głównie do studentów 
uczelni ekonomicznych. Obecnie jest jednym z  największych programów 
współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim w Polsce. Na koniec 2018 r. 
współpracowano w ramach projektu z prawie 130 uczelniami, w których studiuje 
ponad 650 tys. studentów. Do projektu włączyły się takie instytucje, jak: 
Giełda Papierów Wartościowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska Izba 
Ubezpieczeń. Kontynuowana była współpraca z  Konferencją Rektorów Szkół 
Akademickich, Parlamentem Studentów oraz mediami akademickimi. Program 
był realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Ponadto, rozpoczęto współpracę z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Technologii. Program został wyróżniony specjalną nagrodą 
Forum Uniwersytetów Polskich w zakresie współpracy biznesu ze środowiskiem 
akademickim;

•	 „Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza online” – rozwój nieodpłatnego dostępu 
do archiwum specjalistycznej wiedzy o  sektorze bankowym i  finansowym, do 
którego dostęp uzyskało ponad 130 uczelni oraz ponad 300 banków. Na koniec 
2018  r. na platformie zarejestrowało się ponad 15 tys. użytkowników, którzy 
korzystają z elektronicznych wersji branżowych czasopism;

•	 Program sektorowy – „Bankowcy dla Edukacji” – realizowany od 2016 r. przez 
Warszawski Instytut Bankowości skierowany jest do uczniów, studentów, 
pracowników sektora bankowego oraz seniorów. Szybki rozwój programu 
i szeroki jego zasięg był możliwy dzięki aktywnemu uczestnictwu banków (na 
koniec 2018 r. uczestniczyło ponad 160 banków). W szkoleniach prowadzonych 
wspólnie z  bankami w  2018  r. uczestniczyło ponad 350  000  uczniów, 50 
000 studentów i  10 000 seniorów. Równocześnie przeszkolono ponad 400 
wolontariuszy, pracowników banków oraz realizowano warsztaty dla ponad 2500 
nauczycieli.

W  omawianym okresie program edukacji finansowej został poszerzony o  zagadnienia 
związane z  cyberbezpieczeństwem. W  ramach podpisanych edukacyjnych umów 
partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a  sektorem bankowym 
w  programie uczestniczyło ponad 400 gmin. We współpracy z  Polskim Związkiem 
Głuchych zorganizowano pierwszy w Polsce cykl 32 regionalnych warsztatów dla osób 
głuchych i niedosłyszących o tematyce z zakresu finansów i cyberbezpieczeństwa. O randze 
programu i wadze edukacji finansowej może świadczyć zadeklarowana gotowość współpracy 
w  ramach programu m.in.: Komisji Nadzoru Finansowego oraz resortów: finansów, 
inwestycji i rozwoju, cyfryzacji, edukacji. Dzięki szerokim działaniom medialnym tylko 
w 2018 r. program prezentowany był w różnych mediach, generując łącznie ponad 1200 
publikacji. We współpracy z  Europejską Federacją Bankową zorganizowano również 
pierwszą polską edycję Europejskiego Quizu Finansowego dla młodzieży, w  którym 
w Polsce wzięło udział ponad 8000 uczestników (co stanowiło ok. 20 proc. uczestników 
z całej Europy).
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Poza dochodami z systemów wymiany informacji w okresie sprawozdawczym ZBP uzyskał 
dochody wynikające z organizacji konferencji, kongresów oraz seminariów. W roku 2018 
dochody pochodziły również z dywidend spółek, w których Związek jest zaangażowany 
kapitałowo. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w sprawozdaniu finansowym 
za 2018 r.
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Władze Związku Banków Polskich

RADA ZWIĄZKU

 PREZYDIUM RADY ZWIĄZKU

1. Piotr Czarnecki – Członek Prezydium Rady Związku (do dnia 31.10.2018), 
Przewodniczący Rady Związku (do dnia 19.04.2018), Prezes Zarządu, Raiffeisen Bank 
Polska SA

2. Zdzisław Kupczyk – Członek Prezydium Rady Związku, Prezes Zarządu, Bank BPS SA

3. Michał H. Mrożek – Członek Prezydium Rady Związku, Przewodniczący Rady 
Związku (od dnia 19.04.2018), Prezes Zarządu, HSBC Bank Polska SA

CZŁONKOWIE RADY ZWIĄZKU

4. Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA,

5. Piotr Cyburt – Prezes Zarządu, mBank Hipoteczny SA,

6. Ewa Fizyta – Dyrektor, Société Générale SA Oddział w Polsce,

7. Michał Gajewski – Prezes Zarządu, BZ WBK SA, 

8. Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA,

9. Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu, Bank Millennium SA, 

10. Paulina Górecka – Dyrektor, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. 
Oddział w Polsce (członek Rady Związku od 19.04.2018)

11. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska SA,

12. Bartosz Kublik – Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w  Ostrowi Mazowieckiej, 
(członek Rady Związku od 8.02.2018),

13. Teresa Kudlicka – Prezes Zarządu, Bank Spółdzielczy w  Płońsku, (członek Rady 
Związku do 8.02.2018),

14. Michał Krupiński – Prezes Zarządu, Bank PEKAO SA, (członek Rady Związku od 
26.11.2018),

15. Tomasz Krzak – Prezes Zarządu, Plus Bank SA, (członek Rady Związku do dnia 
28.03. 2018),
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16. Cezary Maciejewski – Prezes Zarządu, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,

17. Paweł Pyzik – Prezes Zarządu, SGB Bank Spółdzielczy, (członek Rady Związku do 
9.02.2018),

18. Maciej Semeniuk – Członek Zarządu Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce (członek 
Rady Związku od 19.04.2018),

19. Sławomir S. Sikora – Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie SA,

20. Mirosław Skiba – Prezes Zarządu, SGB Bank Spółdzielczy, (członek Rady Związku od 
6.11.2018).

ZARZĄD ZWIĄZKU 

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku

Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes Związku

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA ZBP:

•	 Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny – Dyrektor Mariusz Zygierewicz

•	 Zespół Prawno-Legislacyjny – Dyrektor Tadeusz Białek

•	 Zespół Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej – Dyrektor Wojciech 
Pantkowski

•	 Zespół Bezpieczeństwa Banków – Dyrektor Piotr Balcerzak

•	 Zespół Bankowości Detalicznej i  Rynków Finansowych – Dyrektor Norbert 
Jeziolowicz

•	 Zespół ds. Programów Publicznych i  Środowisk Gospodarczych – Dyrektor 
Arkadiusz Lewicki

•	 Zespół Finansów – Dyrektor Grażyna Dziedzic

•	 Zespół Prezydialno-Organizacyjny i IT – Doradca Zarządu Wojciech Pietruszka

•	 Zespół Public Relations – Dyrektor Przemysław Barbrich

•	 Zespół Statutowej Działalności Gospodarczej – Pełnomocnicy Zarządu – 
Koordynator Stanisław Danis, Teresa Hildebrand-Wrzesień

•	 Zespół Współpracy Międzynarodowej – Dyrektor Paweł Pniewski
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•	 Zespół ds. Kształcenia i  Rozwoju Kadr Bankowych – Pełnomocnik Zarządu 
Mariusz Zygierewicz

•	 Przedstawicielstwo ZBP w Brukseli – Dyrektor Piotr Gałązka

•	 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE – Dyrektor 
Arkadiusz Lewicki

•	 Klub Bankowca – Kierownik Klaudiusz Kozłowski
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Kalendarium najważniejszych wydarzeń

STYCZEŃ

Banki finansują transfer technologiczny, 8 stycznia 2018 r.

Tematem spotkania było omówienie zmodyfikowanych zasad naboru wniosków 
o  dofinansowanie. Podczas szkolenia omówiono główne definicje i  założenia programu, 
zasady aplikowania o dofinansowanie i współpracy z instytucją wdrażającą. Przeanalizowane 
zostały wymogi dotyczące prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie, zasady 
realizacji projektu, weryfikacji statusu przedsiębiorstwa oraz obowiązki przedsiębiorstwa 
jako beneficjenta wsparcia. Przedstawiciele BGK omówili również najczęstsze błędy 
popełniane przez wnioskodawców. 

Konferencja Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej, 10–11 stycznia 2018 r.

Udział w  wydarzeniu wzięli przedstawiciele zarządów i  rad nadzorczych banków 
zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, członkowie rad zrzeszeń oraz izb 
gospodarczych. Obrady poświęcono ocenie stanu polskiej bankowości spółdzielczej, 
a  także ukształtowaniu kierunków współpracy i  rozwoju sektora w najbliższych latach. 
Dyskusja podczas konferencji została zainicjowana prezentacją przygotowaną przez 
Warszawski Instytut Bankowości i Alterum, a także informacjami Prezesa Krajowej Izby 
Rozliczeniowej o najnowszych zmianach regulacyjnych w obszarze płatności oraz Prezesa 
Fundacji Polska Bezgotówkowa na temat nowych możliwości w zakresie rozwoju obrotu 
bezgotówkowego w Polsce.

Klub Polska 2025+ „Kryptowaluty – dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie?”, 
16 stycznia 2018 r.

W  ramach Klubu odbyła się dyskusja pod tytułem „Kryptowaluty – dla kogo szansa, 
dla kogo zagrożenie?” z udziałem prof. dr. hab. Krzysztofa Piecha z Uczelni Łazarskiego, 
mec. Beaty Marek z  kancelarii prawnej Cyberlaw.pl i  dr. Grzegorza Sobieckiego ze 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W dyskusji, do której wprowadzeniem były 
wystąpienia prelegentów, przybliżono ideę kryptowalut, przede wszystkim bitcoina 
w  świetle fluktuacji jego wartości w  ostatnim czasie, a  także pokazano to zagadnienie 
z perspektywy ekonomicznej, biznesowej i regulacyjnej.

Banki o rynku OZE w Polsce, 24 stycznia 2018 r.

W Warszawie obyło się spotkanie międzybankowego Zespołu ZBP ds. finansowania OZE 
i Efektywności Energetycznej. Głównym tematem była ocena stanu otoczenia prawnego 
dotycząca OZE w Polsce oraz ocena aktualnej sytuacji rynku odnawialnych źródeł energii 
(OZE) i perspektyw zaangażowania banków w nowe projekty. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele banków zainteresowanych dalszym rozwojem rynku OZE w  Polsce 
i udziałem w kredytowaniu tego rozwoju. 
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Raport NetB@nk: Liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 35 mln, 
30 stycznia 2018 r.

Na konferencji prasowej zaprezentowano kolejną edycję raportu. Jak z niego wynikało, 
po III kwartale 2017  r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów 
indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy przybyło 450 tys. 
nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – 2 mln. To 
wzrosty o odpowiednio 1,3 proc. (k/k) i 6,15 proc. (r/r).

LUTY

Posiedzenie Plenarne Komisji Etyki Bankowej, 12 lutego 2018 r.

Spotkanie poświęcono omówieniu prac bieżących Komisji. Członkowie Komisji 
przedyskutowali projekt nowej wersji ankiety, która stanowi punkt wyjścia do opracowania 
raportu KEB o  relacjach między bankami a  ich interesariuszami. Omówiono stan prac 
zespołów roboczych KEB oraz przedstawiono informacje ze spotkań z przedstawicielami 
banków, podczas których zaprezentowano wnioski z raportu KEB.

Raport AMRON-SARFiN – Dobry rok na rynku kredytów mieszkaniowych,  
28 lutego 2018 r.

Na konferencji prasowej zaprezentowano kolejną edycję raportu o  sytuacji na rynku 
kredytów hipotecznych. Wyniki akcji kredytowej w  segmencie mieszkaniowym 
w  IV kwartale minionego roku okazały się zbliżone do kwartału III i  nieco wyższe od 
oczekiwań. Od października do grudnia 2017 banki udzieliły 44,7 tys. nowych kredytów 
o wartości blisko 11 mld zł.

Klub Polska 2025+ „Teraźniejszość i  przyszłość reguł fiskalnych Unii Europejskiej”, 
28 lutego 2018 r.

W  spotkaniu wzięli udział dr Mateusz Szczurek, b. Minister Finansów, członek 
Europejskiej Rady Finansów i ekspert EBOiR, Janusz Jankowiak, członek Towarzystwa 
Ekonomistów Polskich, oraz Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu 
Rozwoju i ekspert Instytutu Sobieskiego. Wprowadzeniem do dyskusji było omówienie 
głównych wniosków z  Raportu Europejskiej Rady Budżetowej, organu doradczego 
Komisji Europejskiej, którego zadaniem jest działanie eksperckie na rzecz wzmocnienia 
unii gospodarczej i walutowej.

MARZEC

Bankowcy z  Minister Przedsiębiorczości i  Technologii o  współpracy w  rozwoju 
przedsiębiorczości, 2 marca 2018 r.

Finansowanie sektora mikro, małych i  średnich firm, uproszczenia w  zakładaniu 
i prowadzeniu działalności gospodarczej, finansowanie innowacji oraz walka ze smogiem – 
to główne tematy spotkania Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz 
ze środowiskiem bankowym. Minister Przedsiębiorczości i  Technologii przedstawiła 
zakres zadań i cele nowego resortu oraz uproszczenia dla przedsiębiorców, które weszły lub 
niedługo wejdą w życie, takie jak „100 zmian dla firm” czy Konstytucja Biznesu. 
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Raport InfoDOK: W  2017  r. zastrzeżono 136 tys. dokumentów tożsamości, 
5 marca 2018 r.

ZBP opublikował kolejne wydanie raportu o  dokumentach InfoDOK. W  2017  r. 
zastrzeżono 136 tys. skradzionych i zgubionych dokumentów tożsamości – przy założeniu, 
że ok. 20  proc. Polaków to dzieci i  młodzież, to tak, jakby swoje dokumenty utracili 
wszyscy dorośli mieszkańcy Bytomia, Bielska-Białej, Olsztyna albo Zabrza. W tym samym 
okresie z banków próbowano wyłudzić 6,7 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 442 mln 
zł. 

XVI Zawody Narciarskie o Puchar ZBP, 5 marca 2018 r.

Rywalizacja sportowa zorganizowana przez Akademię Sportu Klubu Bankowca. Zawody 
w slalomie gigancie były rozgrywane w sześciu kategoriach: Dzieci, Kobiety Bankowcy, 
Kobiety Przyjaciele, Mężczyźni Bankowcy, Mężczyźni Przyjaciele i Snowboard. Zmagania 
były koordynowane przez kadrę trenerską, stworzoną przez byłych i aktualnych zawodników 
startujących w  Pucharze Polski, Carvingowym Pucharze Polski, a  także w  Alpejskim 
Pucharze Świata. 

Porozumienie pomiędzy Żandarmerią Wojskową a ZBP, 7 marca 2018 r.

W  warszawskim Klubie Bankowca podpisano porozumienie w  zakresie współpracy 
w przeciwdziałaniu przestępczości. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Żandarmerią 
Wojskową a  Związkiem Banków Polskich. Przedmiotem porozumienia jest określenie 
zasad współpracy Żandarmerii i  ZBP w  przeciwdziałaniu przestępstwom popełnianym 
na szkodę banków oraz ich klientów m.in. poprzez nieodpłatną wymianę informacji, 
realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem ZBP, banków – członków 
ZBP i  żołnierzy Żandarmerii oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w  zakresie 
przeciwdziałania cyberprzestępczości popełnianej na szkodę banków i ich klientów.

Forum Bankowe, 14 marca 2018 r.

Jedna z  najważniejszych dorocznych konferencji poświęconych rynkowi finansowemu, 
systemowi bankowemu i  gospodarce. Oprócz przedstawicieli instytucji finansowych 
tradycyjnie już uczestniczyli w  niej reprezentanci administracji publicznej różnych 
szczebli, organów nadzoru i instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną państwa, 
a także sektora nauki i uczelni o profilu ekonomicznym.

II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, 15 marca 2018 r.

Forum dyskusyjne poświęcone edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Przygotowały 
ją cztery instytucje współpracujące z  sektorem finansowym: Fundacja Warszawskiego 
Instytutu Bankowości, Fundacja GPW, Fundacja Think! oraz Fundacja im. Lesława 
A. Pagi. Kongres odbył się pod patronatem m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
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Raport NetB@nk: O prawie 80 proc. wzrosła popularność przelewów natychmiastowych, 
29 marca 2018 r.

Jak wynika z kolejnej edycji raportu NetB@nk opublikowanego na konferencji prasowej 
ZBP, Polacy w 2017 r. wykonali prawie 1,8 mld przelewów na łączną kwotę 4,75 bln zł. 
O prawie 80 proc. wzrosła także popularność przelewów natychmiastowych.

KWIECIEŃ

ZBP wyróżniony w  konkursie Lider Cyfrowej Dostępności 2018 Fundacji Widzialni, 
16 kwietnia 2018 r.

Podczas konferencji „Włączenie cyfrowe – dostępna Polska” odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród w konkursie Lider Cyfrowej Dostępności 2018. To II edycja konkursu, 
którego celem jest promowanie działań i  postaw osób szczególnie wyróżniających się 
poprzez swoją aktywność na rzecz zwiększenia dostępności do zasobów cyfrowych dla 
wszystkich użytkowników niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, używanego 
sprzętu i oprogramowania. Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie dla Związku Banków 
Polskich za aktywną działalność na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej, popularyzację 
dobrych praktyk w sektorze bankowym.

Walne Zgromadzenie ZBP, 19 kwietnia 2018 r.

Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat głównych kierunków działań Związku 
w  latach 2018–2020, przeprowadzono głosowania uzupełniające skład organów 
statutowych ZBP, dokonano aktualizacji regulaminów samorządu, a także podjęto uchwały 
dotyczące cyberbezpieczeństwa banków i ich klientów. W trakcie Walnego Zgromadzenia 
zaprezentowane zostało badanie Wizerunek Sektora Bankowego 2018 r. ukazujące obraz 
krajowej bankowości oczami konsumentów. Ostatnia część obrad poświęcona została 
dyskusji panelowej na temat sytuacji w  sektorze bankowym oraz perspektyw rozwoju 
krajowej bankowości.

„Bankowcy dla Edukacji” na największym dorocznym spotkaniu studentów w  Polsce, 
19–22 kwietnia 2018 r.

W Krynicy-Zdroju odbyła się XXIV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. 
To doroczne największe spotkanie reprezentacji studenckich w Polsce, z udziałem ponad 
400 samorządowców uczelnianych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, partnerami całej Konferencji był zaś program sektorowy 
„Bankowcy dla Edukacji”, program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – powołane 
z inicjatywy Związku Banków Polskich – oraz Sektorowa Rada Kompetencji ds. Sektora 
Finansowego.

ZBP sygnatariuszem partnerstwa na rzecz dostępności, 23 kwietnia 2018 r.

W  Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inaugurująca rządowy 
program „Dostępność Plus”. Podczas wydarzenia premier Mateusz Morawiecki wraz 
z  przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, szkół 
i uczelni oraz przedsiębiorców podpisał „Pakt na rzecz dostępności”. W imieniu Związku 
Banków Polskich dokument podpisał prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. Celem programu 
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jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym 
osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa 
dostępności przestrzeni publicznej, produktów i  usług w  aspekcie architektonicznym, 
informacyjnym i komunikacyjnym.

InfoDOK: Rekordowo niska liczba prób wyłudzeń kredytów w  I  kwartale 2018  r., 
24 kwietnia 2018 r.

Z  raportu zaprezentowanego na konferencji prasowej ZBP wynika, że Polacy coraz 
częściej zgłaszają w bankach zgubione i skradzione dokumenty tożsamości. Z pewnością 
jest to główny powód znacznego spadku liczby prób wyłudzeń kredytów, którego trend 
obserwujemy od 2015 r. W okresie styczeń–marzec 2018 r. podjęto jedynie 1278 prób 
wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 99,1 mln zł.

Prezentacja PolishAPI, 24 kwietnia 2018 r.

ZBP potwierdził opublikowanie dokumentacji standardu PolishAPI – rozwiązania 
umożliwiającego podmiotom trzecim dostęp do rachunków bankowych swoich klientów. 
Nowy system w wersji 1.0 funkcjonuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej 
i  jak potwierdza ZBP, jest on w  pełni zgodny z  wymogami europejskich i  krajowych 
organów nadzoru. Wprowadzenie PolishAPI było możliwe dzięki przyjęciu dyrektywy 
PSD2, której implementacja do krajowych przepisów wejdzie w  życie w  najbliższym 
czasie.

Kongres Forum Technologii Bankowych, 25 kwietnia 2018 r.

Przemiana relacji bank–klient była jednym z głównych wątków tegorocznego Kongresu 
Forum Technologii Bankowych. Dynamiczne zmiany dokonujące się na rynku finansowym 
wskutek ekspansji nowoczesnych technologii teleinformatycznych skutkują nie tylko 
powstawaniem nowych kanałów transakcyjnych, usprawnieniem procesów kredytowych 
czy skuteczniejszą wymianą informacji gospodarczej. Rozpoczynając konferencję, 
Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, podkreślił, że podstawą 
modernizacji współczesnych instytucji finansowych jest dialog pomiędzy sektorem 
bankowym a dostawcami rozwiązań technologicznych. 

MAJ

Młodzi Polacy zwycięzcami Europejskiego Quizu Finansowego, 8 maja 2018 r.

Emilian Ptak i Paweł Rozbejko byli najlepsi wśród 40 tys. uczniów z 25 krajów w Europie, 
którzy uczestniczyli w I edycji Europejskiego Quizu Finansowego organizowanego przez 
Europejską Federację Bankową. W  finale rozegranym w  Brukseli 14-letni uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie osiągnęli najlepszy wynik i na podium wyprzedzili 
drużyny z  Irlandii i  Niemiec. Europejski Quiz Finansowy współorganizowany przez 
krajowe asocjacje bankowe składał się z trzech etapów – szkolnego, krajowego i finałowego 
europejskiego. W  Polsce jego przebieg koordynował Związek Banków Polskich oraz 
Warszawski Instytut Bankowości, który realizuje jeden z  największych programów 
edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.



Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 9 maja 2018 r.

Przedmiotem posiedzenia Rady było w  szczególności omówienie rekomendacji 
wynikających z  tegorocznej Konferencji Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej 
oraz prezentacja wyników badań sektora bankowości spółdzielczej. Ważnym tematem 
była również dyskusja w  zakresie planowanych działań na rzecz współpracy i  rozwoju 
polskiej bankowości spółdzielczej, a  także wymiana informacji o  przebiegu prac nad 
PolishAPI, STIR, Split Payment oraz aktualnych działaniach legislacyjnych dotyczących 
najistotniejszych dla sektora kwestii, w tym związanych z finansowaniem sektora agro.

VII Forum Bezpieczeństwa Banków, 10 maja 2018 r.

W  trakcie Forum dyskutowano o  bezpieczeństwie w  erze open bankingu i  przepisów 
związanych z  regulacjami GDPR/RODO i  PSD2, a  także o  tym, jakie są możliwe 
scenariusze i jakie korzyści oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem wnosi idea open 
bankingu. Rozmawiano również o  starych i  nowych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz 
kompetencjach niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem. 

Europejski Kongres Gospodarczy, 14–16 maja 2018 r.

W Katowicach odbyła się jubileuszowa, X edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
Kongres jest miejscem wymiany poglądów na temat głównych trendów gospodarczych oraz 
perspektyw ekonomicznych zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie. Obszary dyskusji 
podczas Kongresu łączą takie hasła, jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjności, zmiany 
technologiczne z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, współpraca gospodarcza w ramach 
wolnego rynku czy też odpowiedzialność i  środowisko. Tegoroczna tematyka Kongresu 
skupiała się nie tylko na bieżących problemach ekonomicznych, lecz przede wszystkim 
na poszukiwaniu innych kierunków rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
technologii, wspierania start-upów, a także optymalnych form finansowania inwestycji.

International Week Warsaw, 18 maja 2018 r.

W Klubie Bankowca w Warszawie zainaugurowano kolejną edycję International Week 
Warsaw – spotkania młodych przedstawicieli najbardziej prestiżowych ekonomicznych 
uczelni na świecie. Wśród uczestników znaleźli się studenci m.in. z Niemiec, Ukrainy, 
Francji, Turcji, Japonii czy Izraela. Wydarzenie było również współorganizowane przez 
Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundację GPW w ramach programu sektorowego 
„Bankowcy dla Edukacji”.

Perły Samorządu 2018, 17–18 maja 2018 r.

W konferencji organizowanej w Gdyni przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej” udział 
wzięło ponad 200 samorządowców z całej Polski, a także przedstawiciele Sejmu, organizacji 
pozarządowych i biznesu. W konferencji udział wzięli reprezentanci sektora bankowego, 
a  partnerem wydarzenia był program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”. W  trakcie 
pierwszego dnia oprócz wystąpień i paneli dyskusyjnych odbyła się m.in. specjalna debata 
współorganizowana przez Warszawski Instytut Bankowości, „Dziennik Gazetę Prawną” 
i Miasto Gdynię.
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VI Posiedzenie Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców ZBP, 21 maja 2018 r.

Rada działa na rzecz całego sektora bankowego i jest ważnym gremium opiniotwórczym 
banków, zainteresowanych rozwojem dostępu do finansowania dla MMŚP, tworzeniem 
optymalnych warunków w  celu doskonalenia oferty finansowej oraz konstruktywnym 
dialogiem ze środowiskiem MMŚP.

Raport AMRON-SARFiN – rekordowy pierwszy kwartał, 22 maja 2018 r.

Pierwszy kwartał 2018  r. w  segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się najlepszy 
pod względem liczby i wartości nowych umów od 2011 r. Banki udzieliły ponad 55 tys. 
nowych kredytów o wartości blisko 13 mld zł – wynika z najnowszego raportu AMRON-
SARFiN opublikowanego podczas majowej konferencji prasowej.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, 23 maja 2018 r.

Już po raz dziesiąty przedstawiciele banków spółdzielczych, dostawców usług IT 
dla sektora bankowego oraz administracji publicznej dyskutowali o  najważniejszych 
wyzwaniach związanych z elektronizacją polskiej bankowości lokalnej. Gościem specjalnym 
tegorocznego forum był Juergen Hess, Vertriebsdirektion Verbund und Marktkunden, 
Fiducia & GAD IT AG. Mówił o  doświadczeniach związanych ze wspólnym centrum 
usług dla bankowości spółdzielczej w Niemczech. 

Spotkanie ws. wytycznych EUNB dotyczących oceny odpowiedniości członków organu 
zarządzającego, 29 maja 2018 r.

W  Klubie Bankowca w  Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli banków 
zajmujących się wdrażaniem wytycznych EUNB dotyczących oceny odpowiedniości 
członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz sprawami 
wynagrodzeń z przedstawicielami EY.

CZERWIEC

Najmłodsi o bankowości, oszczędzaniu i cyberbezpieczeństwie, 1 czerwca 2018 r.

Z  okazji Dnia Dziecka Związek Banków Polskich wraz z  Warszawskim Instytutem 
Bankowości zorganizowali we współpracy z redakcją „Dziennika Gazety Prawnej” specjalną 
debatę pt. „Oszczędzanie? Nie tylko w  śwince-skarbonce, ale i  internecie” z  udziałem 
uczniów szkół podstawowych. Jej zapis ukazał się 1 czerwca br. w  okolicznościowym 
wydaniu gazety zredagowanym i zaprojektowanym przez dzieci.

VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji, 6 czerwca 2018 r.

Jedno z  najważniejszych, cyklicznych spotkań osób odpowiedzialnych za tworzenie 
i nadzorowanie polityki prawnej w polskich bankach. Tematami przewodnimi tegorocznego 
Kongresu były: zagadnienie kredytów hipotecznych denominowanych/indeksowanych 
do waluty obcej, instytucja klauzul modyfikacyjnych, a  także kwestia zabezpieczenia 
i  egzekucji wierzytelności analizowana z perspektywy aktualnej pozycji prawnej banku 
jako wierzyciela.
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Kongres Gospodarki Elektronicznej 2018, 7 czerwca 2018 r.

Już po raz trzynasty uczestnicy Kongresu Gospodarki Elektronicznej rozmawiali 
o  gospodarce elektronicznej, w  tym m.in. o  usługach 4.0. W  specjalnym wystąpieniu 
Minister Cyfryzacji Marek Zagórski poinformował o zaawansowanych pracach legislacyjnych 
związanych z federacyjnym modelem obsługi cyfrowej tożsamości. Dyskutowano również 
o wizji czwartej rewolucji przemysłowej w służbie gospodarki elektronicznej. Wydarzenie 
zakończyło ogłoszenie wyników konkursu Kongresu Gospodarki Elektronicznej.

ZBP i  „Bankowcy dla Edukacji” na XIV Forum Samorządowym w  Szczecinie, 
8 czerwca 2018 r.

W tym roku hasłem przewodnim konferencji było: „Gospodarka finansowa i współdziałanie 
instytucjonalne w  sektorze publicznym”. W  konferencji uczestniczyli Prezes ZBP 
Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Wiceprezes WIB Waldemar Zbytek. Partnerem wydarzenia 
był program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Sesję inaugurującą Forum otworzyli 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent 
Szczecina Piotr Krzystek. W części oficjalnej odbyła się również uroczystość podpisania 
porozumienia dotyczącego współpracy w ramach programu sektorowego „Bankowcy dla 
Edukacji” na rzecz edukacji ekonomicznej dzieci, młodzieży i seniorów.

Posiedzenie Plenarne Komisji Etyki Bankowej, 11 czerwca 2018 r.

Pierwszym punktem obrad było wystąpienie Prezesa ZBP Jerzego Bańki, który przedstawił 
najważniejsze działania ZBP w ostatnim okresie oraz wskazał na toczące się inicjatywy 
legislacyjne mające odniesienie także do obszaru działalności Komisji Etyki Bankowej. 
Członkowie Komisji mieli również możliwość zadania pytań i  przedstawienia swoich 
obserwacji w odniesieniu do poszczególnych zagadnień.

Spotkanie Banków z Wicepremierem ws. programu „Kreatywna Europa”, 11 czerwca 2018 r.

W  siedzibie Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie 
Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego z  przedstawicielami środowiska 
bankowego. Spotkanie zostało zorganizowane z  inicjatywy Krajowego Punktu 
Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE i dotyczyło wdrożenia na 
polskim rynku preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców z sektorów 
kultury i kreatywnych w ramach programu „Kreatywna Europa”. 

Horyzonty Bankowości 2018, 12 czerwca 2018 r.

W ramach wydarzenia odbyło się wiele spotkań i konferencji dla przedstawicieli świata 
bankowości, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, środowisk naukowych, 
firm okołobankowych, praktyków i  teoretyków nowoczesnych technologii. Na część 
przedpołudniową złożyły się konferencje: „Forum Strategii Bankowych”, „Płatności 
Mobilne”, „BankTech” oraz konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora 
Finansowego FINSKILLS. W części popołudniowej odbyła się gala „Ranking największych 
banków w Polsce 2018”. 
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Wręczenie Nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka, 12 czerwca 2018 r.

Podczas gali wieńczącej konferencję „Horyzonty Bankowości” odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagród Dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka. Nagroda przyznawana 
jest dziennikarzom, zespołom lub całym redakcjom za podejmowanie tematyki finansów 
i  bankowości oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej w  sposób rzetelny, przyjemny 
i zrozumiały. 

Klub Polska 2025+ „Jak rozpętałem wojnę handlową – przyczyny i  konsekwencje 
konfliktów handlowych we współczesnym świecie”, 13 czerwca 2018 r.

W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Marzenna Weresa ze Szkoły Głównej Handlowej, 
prof. dr hab. Zbigniew Lewicki z  Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i  prof. dr hab. Marian Noga z  Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W  czasie 
debaty z  udziałem wybitnych ekspertów staraliśmy się przedstawić bieżące wydarzenia 
dotyczące zaostrzenia relacji handlowych między USA i Chinami oraz Unią Europejską 
na tle historycznych konfliktów handlowych, a także zastanowić się nad konsekwencjami 
i możliwymi scenariuszami dalszego rozwoju sytuacji.

O światowej gospodarce w Toruniu, 18 czerwca 2018 r.

Odbyły się centralne uroczystości jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania UMK w Toruniu. W ich trakcie doktoratem honoris causa UMK w Toruniu 
uhonorowany został laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. Robert Franklin 
Engle. Ponadto, w  związku z  dynamicznym rozwojem programów edukacyjnych, 
odnowiono podpisane porozumienie o  współpracy w  zakresie realizacji programów 
edukacji ekonomicznej pomiędzy ZBP, Centrum Prawa Bankowego i  Informacji oraz 
Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkanie inauguracyjne Zespołu ZBP ds. Wymiany informacji w celu przeciwdziałania 
wyłudzeniom środków UE, 19 czerwca 2018 r.

Do prac w Zespole sektor bankowy skierował prawie 70 osób. Ze strony sektora publicznego 
w pracach bierze udział Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Kongres Gmin Wiejskich RP: Gminy coraz chętniej stawiają na obrót bezgotówkowy, 
19–20 czerwca 2018 r.

W Poznaniu odbył się XVIII Kongres Gmin Wiejskich RP. Pierwszego dnia wydarzenia 
odbyła się m.in. konferencja prasowa z  udziałem przedstawicieli Krajowej Izby 
Rozliczeniowej, Fundacji Polska Bezgotówkowa, Warszawskiego Instytutu Bankowości 
oraz Związku Gmin Wiejskich RP. Tematem konferencji było podsumowanie 
dotychczasowych efektów programu upowszechniania płatności bezgotówkowych 
w  jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez KIR we współpracy 
z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.
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Europejski Kongres Finansowy, 20 czerwca 2018 r.

„Na stulecie – o  innowacyjną i  bezpieczną przyszłość sektora finansowego” to główny 
temat Europejskiego Kongresu Finansowego, który 18–20 czerwca odbył się w Sopocie. 
Kongres jest miejscem debat, dyskusji i spotkań środowiska biznesu, nauki oraz polityki. 
Podczas EKF odbyły się organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
– Gdańską Akademię Bankową seminaria, kongresy specjalistyczne, spotkania branżowe 
oraz tematyczne komitety sterujące i rady programowe. Podsumowaniem Kongresu było 
wydanie rekomendacji i ekspertyz związanych z możliwościami ich praktycznej realizacji 
oraz debaty medialne dotyczące ich wdrożenia. 

Konferencja „IV dyrektywa AML w prawie polskim”, 20 czerwca 2018 r.

Jednym z zagadnień konferencji było działanie banków na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
gospodarczego w naszym kraju i czekających je pracach związanych nie tylko ze STIR.

Raport NetB@nk: Ponad 16 mln aktywnych klientów, 27 czerwca 2018 r.

Liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 
16 mln osób. Aż 6 mln z nich korzysta też z  aplikacji mobilnych – wynika z  raportu 
NetB@nk opublikowanego na czerwcowej konferencji prasowej.

Start kampanii „Seniorze, nie daj się!”, 28 czerwca 2018 r.

Oficjalna inauguracja wspólnej akcji stołecznej Policji, warszawskiej Straży Miejskiej 
i Związku Banków Polskich. Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy poinformowali 
o  połączeniu sił i  uruchomieniu nowej kampanii społecznej, która obejmuje zarówno 
działania informacyjne, jak i operacyjne.

LIPIEC

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 4 lipca 2018 r. 

4 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. 
Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności zapoznanie się z zadaniami banków 
spółdzielczych wynikającymi z  rządowego projektu ustawy o  krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa oraz prezentacja wyników badań na temat sytuacji klientów sektora 
agro w bankach spółdzielczych. Ważnym tematem było omówienie przebiegu i ustaleń 
ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie współpracy z  sektorem 
bankowości spółdzielczej.

Największa polska umowa gwarancji w  ramach instrumentów finansowych programów 
UE, 12 lipca 2018 r. 

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów 
UE – COSME została podpisana przez Bank Pekao SA i Europejski Fundusz Inwestycyjny. 
Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów 
inwestycyjnych i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł. COSME to ramowy program 
na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 
2014–2020.
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Raport InfoDOK: Najbezpieczniejszy kwartał od 10 lat, 27 lipca 2018 r.

W II kwartale 2018 r. Polacy zastrzegli w bankach ponad 37 tys. zgubionych i skradzionych 
dokumentów tożsamości – to trzeci wynik na liście najlepszych wyników w  historii. 
Regularnie rosnąca liczba zastrzeżeń zdecydowanie zwiększa skuteczność zapobiegania 
wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. W okresie kwiecień–czerwiec 2018 r. podjęto 
tylko 1043 próby wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 90,1 mln zł – wynika z raportu 
InfoDOK zaprezentowanego na lipcowej konferencji prasowej.

SIERPIEŃ

Ponad milion wniosków 300+, 7 sierpnia 2018 r. 

Sektor bankowy silnie zaangażował się w  prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i  Polityki Społecznej projekty „Rodzina 500+” i  „Dobry Start”. Kilkanaście 
banków skutecznie zrealizowało wdrożenie w bankowości elektronicznej przyjaznych dla 
klientów kreatorów usprawniających proces wnioskowania o  świadczenie wychowawcze 
oraz świadczenie Dobry Start. W lipcu 2018 r. 9 na 10 wnioskujących o 500+ i 300+ 
skorzystało w  tym celu z  kreatora udostępnionego przez swój bank. W  pierwszych 
dniach sierpnia liczba wniosków o świadczenie Dobry Start złożonych wyłącznie kanałem 
bankowym przekroczyła milion.

Biała księga kredytów w CHF, 20 sierpnia 2018 r.

W związku z licznymi zapytaniami osób zainteresowanych szczegółową historią udzielania 
kredytów mieszkaniowych indeksowanych i  denominowanych w  szwajcarskiej walucie, 
a także w kontekście publikacji przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu w sprawie osób 
zadłużonych we frankach szwajcarskich Związek Banków Polskich ponownie publikuje 
Białą Księgę Kredytów Frankowych w Polsce.

Popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale nadal bardzo wysoki, 29 sierpnia 2018 r. 

Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w II kwartale pozostało na niemal 
tak samo wysokim poziomie jak przez pierwsze trzy miesiące tego roku. Banki udzieliły 
tylko nieznacznie mniej kredytów niż w poprzednim okresie, a ich liczba wyniosła 53,7 
tys. Wartość nowych kredytów była jednak wyższa i  osiągnęła 13,7  mld zł – wynika 
z  najnowszego raportu AMRON-SARFiN opublikowanego podczas sierpniowej 
konferencji prasowej ZBP.

WRZESIEŃ

Forum Ekonomiczne w Krynicy – Raport ZBP „Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia”, 
4 września 2018 r.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród bankowców, 77 proc. respondentów uważa, 
że wystąpienie kryzysu gospodarczego w  Europie w  najbliższych pięciu latach jest co 
najmniej prawdopodobne, co istotnie może wpłynąć na krajową gospodarkę. Rentowność 
sektora bankowego, kluczowego dla kondycji gospodarki sektora, wyraźnie spada, 
obniżając odporność gospodarki na kryzys – to główne wioski V edycji raportu Związku 
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Banków Polskich pt. „Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia 2018” opublikowanego 
podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

IV Kongres Obsługi Gotówki, 4 września 2018 r. 

IV edycja Kongresu Obsługi Gotówki zgromadziła liczne grono uczestników. Gotówka 
pozostaje najpopularniejszą metodą zapłaty i  jest dominującym sposobem płatności 
Polaków z blisko 82-procentowym udziałem w ogólnej liczbie płatności dokonywanych 
przez osoby fizyczne. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego w ostatnich latach 
liczba banknotów i monet znajdujących się w obiegu wzrosła niemal dwukrotnie.

XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, 7 września 2018 r. 

W  tegorocznej edycji Forum, które odbyło się 3–7 września br. w  Nowym Sączu 
i Krynicy-Zdroju, brało udział blisko 400 liderów z ponad 40 państw, w tym m.in. Unii 
Europejskiej, ale także Europy Wschodniej i  Rosji. Uczestnikami Forum byli młodzi 
przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, a  także 
młodzi pracownicy naukowi i  dziennikarze. Partnerem FEML były program sektorowy 
„Bankowcy dla Edukacji”, program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz Sektorowa 
Rada Kompetencji ds. Sektora Finansowego.

Szkolenie PolishAPI, 13 września 2018 r. 

W Klubie Bankowca odbyło się szkolenie „PolishAPI – standard, który zmieni bankowość” 
zorganizowane przez Związek Banków Polskich przy współpracy z  Krajową Izbą 
Rozliczeniową, kancelarią Bird&Bird oraz firmą doradczą KPMG. Standard PolishAPI 
to kluczowy element otwartej bankowości (open banking) na polskim rynku. Definiuje 
interfejs na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie na podstawie dostępu do 
rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez znowelizowaną dyrektywę 
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2).

Raport ZBP „Portfel Studenta”, 21 września 2018 r.

Związek Banków Polskich opublikował III edycję raportu „Portfel Studenta”. Jak 
wynika z danych raportu, aż 65 proc. badanych osób w wieku 20–24 lat w Polsce jako 
powód założenia konta bankowego wskazuje rozpoczęcie pracy zarobkowej. Cieszy fakt, 
że pomimo niewysokich w  skali Europy dochodów polscy studenci starają się również 
odkładać pieniądze w bankach.

Raport NetB@nk, 24 września 2018 r. 

Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wzrosła o prawie 1 mln 
w stosunku do poprzedniego kwartału i przekroczyła już 7 milionów – wynika z raportu 
NetB@nk opublikowanego podczas wrześniowej konferencji prasowej ZBP.

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 27 września 2018 r. 

W  Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości 
Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie możliwych 
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form współpracy banków spółdzielczych z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz 
Polskim Funduszem Rozwoju.

Nowa gwarancja bankowa dla polskich przedsiębiorców, 28 września 2018 r. 

W  Warszawie doszło do podpisania nowej polskiej umowy dotyczącej instrumentów 
finansowych programów UE. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Fundusz 
Inwestycyjny zawarły porozumienie ws. wdrożenia w  Polsce gwarancji programu 
„Kreatywna Europa”, przeznaczonej dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. 
W procesie inicjacji wdrożenia w Polsce gwarancji programu „Kreatywna Europa” czynnie 
uczestniczył Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, 
działający przy ZBP.

PAŹDZIERNIK 

Banking Contact Center Forum 2018, 1 października 2018 r. 

W  Warszawie odbyło się doroczne spotkanie bankowego środowiska contact center. 
W  tym roku wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ podczas konferencji 
ogłoszono zwycięzców konkursu na Doradcę i Lidera Roku w zakresie praktyk obsługi 
klienta działów Contact Center w bankowości.

X Kongres Bancassurance, 18 października 2018 r. 

W  Hotelu Mazurkas w  Ożarowie Mazowieckim odbył się jubileuszowy, X Kongres 
Bancassurance pod hasłem „Koniec świata już był”. Kongres Bancassurance jest cykliczną 
konferencją organizowaną przez ZBP od 2009 r., a od roku 2011 – wspólnie przez Związek 
Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. Co roku Kongres gromadzi ok. 200 
uczestników – reprezentantów zarówno środowiska bankowego, jak i ubezpieczeniowego, 
oraz przedstawicieli kancelarii prawnych czy firm doradczych.

Klub Polska 2025+ „Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość”, 
18 października 2018 r.

W Klubie Bankowca odbyło się spotkanie Klubu Polska 2025+ poświęcone zagadnieniu 
sztucznej inteligencji. O tym, kiedy i jak bardzo ta technologia zmieni naszą rzeczywistość, 
dyskutowali: prof. dr hab. Andrzej Sobczak z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej 
SGH, Karolina Marzantowicz, Chief Technology Officer CEE, IBM, oraz prof. Paweł 
Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego.

Bankowość na VIII Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach, 19 października 2018 r. 

W  Katowicach odbył się VIII Europejski Kongres Małych i  Średnich Przedsiębiorstw 
zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z władzami krajowymi oraz 
Komisją Europejską. Tematami przewodnimi tegorocznego spotkania były digitalizacja, 
innowacje, rynek pracy i  finansowanie. Podczas Kongresu odbyło się prawie sto debat, 
warsztatów i sesji tematycznych. Partnerem tegorocznego Kongresu był Krajowy Punkt 
Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, działający przy ZBP.
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Raport InfoDOK: Rekord liczby zastrzeżonych dokumentów, 24 października 2018 r. 

W  III kwartale 2018  r. Polacy o  ponad 10  proc. pobili dotychczasowy rekord liczby 
utraconych dokumentów zgłoszonych do systemu Dokumenty Zastrzeżone – w  tym 
okresie baza wzrosła o ponad 43 tys. szt. – wynika z raportu InfoDOK zaprezentowanego 
na październikowej konferencji prasowej ZBP.

Raport „InfoKREDYT: Oszczędzanie”, 29 października 2018 r. 

Polacy o gromadzeniu oszczędności wiedzą coraz więcej, powiększając je w ciągu ostatnich 
ośmiu lat o ponad 70 proc. Wciąż jednak daleko nam do Europejskiej czołówki. Stopa 
oszczędności w Polsce może w tym roku przekroczyć 2,5 proc., podczas gdy u naszych 
zachodnich sąsiadów jest ona niemalże cztery razy wyższa – wynika z  raportu Związku 
Banków Polskich „InfoKREDYT: Oszczędzanie” opublikowanego z  okazji Światowego 
Dnia Oszczędzania.

LISTOPAD

IX Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych, 14 listopada 2018 r. 

W  hotelu Marriott Warszawa Centrum obradował IX Kongres Rynku Instrumentów 
Pochodnych. Wydarzenie organizowane jest przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie 
od 2010 r. Corocznie gromadzi ok. 120 uczestników reprezentujących głównie banki oraz 
firmy z branży finansowej.

Konferencja IT@BANK, 15 listopada 2018 r.

W Warszawie odbyła się konferencja IT@BANK zorganizowana przez Centrum Prawa 
Bankowego i  Informacji, „Miesięcznik Finansowy BANK” oraz Forum Technologii 
Bankowych ZBP. Tematyka tegorocznej konferencji poświęcona została najnowszym, 
globalnym trendom w  bankowym IT oraz wpływowi nowych technologii na rozwój 
i efektywność sektora.

Posiedzenie Rady Związku Banków Polskich, 26 listopada 2018 r. 

W  Klubie Bankowca obradowała Rada Związku Banków Polskich. W  trakcie 
listopadowego posiedzenia omówiono m.in. kwestie dotyczące zmian legislacyjnych 
w obszarze nadzoru nad rynkiem finansowym. Ponadto dyskutowano nad propozycjami 
zmian w Rekomendacji S.

Raport AMRON-SARFiN: Kolejny kwartał dobrych wyników, 28 listopada 2018 r. 

W III kwartale bieżącego roku rynek kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu notował 
dobre wyniki, jednak dynamika akcji kredytowej nieco osłabła. Mimo pojawiających się 
sygnałów o  zaostrzaniu kryteriów udzielania kredytów liczba i  wartość nowych umów 
o kredyt mieszkaniowy była zbliżona do kwartału poprzedniego, choć minimalnie niższa – 
wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN opublikowanego podczas listopadowej 
konferencji prasowej ZBP.
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„Cyberbezpieczeństwo w  erze gospodarki elektronicznej, automatyzacji, robotyzacji 
i internetu rzeczy”, 29 listopada 2018 r. 

W  środę, 28 listopada tematem spotkania w  Klubie Polska 2025+ było 
„Cyberbezpieczeństwo w  erze gospodarki elektronicznej, automatyzacji, robotyzacji 
i  internetu rzeczy”. Współgospodarzem spotkania było Polskie Forum Akademicko-
Gospodarcze – stowarzyszenie powołane w  celu budowania wzajemnego zrozumienia 
i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym oraz wspierania procesów 
modernizacji gospodarki i szkolnictwa. 

XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, 29 listopada 2018 r. 

Kongres Finansowania Nieruchomości to doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń 
wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, mających 
wpływ na realny kształt rynku mieszkaniowego w Polsce. Na polskim rynku funkcjonuje 
2 mln 200 tys. czynnych kredytów hipotecznych o  łącznej wartości ponad 408 mld zł. 
Tylko w ostatnim roku zawarto ok. 200 tys. umów kredytowych na łączną kwotę 50 mld 
zł. 

IV Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, 
30 listopada 2018 r. 

Od 30 listopada do 2 grudnia br. ponad 70 dziennikarzy redakcji studenckich 
reprezentujących ponad 30 redakcji z  całej Polski spotkało się w Krakowie podczas IV 
Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Konferencja 
OFMA towarzyszyła XII Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród 
Dziennikarskich i  stanowiła także podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej 
„Aktywny Student” realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości. Wydarzenie 
zostało zorganizowane w ramach działań programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” 
oraz programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – zainicjowanych przez Związek 
Banków Polskich.

GRUDZIEŃ

Posiedzenie Koalicji na rzecz Rozwoju Bezgotówkowego i Mikropłatności, 3 grudnia 2018 r. 

W  Klubie Bankowca obyło się XX Posiedzenie Plenarne Koalicji na rzecz Rozwoju 
Bezgotówkowego i  Mikropłatności. Doroczne spotkanie było podsumowaniem 
działań podmiotów funkcjonujących na polskim rynku w  zakresie promocji rozwoju 
bezgotówkowego. 

Forum Bankowo-Samorządowe, 5 grudnia 2018 r. 

Forum 2018 to kolejna edycja dorocznego spotkania samorządowców i  bankowców, 
organizowana przez Związek Banków Polskich we współpracy z  Partnerami 
Samorządowymi. Celem organizatora jest lepsze zrozumienie i  edukacja wzajemna obu 
środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a  bankom – dostosowanie oferty 
do oczekiwań klientów. Oprócz przedstawicieli środowiska bankowego i samorządowego 
w Forum tradycyjnie już uczestniczyli reprezentanci regulatorów i nadzorców.
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Doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego, 5 grudnia 2018 r. 

W Klubie Bankowca 5 grudnia br. odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie przedstawicieli 
środowiska bankowego. Gospodarzem był Zarząd ZBP, a  Partnerem – Krajowa Izba 
Rozliczeniowa SA.

Oświadczenie Związku Banków Polskich, 7 grudnia 2018 r. 

Zarząd Związku Banków Polskich opublikował w prasie oświadczenie, odnosząc się do 
zatrzymania urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. „Jesteśmy wzburzeni metodami 
i działaniami podjętymi w  stosunku do grupy wysokich urzędników Komisji Nadzoru 
Finansowego, w  tym Andrzeja Jakubiaka, byłego Przewodniczącego KNF, i Wojciecha 
Kwaśniaka, byłego Zastępcy Przewodniczącego KNF. Dokonywanie demonstracyjnych 
i wątpliwie uzasadnianych zatrzymań osób, które w przeszłości – także z narażeniem życia, 
jak w  przypadku Pana Wojciecha Kwaśniaka – ujawniały poważne nieprawidłowości 
w  funkcjonowaniu systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, budzić 
musi najwyższe zaniepokojenie […]” – czytamy w oświadczeniu. 

Raport ZBP „Świąteczny portfel Polaków”, 11 grudnia 2018 r. 

Okres świąteczno-noworoczny to jeden z najbardziej wymagających finansowo momentów 
w roku. Pomimo tego aż 63 proc. Polaków deklaruje, że nie oszczędza z wyprzedzeniem na 
ten cel. Jednocześnie, jak wynika z raportu, aż 54 proc. badanych nie zamierza przeznaczyć 
na świąteczne wydatki więcej niż 500 zł, a podobną kwotę dodatkowo pochłonie zakup 
prezentów dla najbliższych. Opublikowany raport stanowi element działań edukacyjnych 
prowadzonych przez ZBP i WIB.

110 bankowców wyróżnionych Certyfikatami ZBP, 11 grudnia 2018 r. 

W Klubie Bankowca odbyła się 55. uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków 
Polskich w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. W uroczystości 
uczestniczyli pracownicy sektora bankowego z całego kraju, którym ZBP – po spełnieniu 
wcześniejszych wymogów i na wniosek banków – nadał 110 stopni zawodowych, w tym 
Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, Dyplomowanego Pracownika Bankowego, 
Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością oraz Senior Menedżera ds. Zarządzania 
Procesami i Jakością.

Raport NetB@nk, 20 grudnia 2018 r. 

W III kwartale 2018 r. liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wśród 
klientów indywidualnych przekroczyła 17 mln. Blisko połowa z nich (46 proc.) korzysta 
także z aplikacji mobilnych na telefon lub tablet. W stosunku do poprzedniego kwartału 
wzrost liczby aktywnych użytkowników w segmencie bankowości mobilnej wyniósł blisko 
9 proc. – wynika z raportu NetB@nk opublikowanego na ostatniej w 2018 r. konferencji 
prasowej ZBP.

Zarząd Związku Banków Polskich

Warszawa, marzec 2019 r.
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