
(...) W ciągu pięciu ostatnich lat ban-
ki, w efekcie fuzji i reakcji na deko-
niunkturę, zmniejszyły zatrudnienie
o 28 tys. osób. Zaczęło się w 2000 r.,
kiedy zwolniły niemal 5,5 tys. osób,
podobnie było w 2001 r. Prawdziwego
rozmachu restrukturyzacja nabrała
jednak w latach 2002-2003. Wtedy
pracę straciło 14,5 tys. pracowników.
Symptomy zmiany na lepsze pojawiły
się w minionym roku... Bank BPH
ogłosił, że chce przyjąć w tym roku
do pracy 800 osób. BRE Bank poszu-
kuje 300 pracowników, Pekao, Millen-
nium i Eurobank po 200, Lukas Bank

150, Handlowy 140, a BOŚ 100.
W mniejszym stopniu zatrudnienie
chcą też zwiększyć Raiffeisen Bank
i Getin Bank. Nieznacznie wzrośnie
liczba pracowników Invest Banku i PTF
Banku. Ci, którzy nie będą zatrudniać,
w większości zapowiadają, że po-
wstrzymają się od zwolnień. Zmiany
poziomu zatrudnienia nie planują np.
BZ WBK, ING BSK i Kredyt Bank. O ile
Śląski przyjmował w minionym roku,
to w Kredyt Banku oznacza to zakoń-
czenie redukcji załogi, która – m.in.

w efekcie sprzedaży niektórych akty-
wów – zmalała w ubiegłym roku nie-
mal o tysiąc osób, do 5,6 tys. 
– Zatrudnianie nowych pracowników,
wbrew pozorom, nie jest proste. Zasta-
nawiamy się, gdzie są te tysiące zwol-
nionych jeszcze tak niedawno osób -
mówi Katarzyna Niezgoda, wicepre-
zes BPH. Bank poszukuje przede
wszystkim ludzi do sprzedaży. Tak sa-
mo sytuacja wygląda u konkurentów.
– Mamy ok. 140 wakatów w bankowo-
ści detalicznej na stanowiska dorad-
ców bankowych oraz kierowników od-
działów – informuje Bank Handlowy.
Eurobank podaje, że ponad 200 osób
zatrudni w departamencie sprzedaży.
Raiffeisen zainteresowany jest, po-
za sprzedawcami, specjalistami od ry-
zyka. (...) ■

Praca w banku czeka
PARKIET

Z rozmowy z Andrzejem Koweszko, dy-
rektorem departamentu w ING BSK

„Jak Pan, jako przedstawiciel Związ-
ku Banków Polskich w międzynaro-
dowej grupie roboczej Europejskiej
Federacji Banków, ocenia poziom
bezpieczeństwa naszych banków?
Mimo – zdawałoby się – profesjonal-
nej ochrony, co jakiś czas zdarzają
się napady z użyciem przemocy, i to
napady udane dla sprawców.
Na tle banków europejskich poziom bez-
pieczeństwa polskich banków jest co naj-
mniej zadowalający. Napady zdarzają się,
ale ich liczba maleje z roku na rok. Zwięk-
sza się też wykrywalność – policja wykry-
wa ponad połowę sprawców. Od napadu
na oddział Kredyt Banku nie było ofiar
śmiertelnych. Większość napadów to na-
pady „niskobudżetowe”. Zrabowane kwo-
ty nie przekraczają trzydziestu-czterdzie-
stu tysięcy złotych. Charakterystyczną ich
cechą jest to, że często występuje w nich
element uczestnictwa personelu banków
lub osób związanych z firmami obsługu-
jącymi banki na zasadzie outsourcingu.
Chodzi o firmy ochroniarskie, dostawcze,
sprzątające. Outsourcing sprawił, że tra-
dycyjna kultura, która tworzyła z banków
zamknięte środowiska kierujące się zasa-
dami etyki zawodowej, obejmuje coraz
węższy krąg osób. Do informacji banków
mają teraz dostęp ludzie, którzy kiedyś nie
mogli nawet o tym marzyć. Ale nie są to
znane zfilmów kryminalnych rabunki zza-
stosowaniem najnowszej techniki. Napa-
dami zajmują się obecnie sprawcy najsła-
biej zorganizowani i najmniej etyczni.(...)

Najpoważniejszym problemem ban-
ków są więc przestępstwa elektro-
niczne, o których słychać mniej, bo
są mniej widowiskowe?
Tak, i dlatego w bankach odchodzi się
od patrzenia na bezpieczeństwo tylko
przez pryzmat bezpieczeństwa fizyczne-
go. Wdraża się politykę, która nazywa się
polityką bezpieczeństwa personelu. Jej
celem jest chronić ludzi, ale chronić tak-
że bank przed czarnymi owcami wśród
personelu. Duży nacisk kładzie się
na przeciwdziałanie przestępstwom elek-
tronicznym, które godzą w bezpośredni
interes banku i klienta. Są to przestępstwa
szczególnie groźne, bo choć klient po wie-
lu perypetiach otrzymuje zwrot swoich
pieniędzy, to bank traci zarówno pienią-
dze, jak i wizerunek. Jedna dobrze zor-
ganizowana grupa przestępców elektro-
nicznych jest w stanie spowodować straty
nieporównywalnie większe niż te wyni-
kające z innych form przestępczości. Je-
dynym wątpliwym pocieszeniem może
być świadomość, że są to przestępstwa
dokonywanie bez ofiar w ludziach. U nas
w banku zdecydowano się zbudować
spójny system, który monitoruje cało-
kształt zagadnień bezpieczeństwa -
od bezpieczeństwa personelu i wartości,
poprzez bezpieczeństwo produktów i pro-
cesów, do bezpieczeństwa informatycz-
nego.(...)

Czy są metody, by zabezpieczyć się
przed przestępstwami personelu?
Ze specjalistycznych raportów analizu-
jących zagrożenia dużych firm wynika
wyraźnie, że wiele przestępstw doko-

nywanych jest z bezpośrednim lub po-
średnim udziałem personelu. Dlatego
banki wdrażają coraz doskonalsze mo-
dele przeciwdziałania wewnętrznym
naruszeniom procedur i raportowania
zagrożeń. Rozszerza się też formy nad-
zoru i kontroli operacji finansowych,
często przy wykorzystaniu dużych sys-
temów analitycznych opierających się
niekiedy na elementach sztucznej inte-
ligencji. Czy to oznacza, że wszystkie
zagrożenia, poza napadami, które za-
wsze będą się zdarzały, można wyelimi-
nować? Można je w znacznym stopniu
ograniczyć, a straty zminimalizować.
Generalnie w bankach zmienia się sto-
sunek do problematyki bezpieczeństwa.
Pomocne są w tym zalecenia Komitetu
Bazylejskiego. W ubiegłym roku także
Narodowy Bank Polski wydał Rekomen-
dację M, kluczową z punktu widzenia
bezpieczeństwa i ryzyka działalności,
bo wprowadzającą kompleksowe i sys-
temowe podejście do tych zagadnień
na szczeblu kierownictwa 
banków. Zaleca, ona, by zarząd banku
patrzył na bezpieczeństwo systemowo,
jako na całość, a nie poprzez pryzmat
oderwanych elementów związanych
z bezpieczeństwem fizycznym czy infor-
matycznym. W ING BSK mamy już ta-
ką gotową, zorganizowaną strukturę.
W wielu innych dużych bankach prace
nad systemem bezpieczeństwa są tak-
że mocno zaawansowane. W tej dzie-
dzinie nie pozostajemy w tyle za ban-
kami europejskimi”. ■
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(...) Oceniając oferty banków zagra-
nicznych, można dojść do wniosku, że
system obsługi klienta nie różni się za-
sadniczo od tego, z jakim mamy do czy-
nienia w Polsce. I tak na przykład: oso-
ba, która chce w sposób tradycyjny
(poprzez kontakt osobisty w placówce)
otworzyć konto w Barclays, jednym
z największych banków angielskich, bę-
dzie musiała się podczas spotkania
z personal bankerem wylegitymować.
Po pierwsze, trzeba przedstawić dowód
tożsamości, po drugie dowód zamiesz-
kania (angielskie banki za taki mogą
uznać nawet rachunki np.: za prąd).
Spełnienie tego drugiego może stać się
nieco kłopotliwe, na przykład dla ob-
cokrajowca, który wynajmuje mieszka-
nie (o tym szczególnie powinny pamię-
tać osoby zamierzające rozpocząć pracę
w Wielkiej Brytanii). Po etapie – iden-
tyfikacji – wypełnia się formularz i po-
daje odpowiednie dane oraz usługi,
z których chce się korzystać. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że sto-
pień szczegółowości wniosków jest
znacznie większy niż przy podobnej pro-
cedurze w polskich bankach. Wypełnia-
jąc internetowy wniosek o otwarcie kon-
ta w angielskim banku HSBC, konieczne
jest podanie, np.: daty zamieszkania
w obecnym miejscu, a także szczegółów
dotyczących zatrudnienia i – ogólnie
rzecz biorąc – sytuacji materialnej, np.:
wielkości miesięcznych wydatków. 
Po dokonaniu przez klienta wyboru
usług i zapisaniu ich w systemie banko-
wym, staje się on właścicielem konta, mi-
mo że w początkowej fazie korzystanie
z niego będzie mocno ograniczone.(...) 
Większe znaczenie w europejskich ban-
kach odgrywa kolejny sposób dostępu
do rachunku, który obecnie (poza eks-
perymentalnymi wyjątkami) praktycz-
nie jeszcze nie funkcjonuje w Polsce.
Chodzi tu o obsługę kont za pomocą
specjalnych terminali. Posiadają one
znacznie bardziej rozszerzoną funkcjo-

nalność w porównaniu do typowych
bankomatów (np.: możliwość wykony-
wania przelewów, deponowania środ-
ków itp.). 
Kolejną widoczną różnicą jest rozdziele-
nie w kontach funkcji rozliczeniowych
i oszczędnościowych – dlatego zamiast
typowych jeszcze w Polsce ROR-ów, eu-
ropejskie banki oferują konta bieżące (słu-
żące do rozliczeń o niskim lub zerowym
oprocentowaniu środków) i te realizują-
ce funkcje oszczędnościowe. Ponadto ist-
nieje możliwość automatycznego przele-
wania pieniędzy z konta bieżącego lub
też samodzielne zdefiniowanie wielkości
przekazywanych środków na rachunek
oszczędnościowy. 
Przyglądając się tylko samej ofercie ban-
ków europejskich, można by dojść
do wniosku, że praktycznie niczym
pod tym względem nie ustępują im dzia-
łające w naszym kraju instytucje...” ■
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