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Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku 
Banków Polskich, rozmawia Grzegorz Krekora

Do sukcesu
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Eksperci ostrzegają, że wskutek 
kryzysu na rynku kredytów hi-
potecznych w USA i globalnych 
problemów z płynnością banki 
europejskie czeka dłuższy okres 
gorszej koniunktury. Na ile real-
ny jest w Polsce scenariusz nie-
wypłacalności dłużników o słab-
szej zdolności kredytowej? 
Problem niewypłacalności może dotyczyć 
u nas tylko niewielkiej grupy klientów. 
Banki generalnie bowiem pożyczały pie-
niądze osobom posiadającym zdolność 
kredytową, i to proszę zauważyć – w okre-
sie wysokiego poziomu bezrobocia, gdy 
sytuacja dochodowa społeczeństwa była 
gorsza niż obecnie. Dzięki akcesji do Unii 
Europejskiej nasze perspektywy rozwoju 
gospodarczego są korzystne. Polska zmierza 
do strefy euro, a to oznacza, że polityka 
makroekonomiczna będzie stabilna, co jest 
ważne również dla instytucji kredytowych 
i ich klientów. Według ocen InfoMonitora 
BIG aktualnie 1,19 mln osób nie reguluje 
swoich zobowiązań dłużej niż 60 dni. 
Nie ma jednak powodu, aby takich ludzi 
wykluczać na stałe z życia gospodarczego 
i społecznego. Trzeba wprowadzić nowe 
regulacje podatkowe zachęcające banki do 
restrukturyzacji ich zadłużenia, w przypad-
kach losowych kredytobiorca powinien 
mieć też prawo ogłoszenia upadłości kon-
sumenckiej.
Sektor bankowy w Polsce, prowadząc 
bezpieczny biznes, musi zachowywać się 
absolutnie profesjonalnie. Narażeni na od-
działywanie międzynarodowych rynków, nie 
możemy generować dodatkowych ryzyk. 
Mamy za sobą dyskusję o kredytowaniu 
mieszkalnictwa w walutach obcych, wyni-
kiem której było wdrożenie rekomendacji 
S i regulacji ostrożnościowych związanych 
z Nową Umową Kapitałową. Banki rzetelniej 
informują klientów o ryzyku, same posiada-
jąc znacznie lepszą wiedzę o kredytobiorcach. 
Niemniej jednak w wyniku zdarzeń w Sta-
nach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii 
i w Niemczech spadło wzajemne zaufanie 
instytucji fi nansowych, co przełożyło się 
na problemy płynnościowe w niektórych 
bankach działających globalnie. Mimo że 
fundamenty polskiej gospodarki są solidne, 
znacząco spadły akcje na warszawskiej GPW, 
w tym także walory banków posiadane głów-
nie przez OFE. Pozytywny jest w tej sytuacji 
coraz większy strumień depozytów napływa-

jący do sektora bankowego. Trzeba jednak 
pamiętać, że obecnie kredytowanie odbywa 
się już na warunkach gorszych dla klientów, 
przy wyższym oprocentowaniu wynikającym 
ze wzrostu ceny pieniądza i infl acji. Może to 
oznaczać, po pierwsze – utrudniony dostęp 
do kredytów, po drugie – trudności dla tych 
klientów, którzy spłacają wcześniejsze zobo-
wiązania. 
Kryzysowa sytuacja pokazuje, jak ważna 
jest zasada najwyższego profesjonali-
zmu i najlepszych praktyk nadzorczych 
w bankach. Jakiekolwiek nierozważne 

zachowanie niszczące na tym rynku 
reputację jest absolutnie naganne, 
a w sytuacji podwyższonego poziomu 
niepewności wręcz niedopuszczalne. 

Spółdzielcy krytykują nadmiar 
procedur nadzorczych oraz analiz 
Bazylejskiej Umowy Kapitało-
wej. Co można zmienić w tych 
regulacjach, nie obniżając bezpie-
czeństwa BS-ów? 
Liczę na to, że po okresie produkcji wiel-
kiej liczby ustaw i aktów wykonawczych 
związanych z akcesją do Unii, regulacje 
głównych obszarów działalności banków 
będą podlegały standaryzacji. Dotyczy to na 
przykład rynku consumer fi nance. Nie ma 
powodu, żeby kredyty na zakup samochodu, 
mieszkania czy komputera były nadmiernie 
zindywidualizowane. Indywidualizacja po-
winna dotyczyć kwoty udzielonej pożyczki 
lub zabezpieczenia, a sama formuła umowy 
może być jednolita we wszystkich bankach. 
W Stanach Zjednoczonych dokonano takiej 
standaryzacji ponad 90 lat temu. Dzięki 
usługom Biura Informacji Kredytowej proces 
ten w Polsce jest już zaawansowany w odnie-
sieniu do masowych produktów bankowych. 

Niektóre wymogi nadzorcze, jak sądzę, okażą 
się całkowicie zbędne po wdrożeniu standar-
dów Jednolitego Rynku Płatności w Euro 
– SEPA. Istnieje jednak obszar regulacji 
ostrożnościowych, które są nieadekwatne 
do skali i ryzyka działalności BS-ów. Z tego 
powodu w małych bankach lokalnych nie-
jednokrotnie trzeba zatrudniać dodatkowo 
dwie, trzy osoby, co znacznie podraża koszty. 
Uważam, że istota rozwiązań NUK, jak im 
dobrze przyjrzeć się, nie polega na tworzeniu 
komitetów nadzorczych, lecz zrozumieniu 
najważniejszych ryzyk w biznesie bankowym. 

Nie ma powodu, aby w BS-ach monito-
rować, badać i kalkulować kapitał np. na 
ryzyko regionu świata. Niektóre analizy 
można wykonywać na poziomie zrze-
szeń, a nawet w skali ogólnokrajowej. 
Wielu spółdzielcom bardzo brakuje ana-
liz sektorowych i systemowych, do któ-
rych nie mają dostępu z poziomu banku 
lokalnego. BS-y działają w reżimach 
dwóch głównych ustaw: Prawa banko-
wego i Prawa spółdzielczego. Nakłada 
się na to ich obligatoryjna przynależność 
do zrzeszeń, nadzór banku zrzeszającego, 
lustracja związków rewizyjnych oraz 
obowiązki kontrolne typowe dla fi rm 
i banków komercyjnych. Niezbędne są 
więc nowe mniej kosztowne rozwiązania 
systemowe. Można wyobrazić sobie me-
chanizm, który zapewnia lepszą koordy-
nację działalności związków rewizyjnych, 
departamentu kontroli banku zrzeszają-
cego i Komisji Nadzoru Finansowego. 

Czy jest na to przyzwolenie ze 
strony spółdzielców? 
Niektóre rozwiązania są stanowczo zgła-
szane, inne sugerowane do debaty. Nie 
może być tak, że na przykład w nowych 

Wybór ścieżki rozwoju musi być dokonany 
przede wszystkim poprzez pryzmat 
zdolności konkurencyjnej. Trzeba podjąć 
próbę szukania porozumienia, powstrzymać 
się od pochopnych ocen, by nie być mądrym 
po szkodzie.
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regulacjach znacznie niższe będą opłaty 
na nadzór nad SKOK-ami. Naszym 
zdaniem koszty funkcjonowania KNF 
powinny być w co najmniej 50 proc. 
pokrywane z budżetu NBP. W porów-
naniu do innych krajów UE polskie 
banki, a więc pośrednio ich klienci płacą 
na nadzór wielokrotnie wyższe stawki 
w przeliczeniu do aktywów i oszczęd-
ności. Dla banków na dorobku, jest 
to sytuacja absurdalna, będąca zaprze-
czeniem zasady jednolitych warunków 
konkurencji. W szczególności dotyczy to 
BS-ów, których niektóre pozycje bilanso-
we z tytułu przynależności do zrzeszenia 
są podwójnie obciążane tymi opłatami. 

Sekcja BS ZBP powołała zespół 
roboczy ds. przygotowania zmian 
w regulacjach prawnych doty-
czących funkcjonowania banków 
spółdzielczych i zrzeszających. 
Jakich nowych rozwiązań należa-
łoby oczekiwać?
Nie ma póki co żadnej spójnej propozycji 
nowelizacji ustawy o bankach spółdziel-
czych i bankach zrzeszających. Od blisko 
dwóch lat w Ministerstwie Finansów pro-
wadzone są prace analityczne nad przepi-
sami Prawa bankowego. Określone ustawą 
rozwiązania wdrażane w okresie akcesji do 
Unii Europejskiej były obarczone wieloma 
niejasnymi zapisami czy wręcz błędami. 
W 2006 r. powołano więc specjalny zespół 
ds. przeglądu Prawa bankowego. W czerw-
cu 2007 r. ZBP, dysponując już niektórymi 
analizami, wystąpił do zrzeszeń i banków 
spółdzielczych z prośbą o wskazanie ob-
szarów działalności wymagających zmian. 
Spółdzielcy zgłosili kilkadziesiąt propozycji, 
które były również omawiane na łamach 
prasy bankowej. Niektóre z nich mogą 
wydawać się kontrowersyjne, niemniej 
jednak – jak uważamy – nie można ni-
komu zabronić prezentacji swoich prze-
myśleń i postulatów. Propozycje te zostały 
przedstawione podczas ubiegłorocznej 
konferencji w Falentach z udziałem ponad 
130 prezesów BS-ów, następnie na łamach 
miesięcznika „Nowoczesny Bank Spół-
dzielczy” oraz na posiedzeniu Sekcji BS 
ZBP w dniu 27 listopada 2007 r. 
Sekcja BS ZBP postanowiła powołać gru-
pę roboczą dla przeglądu tych propozycji 
i przedstawienia stanowiska do konsultacji 
środowisku spółdzielców. Propozycje dotyczą 

różnych kwestii, m.in. uznania działalności 
zrzeszeniowej za koszt uzyskania przychodów 
zrzeszeń, sposobu wykonywania nadzoru 
i zmniejszenia obciążeń banków na KNF, 
powoływania rad nadzorczych banków 
zrzeszających. Postulowano również ochronę 
działania pod własnym szyldem BS-ów, które 
mogą nie podołać wymogom kapitałowym. 
Zgłoszono propozycję wspólnego prowa-
dzenia biznesu przez zainteresowane banki, 
jeśli uznałyby one, że leży to w ich ekono-

micznym i konkurencyjnym interesie. Na-
leży ponadto w trybie pilnym wypracować 
stanowisko wobec propozycji zmian ustawy 
o BFG, ustawy o upadłości konsumenckiej 
oraz o nadzorze.

Czy istnieje tajny plan konsolida-
cji banków spółdzielczych?
W ZBP nie powstała żadna inicjatywa 
polegająca na tym, żeby odgórnie narzucić 
przymusową konsolidację sektora. Nie 
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ma i nie było takiego zamysłu, aczkolwiek 
opinie dotyczące integracji bankowości 
spółdzielczej są zgłaszane i znane od dawna. 
Uważam, że do rozważenia jest model funk-
cjonowania dwojakiego rodzaju zrzeszeń: 
jednego w dotychczasowej formule i dru-
giego, który integruje także BS-y częściowo 
skonsolidowane, zachowując ich tożsamość. 
ZBP nie może odbierać nikomu prawa 
formułowania takich opinii, ponieważ ge-
neralnie myślenie ma przyszłość, a w czasie 
rozmów można znaleźć dobre rozwiązania. 
Inną kwestią jest sam sposób dochodzenia 
do wspólnych konkluzji. Nie akceptujemy 
takiego działania, gdy dla osiągnięcia 
własnych celów wprowadza się środowi-
sko bankowe w błąd za pomocą kłamstwa 
i manipulacji. To jest nie do pogodzenia 
z etyką instytucji zaufania publicznego. 
Osobiście uważam, że takie praktyki 
powinny wiązać się z wykluczeniem ze 
środowiska bankowego. 

Pojawiły się doniesienia medial-
ne, jakoby część dużych BS-ów 
zamierzała wyjść ze struktur zrze-
szeniowych. Jakie mogą być tego 
konsekwencje dla krajowej grupy 
spółdzielczej? 
Należy znaleźć rozwiązania, które zapewnią 
szanse rozwoju zarówno bankom dużym, 
jak i tym mniejszym, prowadzącym także 
solidnie swój biznes. Myślę, że z punktu 
widzenia strategii sektora istotne jest nie 
tyle istnienie dwóch grup BS-ów, lecz 
ich trwała zdolność konkurencyjna na 
polskim, a w nieco dłuższej perspektywie 
– na europejskim rynku. To, jaki przyjąć 
wariant postępowania, musi wynikać nie 
tylko z obrony zajmowanej pozycji, ale 
z celów przyjętych w strategii rozwojowej. 
Banki spółdzielcze zdobywają coraz więcej 
depozytów, natomiast tracą udziały w rynku 
kredytów. Niewielkie jest ich zaangażowanie 
w kredytowaniu gospodarstw domowych, 
zwłaszcza w segmencie mieszkaniowym, 
w którym banki komercyjne dokonały 
w ostatnich latach niezwykłej ekspansji. 
Spółdzielcy muszą sami odpowiedzieć sobie 
na szereg ważnych pytań. Jaką część obecne-
go wolumenu 22 mln pożyczek i kredytów 
udzielił sektor BS-ów? Ilu pozyskał klientów 
spośród 11,5 miliona korzystających z kont 
internetowych? Jaki jest udział BS-ów 
w obsłudze 27 mln kart płatniczych i kre-
dytowych? Co zrobić, aby koszty budowy 

platform informatycznych i systemu płat-
niczo-rozliczeniowego rozkładały się na 
wszystkich uczestników rynku i aby koszty 
te znacząco obniżyć? 
Wybór ścieżki rozwoju musi być dokonany 
przede wszystkim poprzez pryzmat zdolno-
ści konkurencyjnej. W 2007 r. banki komer-
cyjne uruchomiły 800 nowych oddziałów, 
zatrudniając w nich 9 tysięcy osób. Bank 
Pocztowy zapowiada otwarcie kilku tysięcy 
placówek, co roku przybywa 150–200 fi lii 
SKOK-ów i kilkaset bankomatów. Nie 
chciałbym epatować tymi statystykami. 
Uważam, że 4000 placówek BS-ów, w któ-
rych pracuje 29 tys. osób to skarb polskiej 
gospodarki, wciąż przez nas samych nie 
w pełni odkryty. Można bardzo wiele zyskać, 
nadal modernizując banki i sięgając po 
nowe instrumenty zarządzania biznesem. 
Nie czyniąc tego, mamy szansę… dużo 
stracić. Nie osiągniemy sukcesu bez zaplecza 
i analizowania tego, co dzieje się blisko nas 
i na rynku europejskim. Byłoby niedobrze, 
gdyby niektóre banki spółdzielcze nie mogąc 
znaleźć możliwości realizowania swoich 
strategii biznesowych wyszły ze struktur zrze-
szeniowych. Trzeba podjąć próbę szukania 
porozumienia, powstrzymać się od pochop-
nych ocen, by nie być mądrym po szkodzie.

Czy sektor BS-ów podoła fi nan-
sowo wdrożeniu projektu SEPA 
– Jednolitego Rynku Płatniczego 
w Euro?
Myśląc o produktach kartowych i innych 
rozliczeniach, trzeba pamiętać, że budu-
jemy wspólną europejską platformę płat-
niczą. Bankowość spółdzielcza, włączając 
się do SEPA, zapobiegnie przechodzeniu 
klientów do innych banków, ponieważ 
produkty SEPA są atrakcyjne dla obywa-
teli i przedsiębiorstw.
Należy wypełnić treścią strategię przyjętą 
przez samych spółdzielców w 2006 r. Usta-
lono w niej realizację kilku dużych projek-
tów w celu obniżenia kosztów i zwiększenia 
efektywności. Potrzebne są wspólne plat-
formy informatyczne wspierające biznes 
w ramach poszczególnych zrzeszeń, a nawet 
całego sektora. Ekspansja na rynku wymaga 
stworzenia wystandaryzowanej oferty dla 
gospodarstw domowych z wykorzystaniem 
BIK i innych bankowych baz danych. Nie-
zmiernie ważne są obszary aktywności zwią-
zane z absorpcją środków unijnych. ZBP 
wspólnie z bankami zrzeszającymi uczynił 

już wiele, aby BS-y stały się benefi cjen-
tami funduszy europejskich. Pracujemy 
również nad rozwojem fi nansowania 
mieszkalnictwa na terenach wiejskich 
oraz w małych miasteczkach, w tym bu-
downictwa czynszowego. Realizując stra-
tegię rozwoju BS-ów, warto uwzględniać 
programy krajowe i europejskie. 

Polskie banki pod względem fun-
duszy własnych w relacji do PKB 
znajdują się na przedostatnim miej-
scu w Unii Europejskiej. Jak może-
my wzmocnić nasz potencjał? 
Część BS-ów miała problem z normatyw-
nym progiem 1 mln euro. Szczęśliwie udało 
się go osiągnąć, także wskutek niższej warto-
ści euro. Zbyt szybkie tempo dochodzenia 
do progów wielokrotnie jako ZBP kwestio-
nowaliśmy podczas posiedzeń Komisji Nad-
zoru Bankowego. Generalnie jednak kapita-
ły banków powinny być problemem szcze-
gólnej uwagi w kolejnych latach. W sytuacji 
rosnących potrzeb kredytowych gospodarki 
sukces osiągną banki dysponujące wystar-
czającymi funduszami własnymi. Wysiłek 
BS-ów – tak ogromny w ostatnich latach 
– wymaga nadal wsparcia, między innymi 
poprzez sięgnięcie po niekonwencjonalne 
instrumenty, np. pożyczki podporządkowa-
ne od partnerów biznesowych spoza sekto-
ra. Banki w Polsce są obecnie strukturalnie 
niedopłynne. Dostęp do tańszych środków 
stanie się priorytetem, a prawdopodobnie 
niezbędna będzie sekurytyzacja niektórych 
aktywów sektora BS-ów. Aby to przeprowa-
dzić, trzeba wcześniej dokonać standaryzacji 
produktów kredytowych, które powinny 
zostać odpowiednio wycenione i zabezpie-
czone. Warto rozważyć również wdrożenie 
nowych instrumentów inwestycyjnych 
powiązanych z wieloletnimi oszczędnościa-
mi emerytalnymi, edukacyjnymi i ochroną 
zdrowia. Nie bałbym się poważnych prac 
analitycznych i koncepcyjnych w sektorze. 
Może to być doskonałe pole do popisu 
zwłaszcza dla wielu młodych ludzi w ban-
kach spółdzielczych, którzy w ostatnich 
latach tak wytrwale zdobywali wiedzę. 
Na rynek usług bankowych wchodzą 
agresywni i dynamiczni nowi pośrednicy. 
Trzeba im sprostać, a nawet zdobyć prze-
wagi, które pozwolą zwyciężyć w ostrej 
konkurencji. 

Dziękuję za rozmowę. ®


