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P
riorytety programowe ostatniego roku VI kadencji 
Związku Banków Polskich w latach 2006–2009 
koncentrują się na tworzeniu warunków sprzyjają-
cych poprawie jakości i bezpieczeństwa usług ban-
kowych, także poprzez zmiany legislacyjne. W usta-

wie Prawo bankowe należy usunąć ograniczenia dotyczące wy-
korzystywania outsourcingu w działalności bankowej, zmienić 
przepisy dotyczące sekurytyzacji, cash poolingu i emisji banko-
wych papierów wartościowych, dokonać redefinicji zasad oceny 
zdolności kredytowej i przetwarzania informacji o wygaśniętych 
zobowiązaniach, usprawnić regulacje dotyczące tajemnicy ban-
kowej i instytucji storna, określić zasady elektronicznego dostę-
pu banków i bankowych izb gospodarczych do zasobów danych 
w rejestrach publicznych, zmienić zasady naliczania opłat na 
nadzór bankowy w kierunku współfinansowania go przez NBP 
i budżet państwa.

W ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zaproponowano m.in. 
wprowadzenie przepisów zwalniających powierzanie wykonywa-
nia czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych 
z prowadzoną działalnością bankową pomiędzy bankami spół-
dzielczymi a bankiem zrzeszającym spod regulacji outsourcingu 
określonych w Prawie bankowym. 

W uchwale programowej WZ ZBP podkreślono potrze-
bę usprawnienia funkcjonowania sądownictwa powszechnego, 
w tym sądów gospodarczych i rejestrowych.

Prawa wierzycieli
Likwidacja ograniczeń podmiotowych po stronie wie-

rzycieli zabezpieczonych, uproszczenie zasad określania wie-

rzytelności zabezpieczonej i przedmiotu 
zastawu oraz doprecyzowanie przepisów 
dotyczących zaspokojenia zastawnika to 
postulaty dotyczące ustawy o zastawie re-
jestrowym i rejestrze zastawów. Bankowcy 
chcą umożliwienia składania wniosków 
rejestrowych drogą elektroniczną oraz 
uzyskiwania tą drogą informacji z reje-
stru. Domagają się też bezpośredniego 
dostępu (drogą elektroniczną) do bazy 
danych Centralnej Informacji Ksiąg Wie-
czystych, objęcia jedną hipoteką wierzytel-
ności głównej oraz odsetek i usprawnienia 
przepisów dotyczących ujawniania zmiany 
wierzytelności hipotecznej.

ZBP proponuje szereg zmian w usta-
wie o podatku dochodowym od osób 

prawnych m.in. umożliwienie bankom zaliczania do kosz-
tów uzyskania przychodów wszystkich rezerw (odpisów 
aktualizujących) na kredyty nieregularne. Związek chce 
likwidacji podatku od odsetek od depozytów bankowych 
oraz rozszerzenia zakresu ustawy o udostępnianiu informa-
cji gospodarczych. Niezbędne jest objęcie nadzorem pań-
stwowym wszystkich instytucji rynku finansowego, a także 
zwiększenie możliwości zapewnienia (dostarczania) płyn-
ności na rynku poprzez m.in. rozszerzenie zakresu instru-
mentów pozyskiwania płynności oraz zabezpieczeń operacji 
otwartego rynku.

WZ ZBP zwróciło się do banków o przekazywanie do 
BIK-u informacji o udzielonej przez klienta zgodzie na prze-
twarzanie danych stanowiących tajemnicę bankową. Dotyczy 
to zobowiązań, które klient wykonuje bez uszczerbku dla po-
stanowień umowy, regularnie wywiązując się z przyjętych na 
siebie obowiązków. 

ZBP rekomenduje 

Krajowy Plan Implementacji  
i Migracji SEPA,

dotyczący nowych instrumentów płatniczych. Banki – człon-
kowie ZBP przyjęły ten plan, deklarując jednocześnie zintensy-
fikowanie prac w celu: 
n  wdrożenia schematu polecenia przelewu SEPA, tak aby uzyskać 

zdolność odbioru i wysyłania komunikatów Credit Transfer do 
końca 2008 r. i przystąpić do Systemu Polecenia Przelewu SEPA.
n  przygotowania systemów wewnętrznych banków, jak również 

dłużników i wierzycieli do implementacji instrumentu pole-

Likwidacja restrykcyjnych ograniczeń w zakresie 
czynności wykonywanych przez banki spółdzielcze, 
ułatwienie dostępu do środków FRBS, 
dostosowanie zasad nadzoru do skali działania  
BS-ów i rozwiązań przyjętych w zrzeszeniach  
– to główne postulaty bankowców spółdzielczych 
w uchwale programowej XIX Walnego 
Zgromadzenia ZBP. 

XIX WZ Związku Banków Polskich

Mapa drogowa 
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cenia zapłaty SEPA (Direct Debit) od listopada 2009 r., tj. 
od momentu wejścia w życie aktu prawnego transponujące-
go przepisy dyrektywy o usługach płatniczych na rynku we-
wnętrznym (Payment Services Directive).

n  dostosowania kart płatniczych i zasad ich funkcjonowania do 
zasad określonych w SEPA Cards Framework, poprzez:
l  wydawanie kart płatniczych w standardzie EMV i prze-

prowadzenie migrację na standard EMV do końca 2010 r. 
Z dniem 1 stycznia 2011 wszystkie karty płatnicze (nie 
tylko nowowydane) powinny być zaopatrzone w mikro-
procesor.  

l  dostosowanie infrastruktury terminali POS do standardu 
EMV w okresie przejściowym 2008–2010 r. 

l  migracji bankomatów do standardu EMV w okresie 
2008–2010. Z dniem 1 stycznia 2011 r. wszystkie termi-
nale oraz bankomaty powinny akceptować karty EMV.

Podczas XIX WZ ZBP zaprezentowano raport prof. 
dr. hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej i prof. Piotra 
Błędowskiego dotyczący wykluczenia finansowego w Polsce. 
Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji 
mówił o oczekiwaniach środowiska osób niepełnosprawnych. 
Ośrodek Pentor przedstawił wyniki badań opinii publicznej 

nt. wizerunku sektora bankowego. Delegaci wybrali nowych 
członków Komisji Etyki Bankowej, wśród których znaleźli 
się reprezentanci sektora spółdzielczego: Jarosław Bałdowski 
(MR Bank), Stanisław Osak (BPS). Na zakończenie obrad 
zostały wręczone odznaki honorowe NBP „Zasłużony dla 
Bankowości RP”, odznaki honorowe ZBP oraz nagrody Kon-
kursu im. Mariana Kantona.

¨ ¨ ¨
W 2007 r. sektor bankowy zarobił 13,751 mld zł, tj. o 28,5 proc. 

więcej niż rok wcześniej. Wynik finansowy banków spółdziel-
czych  wyniósł 692 mln zł i był wyższy o 37,6 proc. Wzrost 
dochodów sektora BS-ów nastąpił przy jednoczesnej poprawie 
efektywności; wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) obniżył 
się do poziomu 69,1 proc. (z 72,1 proc.), a ROE wzrósł do 
17,3 proc. (z 15,7 proc.) 

Działalność operacyjną prowadziło łącznie 645 banków  i od-
działów instytucji kredytowych, w tym 582 banki spółdzielcze 
zrzeszone w Banku BPS, GBW i MR Banku.  W grupie banków 
komercyjnych kapitał krajowy kontrolował 11 banków, w tym 
Skarb Państwa cztery banki (PKO BP, BGK, Bank Pocztowy, 
BOŚ). Inwestorzy zagraniczni z 20 krajów posiadali większościo-
we udziały w 40 bankach komercyjnych.  ®

Elżbieta Nowakowska-Akkermans – prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie podczas obrad XIX WZ ZBP


