
Krzysztof Pietraszkiewicz: 8 kwietnia 
odbywa się kadencyjne walne zgroma
dzenie ZBP, na którym ukształtowany 
zostanie program działania ZBP na kolej
ne trzy lata. Tak się utarło w ostatnich 
12 latach naszej działalności, że walne 
zgromadzenie wytycza kilkadziesiąt 
zadań dla zarządu ZBP, które następnie 
ten próbuje realizować. Udział związku 
w kształtowaniu polskiego sektora ban
kowego był znaczący, szczególnie w 
sferze działań legislacyjnych, otwiera
jących polską bankowość na świat, ale 
także o charakterze infrastrukturalnym, 
kształceniu kadr, określaniu ekonomicz
nych warunków działania polskich ban
ków. Ważne były też działania Związku 
w sytuacjach dość trudnych dla sektora  
 szczególnie w latach 19911995.

Dzisiaj stoimy wobec kolejnych wyzwań. 
Sytuacja gospodarcza i sektora ban
kowego nie jest łatwa, choć wygląda 
znacznie lepiej niż kilkanaście lat temu. 
ZBP przedstawi podczas walnego zgro
madzenia szereg propozycji działań, 
które powinny być podjęte zarówno w 
warstwie legislacyjnej, organizacyjnej, 

jak i przedsięwzięć o charakterze pro
mocyjnym, które warto byłoby podjąć 
w najbliższych latach, aby bankowość 
jak najlepiej mogła służyć polskiej przed
siębiorczości i aby w godziwy sposób pol
skie banki postarały się kojarzyć interes 
deponentów, kredytobiorców i swoich 
właścicieli. Ważnym zadaniem dla ZBP 
będzie próba poszukiwania nowego 
sposobu komunikowania się pomiędzy 
sektorem bankowym a klientami indy
widualnymi i przedsiębiorcami oraz 
sektorem bankowym i głównymi siłami 
politycznymi w naszym kraju. Aby uła
twić dyskusję nad programem Związku 
zarząd przyjął strategię działania ZBP, 
którą dzisiaj poddamy panów ocenie.

Jan K. Solarz: Proponuję, żeby w tych kie
runkach pracy ZBP przewidzieć możliwość 
wydania białej księgi na temat dostosowania 
sektora bankowego do członkostwa w Unii 
Europejskiej. Wspomniano już o dokona
niach, a więc będzie możliwość odnotowa
nia dużych zmian w tym zakresie, będzie 
również okazja do zarysowania perspektyw 
na wewnętrznym rynku UE. Jeśli chodzi o 
perspektywy, to brakuje mi szeregu istotnych 
instytucji europejskich, które są całkowicie 
pominięte, a będą wpływały bardzo zasad
niczo na funkcjonowanie naszego systemu. 
Pierwsza taka instytucja to są Europejskie 
Grupy Interesów Gospodarczych (EGIG). 
Tak się składa, że banki w UE niwelują pozo
stałości po granicach i organizują europej
skie grupy interesów gospodarczych celem 
kształcenia kadr, prowadzenia badań marke
tingowych, wprowadzania innowacji finan
sowych i technologii. W tych instytucjach 
prawa UE musi działać zawsze reprezentacja 
trzech krajów unijnych i może działać ktoś z 
innych państw trzecich. Jest to wypróbowa
na forma obniżania kosztów, pozwalająca na 
zawiązania pewnych sojuszy strategicznych 
na rzecz tego, aby banki goszczone w Polsce 
przyłożyły się do tego, żebyśmy my w Unii 
mogli funkcjonować, a nie traktowały Polski 
jedynie jako kraju, w którym się zbiera zyski. 

EGIG to jest doskonała instytucja, która nie 
wymaga zaangażowania kapitałowego. 
Jest to rozwiązanie, w którym jeden bank 
daje ośrodek szkoleniowy, drugi kadrę, trze
ci materiały. 

Druga sprawa to TARGET. Jestem bardzo 
zaniepokojony milczeniem ZBP na temat ter
minu wstąpienia Polski do TARGETu. Cho
dzi o to, że od 1 maja 2004 r. możemy być w 
TARGET i Unia Europejska, Europejski Bank 
Centralny powtarza to z uporem maniaka. 
Nie ma żadnego wyjaśnienia, dlaczego tego 
nie robimy. Teoretycznie powinniśmy być do 
tego technicznie gotowi z dniem 1 stycznia 
2003 r., zgodnie z ustaleniami poprzednich 
władz. Bez reżimu rozliczeniowego wymu
szonego przez TARGET nie będziemy wie
dzieli np. jakie są zatory płatnicze, czy służba 
zdrowia ma 7 czy 5, czy 15 mld zł zadłuże
nia, czy w górnictwie kryją się kolejne 4 mld 
zł długów, czy nie? TARGET to jest system, 
który zapewnia to, że informacja pierwotna 
w systemie jest prawdziwa, nie ma żadnych 
możliwości różnego rodzaju matactw, zmian 
itd. Dlaczego w ramach porządkowania tego 
systemu odwlekamy tę decyzję, nie mówimy 
na ten temat a ZBP milczy?
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Kolejna sprawa  wchodzi 1 stycznia 2005 
r. dyrektywa unijna poświęcona nadzoro
wi nad konglomeratami finansowymi, 
czy również konglomeratami mieszany
mi. Obecnie w Polsce konglomeratów 
mieszanych jest sporo, również w sekto
rze bankowym, to stawia zupełnie nowy 
wyzwania przed Komisją Nadzoru Banko
wego, w której ZBP uczestniczy. Zamiast 
analiz pojedynczych przedsiębiorstw 
musimy zacząć analizować sytuację taką, 
jaka ona jest, czyli jako konkurencję mię
dzy konglomeratami finansowymi. Stan 
analityczny, nadzorczy, regulacyjny jest 
mniejszy niż zero. Wypadałoby do tej 
dyrektywy przygotować się porządnie, bo 
1 stycznia 2005 r. szybko nastąpi i będzie
my musieli uwzględnić ją w działaniu i 
nie powinno być tak jak z TAGETem, że 
będziemy czekać na TARGETII przygoto
wywany przez EBC. Jeśli dziś, trzy lata, 
czy cztery lata po wejściu w życie Dyrek
tyw CADII, niektóre banki odkrywają, 
że istnieje inne ryzyko niż ryzyko kredy
towe, to jeśli poczekamy na TARGETII, 
to będzie za późno dla naszej gospodar
ki. Wreszcie ostatnia sprawa, która jest 
bezpośrednio związana z ZBP. W UE 
wyraźnie osłabła pozycja lobbystyczna 
organizacji samorządowej izb gospodar
czych w sferze finansów. Dlatego, że w 
ramach nowej uproszczonej procedury 
wprowadzania jednolitego rynku kapita
łowego został powołany Komitet ds. Ryn
ków Finansowych i on, a nie krajowe izby 
gospodarcze, inicjuje proces legislacyjny 
oraz merytoryczny. Została bardzo ogra
niczona możliwość wpływania izb gospo
darczych na suwerenny Komitet ds. Ryn
ków Finansowych. Powstaje problem, jak 
reprezentować interesy przemysłu, intere
sy polskie w warunkach zmienionej pro
cedury podejmowania decyzji, tworzenia 
prawa, które będzie prawem polskim. To 
wymaga zmiany sposobu funkcjonowa
nia ZBP, wydaje mi się, że o ile w poprzed
niej dekadzie ZBP był liderem, jeśli chodzi 
o dostosowywanie sektora bankowego do 
wymogów UE, to teraz mam wrażenie, że 
jest strażą tylną tego procesu. 

W∏adys∏aw L. Jaworski: Nikt nie może 
zanegować osiągnięć ZBP w problema
tyce infrastruktury, zmian ustawodaw
czych. Ale mam takie odczucie, że ZBP 
to jest takie przedsiębiorstwo, gdzie są 
większościowi akcjonariusze i mniejszo
ściowi akcjonariusze i jego działalność 
raczej sprzyja tym większościowym 
akcjonariuszom. Poza tym dla mnie 
związek banków to jest instytucja tro
chę mająca większe role do spełnienia 
niż np. związek lekarzy czy aptekarzy, 
czy inne związki branżowe. Bo on repre
zentuje banki, o których wiemy, że mają 

pewną rolę nie tylko ściśle zawodową, 
ale także społeczną. Czy ZBP dobrze słu
żył gospodarce narodowej? 

W Niemczech wszystkie rozwiązania 
nadzoru bankowego były opiniowane, 
publikowane ich zastrzeżenia i wszel
kiego rodzaju rygoryzm był piętnowa
ny przez związek banków. Otóż ja nie 
widzę autentycznej dyskusji z nadzo
rem bankowym, generalnie, jak się z 
bankowcami porozmawia, to wszyscy 
są negatywnie nastawieni, co związek 
banków w tej sprawie zrobił. 
Sprawa podstawowa to adekwatność 
kapitałowa z Bazylei, wszystkie związ
ki banków na Zachodzie protestują. 
ZBP powinien oprotestować propozy
cje bazylejskie, że są one w gruncie 
rzeczy zabójcze dla naszego systemu 
bankowego. Bo jeżeli ja rozumiem Bazy
leę, to ani banków spółdzielczych, ani 
komunalnych, ani małych w ogóle nie 
będzie, wszystko zostanie praktycznie 
zlikwidowane. Dlaczego nasz związek 
uważa, że sprawa jest nieistotna i nad
zór bankowy wie najlepiej?
Związki bankowe dyskutują z bankiem 
centralnym, co do polityki pieniężnej, 
co do polityki procentowej, a u nas 
chociażby efektywność polityki pie
niężnej. Co z tego, że NBP obniża stopy 
nawet o ćwierć punkta, banki poob
niżają o ćwierć punkta depozyty, ale 
kredytów nie ruszają. Bank centralny 
wysyła sygnał w postaci podwyższenia 
czy obniżenia stopy procentowej, cho
ciaż wiadomo, że z kredytów tych nie 
korzystają, ale na ten sygnał powinny 
wszystkie banki komercyjne reagować, 
a jeżeli nie reagują, to powinny być 
wezwane do prezesa banku centralne
go. Jeżeli chodzi o mniejszościowych 
akcjonariuszy, to jestem zdumiony bra
kiem nacisku ze strony ZBP co do likwi

dacji konkurencji w postaci SKOKów, 
parabanków itd. Przecież gdyby takie 
SKOKi wystąpiły w Niemczech czy we 
Francji, to by związki banków ze wzglę
du na konkurencję dosłownie tydzień w 
tydzień głosiły swoje niezadowolenie i 
doprowadziłyby do likwidacji tego typu 
rozwiązań. To samo dotyczy banków 
spółdzielczych. ZBP nie przeciwstawił 
się progom kapitałowym, które moim 
zdaniem miały na celu likwidację BS
ów. 
Nie słyszałem też krytyki ze strony ZBP, 
że nie następuje zwiększenie ubankowie
nia. Banki komercyjne przekazywane 
kapitałowi zagranicznemu obiecywały, 
że zwiększą ilość oddziałów i placówek. 
Dzisiaj ubankowienie u nas to jest mniej 
więcej jedna czwarta tego, co w Hiszpa
nii. My natomiast masowo wyrzucamy 
ludzi na bruk, nikt nie protestuje, banki 
o kapitale zagranicznym zamiast się roz
wijać, rozszerzać swoją sieć tak jak obie
cywały, maksymalizują zysk.

Micha∏ Machlejd: W okresie 13 lat, 
jestem przez 8 lat we władzach związ
ku, a więc mogę się odnieść do działal
ności związku. Związek w momencie 
tworzenia się w pierwszych latach 90. 
powstał z inicjatywy banków państwo
wych, które wówczas dominowały w 
systemie bankowym. Rola ZBP była 
wówczas trochę inna niż teraz. Był 
dogodnym miejscem, gdzie banki i 
przedstawiciele struktur państwowych 
mogli prezentować wzajemne oczeki
wania. Dzisiaj sytuacja jest odmienna, 
bowiem sektor został praktycznie spry
watyzowany. Kierownictwa banków kie

rują swoją uwagę na realizację strategii 
swoich właścicieli i w mniejszym stop
niu wsłuchują się w oczekiwania rządu. 
Dowodem tego była sytuacja, którą mie
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liśmy w ubiegłym roku, kiedy Minister
stwo Finansów oczekiwało właściwego 
podejścia do wprowadzenia podatku od 
dochodów kapitałowych. Banki, zwłasz
cza prywatne, robiły wszystko, żeby 
stworzyć produkty, które by niwelowa
ły skutki tego podatku. Wydaje mi się, 
że kompromisy, które może w latach 
poprzednich udawało się osiągnąć, dzi
siaj są niemożliwe. Misja Związku w 
gruncie rzeczy nie zmieniała się w ostat
nich latach i dzisiaj została sformułowa
na w formie dokumentu, który będzie 
przedmiotem uchwały walnego zgro
madzenia. Będzie ona potwierdzać, że 
Związek jest przede wszystkim organi
zacją lobbystyczną.
Są jednak sprawy, na które trzeba spoj
rzeć na nowo. Dotyczy to działania Ban
kowego Funduszu Gwarancyjnego. Ta 
dyskusja w systemie bankowym już 
się rozpoczęła. Mam nadzieję, że ona 
zaowocuje stworzeniem nowych możli
wości dla BFG. Przykład Wschodniego 
Banku Cukrownictwa świadczy o tym, 
że w bólach rodzący się projekt mimo 
wielu problemów zakończy się sukce
sem. Projekt jest dowodem na to, że 
sektor bankowy może ze sobą współpra
cować. Ale nie zmienia to poglądu, że 
zasady funkcjonowania BFG powinny 
być zmienione. Udział przedstawicieli 
sektora bankowego we władzach BFG 
musi być zwiększony.
Drugą rzeczą, na którą Związek powi
nien zwrócić uwagę, jest sprawa inicja
tyw międzybankowych w zakresie infra
struktury. Muszę powiedzieć, że mam 
jednoznacznie pozytywny stosunek do 
efektów tej działalności, że wiele pomy
słów bardzo dobrze świadczy o ZBP, bo 
przypomnę tylko jak trudno by nam 
było działać bez KIRu, BIKu, bez wie
lu instytucji, które przynoszą korzyści 
większości banków. Tym niemniej nie 
wszystkie wspomogły sektor bankowy 
w sposób taki, jakiego oczekiwaliśmy. 
Zwłaszcza sektor mniejszych banków, 
które nie mają szansy budowania struk
tur infrastrukturalnych samodzielnie, 
bo to są zbyt duże nakłady. Cieszy 
aktywność Związku w budowie pełne
go systemu wymiany informacji gospo
darczej. To poprawia bezpieczeństwo 
działania systemu bankowego. 
Musimy też przyjrzeć się wewnętrznym 
sprawom ZBP. W ostatnim okresie uwi
docznił się bardzo silny nacisk na to, 
żeby jednak zmniejszać składki człon
kowskie. Są to oczekiwania najwięk
szych banków, które płacą najwięcej na 
ZBP. Zarząd Związku czyni wszystko, 
żeby w okresie następnych dwóch lat 
składki obniżyć. Istnieje szansa, że to 
obniżenie wyniesie nawet 20 proc. I to 

jest cel ewidentnie słuszny, bo trudno 
oczekiwać, w sytuacji, kiedy pogarsza
ją się wyniki sektora, aby składka na 
związek banków rosła. Ubytek składek 
musi być zastąpiony przychodami zwią
zanymi z działalnością gospodarczą, 
wymianą informacji gospodarczej i roz
wojem BIKu. Jest to bowiem jedyna 
możliwość osiągnięcia komromisu mię
dzy wszystkimi sekcjami, działającymi 
w Związku.
Tym niemniej zauważam w ostatnim 
okresie, że część banków trochę z nie
dowierzaniem patrzy na przyszłość 
Związku. Musimy zrobić wszystko, aby 

wszyscy członkowie odważniej prowa
dzili dyskusje merytoryczne, żeby ban
ki trochę więcej zaczęły mówić, czego 
oczekują od Związku. Nieraz byłem 
odbiorcą wielu spostrzeżeń dotyczą
cych regulacji nadzorczych. Wynika z 
nich, że dyskusje między Komitetem 
Regulacji Nadzorczych a nadzorem 
nie kończą się pomyślnie. Być może 
wynika to z faktu, że nie wszystkie 
osoby chcą się zaangażować w dysku
sję z nadzorem bankowym, być może 
zarząd Związku powinien wypowia
dać się bardziej jednoznacznie, a nie 
zostawiać tego wyłącznie Komitetowi 
Regulacji Nadzorczych. 
Związek dotąd był reprezentantem 
banków i unikał wchodzenia w proble
my personalne. Pogłębiające się proble
my w zakresie zatrudnienia, świadczą 
o tym, że Związek musi w większym 
stopniu niż do tej pory zająć się i tą pro
blematyką. Kadry, które zarządzają ban
kami w okresie różnych zmian powinny 
mieć poczucie większego bezpieczeń
stwa, niż to miało miejsce do tej pory. 
Krzysztof Kalicki: Od czasu, kiedy 
powstał Związek Banków Polskich 
zarówno Polska, jak i świat przeszły 

bardzo dużą ewolucję i wydaje mi 
się, że to co przyświecało początkowo 
celom ZBP, czyli kwestie regulacyjne, 
prywatyzacyjne, stabilizacji polskiego 
systemu bankowego, właściwie pomału 
odchodzi w przeszłość. Coraz bardziej 
jesteśmy włączeni w to, co warunkuje 
również zewnętrznie funkcjonowanie 
banków w Polsce  OECD, Unia Euro
pejska, Komitet Bazylejski etc. Ponie
waż kilkadziesiąt procent naszego sek
tora bankowego stanowią banki, które 
są włączone albo w procesy globalne, 
albo przynajmniej w integrację regional
ną, myślę o bankach Unii Europejskiej, 
to sprawy lokalne stają się niewielkim 
elementem ich strategicznego zarządza
nia. Nie chciałbym tego faktu wartościo
wać, czy to dobrze, czy źle, natomiast 
trzeba zwrócić uwagę, że globaliza
cja, jak każdy proces, niesie zarówno 
naszym polskim interesom nowe moż
liwości, jak i zagrożenia.
Po tym wstępie chcę prowokacyjnie 
postawić tezę, że nazwa Związek Ban
ków Polskich nie odzwierciedla stanu 
faktycznego w polskiej bankowości i z 
dużą dozą słuszności można by postu
lować zmianę nazwy na Związek Ban
ków w Polsce. Właściwe nazewnictwo 
w konsekwencji logiczniej i precyzyjniej 
determinuje misję każdej organizacji. 
Związek Banków Polskich tkwi ciągle 
w swojej misji w przeszłości, kiedy ban
ki rzeczywiści były polskie, nie tylko z 
prawnego punktu widzenia, ale rów
nież z punktu widzenia zarządzania. 
Zmiana nazwy na Związek Banków w 
Polsce mógłby wpłynąć na inne określe
nie misji i zadań. Musiałby się on kon
centrować na takich zagadnieniach, 
jak skutki globalnej konkurencji dla 
bankowości w Polsce, na podejmowa
niu działań mających na celu wzrost 
biznesu bankowego oraz oferty pro
duktowej, na rozwoju zatrudnienia 
dla lokalnych kadr, na wprowadzaniu 
regulacji, które w zgodzie z zasadami 
Unii Europejskiej pozwalałyby Polsce 
osiągać większe korzyści z globalizacji 
i z integracji europejskiej. Gołym okiem 
widać odpływ kwalifikowanej pracy za 
granicę. Wiele decyzji jest podejmowa
nych poza granicami kraju. Następuje 
uproszczenie pracy w bankowości, czę
sto wymagana jest mniejsza wiedza 
fachowa, ponieważ kwestie strategii, 
produktów, technologii, ryzyka weszły 
w orbitę globalnych rozstrzygnięć podej
mowanych w zagranicznych centralach 
banków. Wydaje mi się, że tutaj związek 
powinien podjąć działania strategiczne 
i skoncentrować się na tym, co można 
i trzeba zrobić, aby ten sektor rósł, roz
szerzał usługi, dawał większe zatrud
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nienie, żeby pracował z korzyścią dla 
istniejących w Polsce przedsiębiorstw. 
I nie ma dzisiaj znaczenia czy są one pol
skie, czy zagraniczne, o ile dają pracę 
oraz wzrost zasobności ludzi w Polsce. 
Istotne staje się, jakie korzyści potrafi
my uzyskać z globalizacji lub integracji 
europejskiej. Wydaje mi się, że definio
wanie przedsięwzięć prowadzących w 
tym kierunku i podjęcie działań przez 
związek znakomicie sprzyjałoby dysku
sji z tymi inwestorami, którzy w skali 
globalnej podejmują decyzje dotyczące 
operacji w Polsce. 
Kolejny problem, który wydaje mi się 
zaczyna nabierać większej wagi, to 
wkład banków w rozwój gospodarczy 
Polski. Do tej pory związek artykułował 
głównie postulaty pod adresem rządu, 
ministra finansów, regulatorów. Dziś 
można te pytania odwrócić i zapytać  
co polskie oraz zagraniczne banki mogą 
zrobić dla kraju, w którym prowadzą 
swoje operacje? Dotychczas ZBP miał 
stanowisko raczej roszczeniowe  więk
sze ulgi, odpisy na rezerwy i mniejsze 
podatki. Powstaje jednak pytanie, co 
banki mogą zrobić, żeby ożywić gospo
darkę czy wspomagać rozwój produkcji 
i inwestycji?
Brakuje czegoś takiego, jak np. tworze
nie platformy porozumienia między 
bankami w zakresie promowania pro
duktów bankowych służących ożywia
niu gospodarki  kredytu konsumpcyj
nego, inwestycyjnego etc. Wydaje mi 
się, że jest pewien margines możliwości 
działania banków (nawet z udziałem 
zagranicznym) w kierunku promowa
nia produktów sprzyjających rozwojowi 
gospodarczemu. Do tej pory tego typu 
inicjatyw sektor bankowy nie podejmo
wał.
Związek powinien też skoncentrować 
swoją uwagę na kwestiach regulacyj
nych w kontekście globalizacji. Warto 
przyjrzeć się standardom międzynaro
dowym dotyczącym zatrudniania obco
krajowców, alokacji kapitału, związku 
depozytów z regionalizacją inwestycji 
finansowych etc. To może wyglądać, jak 
postulat trochę „z innej bajki”. Wydaje 
mi się jednak, że musimy uwzględnia
jąc to, co jest globalne, patrzeć na korzy
ści lokalne. 
Nie przeciwstawimy ani globalizacji, 
ani regionalnej integracji. Jedyne, co 
można zrobić to, aby z wartości prze
znaczonej do podziału uzyskać więk
szy kawałek. Nie mówię tego w duchu 
narzucania jakichś restrykcji na ope
racje zagranicznych inwestorów, ale 
w celu tworzenia takich przepisów, 
które pozwalałyby zwiększyć oczeki
wany udział w korzyściach płynących 

z inwestycji zagranicznych w bankach 
krajowych, aby ci inwestorzy, którzy tu 
operują, mieli świadomość, że efektami 
globalizacji trzeba się dzielić również z 
tym krajem, w którym prowadzi się biz
nes. 

Micha∏ Machlejd: Ale związek był, jest 
i będzie przede wszystkim organizacją 
lobbystyczną.

Krzysztof Kalicki: Ale nie banków pol
skich, tylko przepraszam, banków w 
Polsce, chcę jeszcze raz podkreślić, że z 
samej nazwy wynikać może inna misja 
i logika działania związku.

Micha∏ Machlejd: Zgadzam się całko
wicie, ale nie przywiązywałbym takiej 
dużej wagi do tego. Przykład bankru
tującego banku oznacza, że wszystkie 
banki; polskie, i te działające w Polsce, 
w pewnym momencie staną przed decy
zją zapłacenia za depozyty upadłego 
banku. W związku z tym powinny, jak 
sądzę, dążyć do takiego rozwiązania, 
aby negatywne skutki były jak najmniej
sze. Jeśli pojawiają się dzisiaj głosy, że 
my będziemy raczej dążyć do innego 
rozwiązania, bowiem mamy strategię 
tzw. czystego pieniądza, a więc niech 
upadają te, które same zawiniły, to 
wówczas dochodzi do dysharmonii w 
systemie bankowym. Kiedyś w innym 
układzie właścicielskim, władze Związ
ku mogły oddziaływać skuteczniej, dzi
siaj tych możliwości nie ma. 

W∏adys∏aw L. Jaworski: Przecież 
powszechnie wiadomo, że po wejściu 
do Unii Europejskiej zostaną zlikwido
wane centrale tych banków o kapita
le zagranicznym i przekształcone na 
oddziały regionalne. To oznacza kolej
ne parę tysięcy ludzi na bruku. Czy te 
banki, oddziały regionalne, to będą 
jeszcze należeć do związku banków, 
czy też będą one włączone do systemu 
bankowego kraju macierzystego? Przy
puszczam, że niechęć banków o kapita
le zagranicznym włączania się w niektó
re tematy jest spowodowana tym, że w 
perspektywie paru lat ich po prostu tu 
nie będzie.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Polska na 
przestrzeni kilkunastu lat, szczególnie 
w ostatnim okresie, jest krajem, któ
ry zmierza, jakkolwiek to zabrzmi, z 
peryferiów gospodarczych świata ku 
centrum gospodarczego świata. Jest 
to daleka, bardzo daleka droga, ale w 
takim kierunku, jak sądzę, zmierzamy. 
Jest nadal krajem bardzo ubogim w 
którym występują fundamentalne pro

blemy, np. drastycznie wysoki poziom 
bezrobocia. W takim kraju, jakim jest 
Polska, mamy banki, instytucje finan
sowe ze szczytów osiągnięć cywilizacyj
nych świata, ale mamy i musimy mieć 
instytucje finansowe, które działają 
w niszach i które przyjdą z pomocą i 
mogą świadczyć usługi finansowe uboż
szym. Od czasu do czasu podadzą rękę. 
W związku z tym myślę, że nie można 
na polską bankowość patrzeć tylko z 
perspektywy interesów jednego typu 
banków. Polska jest bardzo zróżnicowa
na i potrzebuje także zróżnicowanych 
instytucji finansowych. Dorobkiem 
intelektualnym związku jest, ale także 
będzie w niedalekiej przyszłości, przyję
cie, umówienie się, że w „tym pięknym 
ogrodzie, jakim jest Polska, jest miejsce 
dla wielu różnych kwiatów, ważne jest 
to tylko, żeby w porę, jeśli się pojawią, 
usuwać chwasty”. Jest miejsce dla róż
nych instytucji finansowych i Związek 
Banków Polskich musi być taką platfor
mą, na której nastąpi porozumienie. 
Potrzebna jest akceptacja, że są SKOK
i, że są banki spółdzielcze, że są banki 
komercyjne i że są różne banki niszo
we i specjalistyczne, jeśli dobrze służą 
gospodarce, jeśli dobrze służą klientom, 
jeśli dobrze służą inwestorom, to mogą 
się rozwijać.
Po trzecie związek banków jest izbą 
gospodarczą, a nie partią polityczną, nie 
jest stowarzyszeniem, nie jest konfedera
cją pracodawców. Założyciele wybrali for
mę prawną, jaką jest izba gospodarcza, 
ustawodawca opisał dość precyzyjnie, a 
założyciele w statucie kilkakrotnie zmie
nianym doprecyzowali, czym ta izba 
gospodarcza, czym ten samorząd gospo
darczy ma się zajmować. W ostatnim 
roku statut był bardzo długo dyskutowa
ny, zostały określone pewne powinności 
w warstwie działań lobbingowych promo
cyjnych, infrastrukturalnych, międzyna
rodowych i póki co, założyciele związku 
oczekują takiego postępowania. Zwią
zek banków w swej działalności musiał 
uwzględniać pewne nowe aspekty, np. 
międzynarodowy kontekst, w jakim 
działają banki w Polsce. Ale przypomnę, 
że warunkiem rozpoczęcia rozmów o 
przyjęcie Polski do Unii Europejskiej 
było pełne zharmonizowanie rozwiązań 
w instytucjach finansowych jako jeden 
z zasadniczych punktów wyjścia. ZBP i 
ludzie, którzy pracowali w środowisku, 
wnieśli ogromny wkład w postęp, jaki 
się dokonał. Związek i ludzie w bankach 
przyczynili się do rozwoju polskiej banko
wości w sposób zasadniczy. Nie zgadzam 
się z tym, że związek nie zgłaszał wątpli
wości do niektórych rozwiązań ostrożno
ściowych, że są zbyt rygorystyczne, że 
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zbyt pośpiesznie wprowadzone, nie zga
dzam się z tym, że ZBP nie wypowiadał 
się przeciwko pewnym rozwiązaniom z 
obszaru adekwatności kapitałowej.
Związek szukał porozumienia pomię
dzy różnymi grupami banków. Starali
śmy się to porozumienie znaleźć. Przy
kładem jest porozumienie w sprawie 
ukształtowania Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego (BFG), specjalne roz
wiązania, jeśli chodzi o sanowanie lub 
autosanację w obszarze banków spół
dzielczych, specjalny fundusz dodat
kowy w ramach BFG, zabieganie o to, 
żeby bankom spółdzielczym przez wie
le lat można było stosować pewne ulgi 
podatkowe, ponieważ są to banki działa
jące na rzecz społeczności lokalnych.
Mamy bankowość zróżnicowaną, pocho
dzącą z różnych kultur gospodarczych. 
Także przed nami ogromne wyzwanie 
 wprowadzenie pewnej rozmowy, 
pewnego porozumiewania się w spra
wie obecności inwestorów zagranicz
nych w polskim sektorze bankowym, 
których obecność jest ogromnie ważna 
dla polskiej gospodarki. Pierwszą zasa
dą, którą sformułowaliśmy, była zasada 
współodpowiedzialności inwestorów 
za losy kraju czy regionu, w którym 
się nabywa podmiot gospodarczy, w 
którym się odgrywa ważną rolę. Dru
ga zasada  to zasada solidarności ze 
społeczeństwem, w którym prowadzi 
się działalność gospodarczą. Trzecia 
 to jest zasada wzajemnej transparent
ności, otwartości na współdziałanie, 
na bycie w czasach bardzo dobrych i 
w czasach trudniejszych, kiedy trzeba 
rozwiązywać problemy. To jest szczegól
nie istotne w instytucjach finansowych, 
jeżeli któraś z tych zasad drastycznie 
zostanie zachwiana, mamy wówczas 
sytuację trudną, okołokryzysową.
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż 
Polska potrzebuje nadal pewnej, ogól
nej strategii systemu finansowego, Pol
ska potrzebuje inwestycji zagranicznych 
i napływu oszczędności zagranicznych. 
Ale warunkiem jest to, że będą umiejęt
nie mobilizowane zasoby wewnętrzne. 
Dla ZBP ważne jest to, żeby system 
bankowy w Polsce wzmacniał się i 
od strony kapitałowej, i od strony pro
duktów, procedur, ale także zaplecza 
i potencjału intelektualnego systemu 
bankowego, stąd myślenie o kadrach 
bankowych polskich jest sprawą bardzo 
ważną i od kilkunastu miesięcy zarząd 
związku podejmował pewne działa
nia dotyczącego sytuacji kadr banko
wych. Zależeć nam musi na tym, żeby 
system bankowy polski był systemem 
zdrowym, efektywnym, sprawnym, ale 
także by dopuszczone były w pewnych 

częściach systemu bankowego inne roz
wiązania legislacyjne, podatkowe czy 
monetarne, by uwzględniały specyfikę 
niektórych finansowych czy bankowych 
instytucji niszowych, chociażby takich 
jak banki spółdzielcze. I sektor banko
wy generalnie rozumie to, że nie może 
być całkowitej homogeniczności rozwią
zań, ponieważ jest to niebezpieczne 
także dla tych największych banków. 
Myślę, że nie ma wątpliwości, iż system 
bankowy musi włączyć się także w pro
jekcje, które są związane z integracją 
z UE, absorpcją środków unijnych, ale 
także w ten programy gospodarcze, któ
re w Polsce mają ogromne znaczenie w 
najbliższych latach. Myślę, że chodzi o 
system bankowy, który będzie w godzi
wy sposób kojarzył interesy deponen
tów, kredytobiorców i inwestorów, że 
to będzie system bankowy, który potrafi 
dbać także o rozwój kadry bankowej i 
rozwój tych ludzi, którzy bardzo często 
z bankowości trafiają do gospodarki. 
Pamiętajmy, że jeszcze 8, 7 czy 9 lat 
temu fluktuacja kadr w polskiej banko
wości była ogromna, tysiące wykształco
nych ludzi trafiło z banku do biznesu. 
Wreszcie chciałbym zwrócić uwagę na 
ogromnie ważną kulturotwórczą rolę. 
Myślę głównie o tej gospodarczej kul
turotwórczej roli sektora bankowego. 
Przecież jeżeli mówimy o wymianie 
informacji, o prawie upadłościowym, 
o bezpiecznym obrocie gospodarczym, 
jeżeli tworzymy system rozliczeń, jeże
li tworzymy Biuro Informacji Kredyto
wej, dostęp do rejestrów sądowych, do 
rejestrów zastawów skarbowych  to 
nie tworzymy tylko dla sektora banko
wego, ale dla całej gospodarki, czyniąc 
obrót gospodarczy bezpieczniejszym, 
pewniejszym, stabilniejszym.
Przed nami jest także bardzo wiele czy
sto regulacyjnych zadań, które stworzą 
możliwości rozwoju pewnych segmen
tów biznesu bankowego. Co możemy 
zrobić jako sektor bankowy w 38milio
nowym kraju, co możemy zrobić, żeby 
sobie wspólnie w czasach kryzysowych 
pomóc? Jestem tego pewien, że sektor 
bankowy może współtworzyć elementy 
infrastruktury, ale może też tworzyć sys
temy poręczeń i gwarancji kredytowych 
dla pewnego typu przedsiębiorstw. Ale 
sektor nie może być sam, musi to czy
nić razem w porozumieniu z bankiem 
centralnym, także z rządem. Na pew
no sektor bankowy w ramach docho
dzenia do standardów spotykanych w 
Unii musi zabiegać o redukcję obcią
żeń ponadprzeciętnych w stosunku do 
innych. Nie przestaniemy mówić o zbyt 
wysokich i nieoprocentowanych rezer
wach obowiązkowych i na pewno nie 

przestaniemy mówić o źle skonstruowa
nym systemie opodatkowania rezerw 
celowych, na pewno nie przestaniemy 
mówić o tym, że system podatkowy blo
kuje nam możliwość wyzbywania się 
aktywów, sekurytyzacji aktywów. I na 
pewno możemy zaproponować naszej 
gospodarce, dzisiaj, po tym, kiedy już 
ten system przeszedł największą falę 
transformacyjną, tworzenie pewnej 
platformy współpracy przedsiębiorców 
z Polski z przedsiębiorcami kraju pocho
dzenia banków, które działają w Polsce. 
Niektóre banki prowadzą swego rodza
ju okrągłe stoły pomiędzy przedsiębior
stwami polskimi i przedsiębiorstwami 
kraju pochodzenia. Myślę, że ten ruch 
musi być dwustronny, również infor
macja zarówno o polskich przedsiębior
stwach, ale także możliwościach współ
działania z przedsiębiorcami na rynku 
europejskim. 

Andrzej Lech: Na strategię Związku 
Banków Polskich chciałbym spojrzeć 
przez pryzmat celu, który został sfor
mułowany jako ostatni  mam nadzieję 
że „last but not least”. A więc, że two
rzenie warunków do realizacji aspiracji 
zawodowych i osiągania poziomu wie
dzy zgodnego z wymogami europej
skiego rynku pracy dla polskiej kadry 
bankowej jest celem bardzo ważnym, 
a nadto, w istotny sposób powiązanym 
 jako wspomagający  z większością 

celów nakreślonych w Elementach Stra
tegii ZBP. Wiele z tych celów i zadań 
wymaga, dla ich skuteczności i opty
malizowania nakładów, korzystania z 
uniwersalnych rozwiązań i gotowych 
projektów. Znaczenie, jakie przypisu
je się wdrażaniu międzynarodowych 
standardów ostrożnościowych i zasad 
funkcjonowania nowoczesnego audytu 
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wewnętrznego, wymaga szerszego udostępnienia ścieżek 
dochodzenia przez polskich specjalistów do certyfikatów 
zawodowych o uznanym statusie międzynarodowym w 
tych dziedzinach. Etapem takiej ścieżki może być, zbieżny ze 
standardem, pośredni certyfikat lokalny, łatwiej dostępny i 
oferowany w Polsce. Wzmocnienie dotychczasowej oferty w 
tym zakresie wymaga „odświeżenia” podejścia do wyższych 
stopni polskich standardów kwalifikacyjnych. Jest też szcze
gólna szansa stworzenia nowej jakości standardów kwalifi
kacyjnych na poziomie ogólnym. W fazę końcową wchodzi 
właśnie wspólny projekt europejski, koordynowany przez 
EBTN (the European Bank Training Network) i dofinanso
wany ze środków programu Leonardo da Vinci. Instytuty 
kształcenia bankowego kilkunastu krajów Europy opracowa
ły standard certyfikatu europejskiego bankowca. Aktywny 
udział w projekcie trzech polskich członków EBTN pozwolił 
zdyskontować w tym projekcie polskie doświadczenia i roz
wiązania w zakresie certyfikowania kwalifikacji bankowych. 
Dla posiadaczy polskich stopni zawodowych otwiera się 
możliwość uzyskania, w uproszczonym trybie uzupełnienia 
i weryfikacji wiedzy, uniwersalnego certyfikatu europejskie
go. Dla innych, szczególnie młodych bankowców to dodatko
wa motywacja uzyskania lokalnego stopnia zawodowego o 
statusie ogólnoeuropejskim.
Wspólna dla banków na rynku polskim jest niewątpliwie 
troska o ciągłą poprawę ich ogólnego wizerunku i wiarygod
ności w odbiorze społecznym. Stąd zrozumiałe jest znacze
nie, jakie strategia przypisuje działaniom w zakresie szero
ko rozumianego bezpieczeństwa czy zagadnień etycznych 
i upowszechniania dobrych praktyk w bankowości. Warto 
skojarzyć to z innym imperatywem, jaki łączy dziś banki  z 
koniecznością poszukiwania oszczędności kosztów i racjona
lizacji nakładów. Stąd wywodzę wniosek o celowości dostrze
gania przez banki pożytków ze wspólnie podejmowanych, 
uniwersalnych projektów szkoleniowych, wykorzystujących 
skuteczne, szybkie i znacznie tańsze formy elearningowe.
Nie można nie dostrzegać, że zainteresowanie banków reali
zacją aspiracji zawodowych pracowników zmniejsza się i ma 
charakter selektywny. Może zatem warto wesprzeć aktywiza
cję „drugiej strony” tego procesu, samych pracowników sek
tora bankowego. Związek Banków Polskich może zyskałby 
w organizacji członkowskiej środowiska bankowego skutecz
nego partnera. Oczywista zbieżność celów i wspólny wysi
łek daje większe możliwości realizacji szerokich celów, dla 
których dziś brak nie tyle zgody co do zasady, ile wymiernej 
współpracy i solidarnego wsparcia.

Micha∏ Machlejd: Jestem zwolennikiem tego, aby w więk
szym stopniu niż to było do tej pory, Związek formułował w 
tych sprawach stanowisko całego sektora. Trzeba uczciwie 
powiedzieć, że ten rygoryzm, który wprowadza Komisja Nad
zoru Bankowego swoimi uchwałami, jest podkreślany nawet 
przez same kierownictwo nadzoru bankowego.
Wracając do akcjonariatu mniejszościowego to trzeba powie
dzieć trudnością jest to, że Związek składa się głównie z 
banków mniejszych, ale znaczna część wydatków finansu
ją największe banki. Do tej pory udawało się godzić „wie
lobarwność” Związku. Czasami to osiągano niezwykłymi 
metodami. Problemy sektora spółdzielczego np. odsyłano 
do sekcji banków spółdzielczych. Takie stanowisko było pre
zentowane przez część kierownictwa Związku. I to według 
mnie nie jest stanowisko, które jest stanowiskiem wzmacnia
jącym samorząd, bo Związek konsekwentnie reprezentuje 
interesy wszystkich sekcji i nie może powiedzieć „róbta, co 
chceta”. 

Jan K. Solarz: Według mnie problem, który powoduje, że ZBP 
wpada w swoisty korkociąg finansowy, to skutek błędnej percep
cji sektora finansowego. Program ZBP jest podporządkowany 
tym, którzy ostatni mogą udźwignąć ciężar składek. Obecnie do 
tego dołączyły duże banki. Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest 
kierunek rozwoju, rozwój polega na tym, żeby pójść do przodu. 
A więc po pierwsze rozszerzyć formułę, jeżeli mówimy o związ
ku banków, to w Unii nie ma pojęcia banków, więc musimy zde
finiować, czy to jest związek instytucji kredytowych, czy instytu
cji pieniężnych. Jeśli zdefiniujemy, że to jest związek instytucji 
pieniężnych, to wówczas wchodzą SKOKi i wchodzi poczta, nie 
są to małe siły. A jeśli rozszerzymy i ujmiemy to tak jak ujmuje to 
najnowsza dyrektywa, że są konglomeraty finansowe, to wów
czas będzie to związek konglomeratów finansowych. 

Krzysztof Pietraszkiewicz: Jeśli chodzi o stronę finansową, 
to w latach bardzo trudnych dla bankowości prezesi posta
nowili zwrócić się do różnych instytucji o to, żeby także w 
infrastrukturze bankowej i BFG, i w KIR nastąpiły oszczędno
ści. Zwrócono się do ZBP o to, żeby strukturę przychodów 
nieco zmienić i to zostało ustalone. Przyjęliśmy, że główne 
zadania samorządu bankowego zostaną zrealizowane przy 
nieco niższej składce. Wydatki są kształtowane adekwatnie 
do głównych priorytetów ZBP. To jest wyzwanie dla samego 
związku. Prace podstawowe związku będą wykonywane i 
myślę, że wyjdziemy z tej operacji obronną ręką.
Druga kwestia  współpraca środowiska bankowego z innymi 
instytucjami finansowymi rozwija się pomyślnie. Nasza współ
praca z Pocztą Polską jest coraz lepsza, współpraca ze SKOK
ami na niwie BIKu dobrze służy stabilności finansowej.
 
Opracowa∏a Urszula ¸ada
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