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Gwarancje dla depozytów 
szyte na miarę s. 18

ŚWIAT GLOBALNY
BIZNES LOKALNY

Nie będzie już wiele czasu na to, żeby 
istniały dwa światy: dużych aglomeracji 

z presją niezwykle silnej konkurencji  
oraz małych miast i wiosek,  

gdzie poprzez zdobycie pozycji 
monopolu można utrzymywać 

ponadprzeciętne marże. 
s. 8
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Ranking poddaje ocenie wszystkie 
funkcjonujące na rynku banki spółdzielcze 
w Polsce. Nie dzielimy banków na 
„lepsze” i „gorsze”, dokonujemy jedynie 
ich klasyfikacji według porównywalnych 
i jasnych kryteriów, które ustaliło 
niezależne jury konkursu. Analiza 
wyników w poszczególnych kategoriach 
stanowić będzie podstawę końcowej 
klasyfikacji. Uroczyste podsumowanie 
wyników oraz wręczenie prestiżowych 
nagród konkursu odbędzie się podczas 
VII Forum Technologii Banków 
Spółdzielczych w Warszawie.

Krajowy Ranking

„WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ  
BANKI SPÓŁDZIELCZE”
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NIE MASZ NIC? 
UMORZYMY CI DŁUG

ZwiąZek Banków Polskich ostrZega, aBy 
ustawa o  uPadłości konsumenckiej nie stała się 
dla oBywateli sygnałem, że nie warto regulować 
ZoBowiąZań. nie może Być dZiałania automatycZ-
nego na ZasadZie: jeżeli nic nie masz, umarzamy ci 
się wszelakie długi po wsze czasy i możesz się na nowo zadłużać.

Mec. Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP uważa, że nowe regulacje prawne nie 
powinny być premią dla każdego, kto chce, tylko dla osób, które popadły w pę-
tlę zadłużenia z przyczyn losowych. Jeżeli z powodu w pełni świadomie podję-
tych decyzji kredytowych, ktoś nie chce spłacać swoich długów, banki w każ-
dym państwie posiadają odpowiednie narzędzia, aby je odzyskać. Nie może być 
tak, że jedynie wierzyciele będą łożyć na funkcjonowanie systemu. W Polsce, 
wzorem legislacji w innych krajach europejskich, winien on stanowić swoisty 
przywilej dla dłużnika, z którego może skorzystać tylko w określonych prawem 
przypadkach. Zasadą niepodważalną jest bowiem konieczność maksymalnego 
zaspokojenia wierzycieli oraz zapewnienie ochrony ich słusznych praw.

– Mamy do ustawy liczne uwagi i  oceny negatywne – stwierdza mec. 
J. Bańka. – Niepokoi nas nadmierny liberalizm i otwarcie na bezwarunko-
we oddłużenie. Asymetria, zawsze obecna w relacjach między wierzycielami 
i dłużnikami, może być jeszcze większa m.in. z powodu daleko idących uprosz-
czeń w procedurach sądowych. Obawiamy się, że zanim zostanie ustalona linia 
orzecznicza na odpowiednio wysokim akceptowalnym poziomie, będzie docho-
dziło do spektakularnych orzeczeń ze szkodą dla banków. 

– Jeżeli wprowadza się asymetrię w prawach, to ci najsłabsi, którzy niejako 
z definicji liczyliby na wsparcie nie dostaną go, a  skutki związane z wyklu-
czeniem społecznym i ekonomicznym mogą być dotkliwe. Za lawinę upadłości 
zapłacilibyśmy wszyscy: banki i właściciele małych firm oszukani przez nierze-
telnych klientów, członkowie spółdzielni z umorzonymi zaległościami w czyn-
szu i opłatach za mieszkania, ale też sami beneficjenci ustawy, którzy zostali-
by stygmatyzowani likwidacją majątku, a następnie niemożnością uzyskania 
wsparcia ze strony instytucji finansowych.

Na świecie regulacje dotyczące upadłości istnieją od wielu lat. W Wiel-
kiej Brytanii co kwartał bankructwo ogłasza 5–10 tys. osób, w USA decy-
duje się na to co roku 1,5 mln konsumentów. Blisko 70 proc. Ameryka-
nów, którzy skorzystali z procedury tzw. chapter 13, stanęło na nogi, o ile 
miało stały dochód, ich zadłużenie na karcie kredytowej nie przekraczało 
250 tys. dol., a dług hipoteczny nie był wyższy niż 750 tys. dol. W prawie 
niemieckim obowiązuje zasada, że najpierw trzeba spróbować ułożyć się 
z wierzycielami. Jeśli na to nie przystaną, pozostaje droga sądowa. Sędzia 
ustala wysokość comiesięcznych spłat i wyznacza tzw. powiernika, który 
zarządza majątkiem i  dochodami dłużnika przez kolejnych sześć lat. Po 
udanym okresie „dobrego zachowania” sąd odpuszcza resztę długów.

Nowa ustawa wpisuje się w szerszy kontekst prawodawstwa, które ma 
charakter prokonsumencki. Dotyczy to zresztą nie tylko Polski, ale również 
innych krajów UE. Eksperci ostrzegają jednak, że zbyt daleko posunięty 
proces ochrony praw konsumentów może wymknąć się spod kontroli i wy-
wołać recydywę groźną dla gospodarki oraz systemu finansowego państwa, 
nie tylko dla samych banków.
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