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Tym razem stopień za-
wodowy Dyplomo-
wanego Pracownika 
Bankowego przypadł 

w udziale 73 polskim pracow-
nikom sektora f inansowego. 
W przemówieniu powitalnym 
Włodzimierz Grudziński, prze-
wodniczący Komitetu ds. Stan-
dardów Kwalifikacyjnych przy 
ZBP nawiązał do wyjątkowo dy-
namicznych przemian, jakie 
od dwóch dekad dokonują się 
w sektorze �nansowym. – Żyjemy 
w środowisku, społeczeństwie 
i cywilizacji które bardzo szybko 
ewoluują. Wyzwania które przed 
nami stoją, wiążą się w pierwszej 
kolejności z aspektem edukacyj-
nym. (...) Ciąży na nas większa 
odpowiedzialność – bo bank to 

już nie tylko jest miejsce, gdzie 
składamy oszczędności, skąd bie-
rzemy kredyty, ale to również 
usługa taka jak ogrzewanie, elek-
tryczność, coś, co przy obecnych 
standardach powinno być dostęp-
ne w każdym domu. Nakłada to 
na nas nowe obowiązki, również 
edukacyjne – podkreślił.
Co w najbliższym czasie będzie 
stanowić główny problem dla 
niemal 180 tys. rzeszy polskich 
bankowców? Włodzimierz Gru-
dziński zwrócił uwagę na kilka 
kluczowych zagadnień. – Wy-
zwania, które na nas czekają są 
w pierwszej kolejności techno-
logiczne – akurat polskie banki 
są w czołówce europejskiej jeśli 
chodzi o zmiany w tym zakresie. 
To są również zmiany regulacyj-

ne; nie muszę tłumaczyć, jakie to 
jest obciążenie, jak zmienia spo-
sób funkcjonowania – z naszego 
punktu widzenia nie zawsze na 
działanie wygodniejsze, bardziej 
komfortowe, ułatwiające pracę 
z klientami. Są wyzwania rynko-
we – związane z konkurencją, 
bankową i pozabankową. (…) Są 
wreszcie wyzwania ekonomicz-
ne, kryzysy �nansowe które były 
i które będą. Nie wszystkie przy-
czyny kryzysu, z którym niedaw-
no mieliśmy do czynienia, ustą-
piły. To jest wyzwanie nie tylko 
dla polityki makroostrożnościo-
wej, dla Narodowego Banku Pol-
skiego, nadzoru �nansowego czy 
też rządu, ale również dla ban-
ków i dla wszystkich bankowców. 
Po co to mówię? Bo mówię do lu-

Certyfikaty ZBP 
wręczono 50 raz 
Kamil Czajka

4 lutego 1997 r. pol-
scy bankowcy po raz 
pierwszy otrzyma-
li certyfikaty, przy-
znawane w ramach 
Systemu Standar-
dów Kwalifikacyj-
nych w Bankowo-
ści Polskiej. 26 marca 
br. – a więc 18 lat od 
tamtego wydarzenia 
– wyróżniającym się 
pracownikom sekto-
ra finansowego wrę-
czono certyfikaty już 
po raz pięćdziesiąty.
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dzi, którzy pokazali, że potra�ą 
się uczyć, że chcą się uczyć, mają 
przekonanie, że warto – bo ina-
czej nie da się utrzymać profesjo-
nalizmu, nie da się utrzymać tej 
gotowości do sprostania wyzwa-
niom, zarówno w sensie insty-
tucjonalnym – sektora bankowe-
go, poszczególnych banków, jak 
również i ze strony swego wła-
snego miejsca pracy lub też dro-
gi awansu – zaznaczył.
– Bardzo się cieszę, że państwa 
ponownie widzę, że państwo 
zdecydowaliście się na ten krok 
– powiedział do zebranych Ma-
riusz Zygierewicz, dyrektor Ze-
społu Ekonomiczno-Regulacyj-
nego ZBP. – Chcielibyśmy, żeby 
nauka, której poświęciliście pań-
stwo sporo czasu owocowała 

STREFA VIP | STANDARDY KWALIFIKACYJNE

RRozmowa z Włodzimierzem Gru-
dzińskim, przewodniczącym Komite-
tu ds. Standardów Kwalifikacyjnych 
w Bankowości Polskiej przy ZBP
50. rozdanie Certyfikatów ZBP 
w ramach Systemu Standardów 
Kwalifikacyjnych to okoliczność 
szczególna; rzadko można obcho-
dzić tak okrągły jubileusz. Jak pod-
sumowałby Pan te minione 18 lat 
– i wielki wysiłek zarówno bankow-
ców, jak również instytucji, w któ-
rych byli oni zatrudnieni?
– Powiem krótko: nie ma co jeszcze 
podsumowywać. Podsumowanie 
z reguły robi się na końcu – a my 
przecież o końcu nawet nie myśli-
my! System się rozwija, stopnie 
zawodowe się również zmieniają. 
Owe 18 lat – pierwsze rozdanie było 
4 lutego 1997 r. – to też jest pewna 
symboliczna cezura; za moich cza-
sów egzamin dojrzałości zdawa-
ło się właśnie w wieku 18 lat. Sys-
tem Standardów Kwalifikacyjnych, 
jak zresztą cała polska bankowość, 
przeszły długą drogę. Zmiany, któ-
re w ciągu tych 18 lat się dokonały, 
są niesłychane – i stanowią olbrzy-
mie wyzwanie dla tych wszyst-
kich, którzy w bankowości pracu-
ją. Optymistyczny jest fakt, że tak 
duża grupa bankowców – wręczy-
liśmy 16 132 certyfikaty – nie tylko 
musi uczyć się, codziennie wykonu-
jąc swoje obowiązki, zapoznawać 
się z nowymi regułami, produktami 
czy technologiami – ale jeszcze ma 
chęć i ambicje, żeby potwierdzać 
wiedzę, umiejętności i postawy 
w Systemie Standardów Kwalifika-
cyjnych. To jest szczególny wysiłek, 
należy im się wielkie uznanie i wiel-
kie gratulacje.

Jedną z takich nowości jest sto-
pień Certyfikowanego Konsultan-
ta ds. Finansowych. Jak powinien 
radzić sobie bankowiec w dzisiej-
szych czasach, kiedy bankowość 

staje się coraz bardziej skompliko-
wana, a konsument coraz bardziej 
wymagający?
– Ten stopień zawodowy mobili-
zuje do tego, aby dokonać weryfi-
kacji swojej wiedzy i uzupełnić tę 
wiedzę z różnych obszarów działal-
ności banku dotyczących kontak-
tu z klientem. Chodziło nam o to, 
aby posiadacze tego stopnia za-
wodowego umieli porozumieć się 
z różnymi klientami, w różnych 
obszarach bankowości, w spra-
wach dotyczących różnych produk-
tów – zarówno oszczędnościowych, 
jak i kredytowych. Certyfikowany 
Konsultant ds. Finansowych musi 
umieć przekazać klientom odpo-
wiednie informacje; nie może do-
chodzić do sytuacji, kiedy to klient 
jest lepiej poinformowany – bo 
i tacy się czasami zdarzają. Naszym 
zadaniem było przygotowanie ta-
kich wymagań, które pozwolą speł-
nić oczekiwania – z jednej strony 
narzucone przez regulacje, z drugiej 
zaś wymuszone przez rynek i sa-
mych klientów, coraz liczniejszych 
zresztą. Jak zaczynaliśmy banko-
wość po transformacji, 25 proc. 
dorosłej ludności miało rachun-
ki w bankach. Dziś ma je niemal 80 
proc. Klienci nie tylko stają się bar-
dziej wymagający, ale ich jest coraz 
więcej, są dużo bardziej zróżnico-
wani i wymagają również zróżnico-
wanego podejścia.

System ewoluuje, rozwija się. Ja-
kich nowych stopni zawodowych 
możemy spodziewać się w najbliż-
szej przyszłości? 
– Chcielibyśmy wprowadzić następu-
jące specjalizacje: po pierwsze – ban-
kowość detaliczna jako cały obszar 
działalności. Po drugie – bankowość 
korporacyjna. To są te działy ban-
kowości, które są w dużej mierze 
rozłączne – również w strukturach 
bankowych, w regulacjach, w spo-

sobie funkcjonowania. Rozważamy 
również specjalizację w dziedzinie 
bardzo szeroko pojętego bezpie-
czeństwa – poczynając od bezpie-
czeństwa fizycznego, poprzez bez-
pieczeństwo on-line, elektroniczne 
– aż po elementy compliance i zgod-
ności, czy wreszcie bezpieczeństwo 
prawne. Myślimy o tym wszystkim, 
planujemy – nie powiem kiedy te roz-
wiązania staną się faktem, bo to wy-
maga konsultacji również z bankami. 
Myślimy także o specjalizacji z sze-
roko pojętego ryzyka. Ale to są ta-
kie dedykowane obszary, które cią-
gle rozwijają się; ciągle pojawiają się 
w nich nowe elementy.

Wśród tych wszystkich stopni 
szczególne znaczenie ma Euro-
pejski Certyfikat Bankowca. Ja-
kie perspektywy pojawiają się 
przed tym tytułem?
– Włączyliśmy ECB do naszego Sys-
temu Standardów. Certyfikat ten 
tym różni się od naszych stopni za-
wodowych, że tam jest tylko jeden 
element – to jest element wiedzy 
sprawdzanej egzaminem. W na-
szych stopniach zawodowych do-
chodzi jeszcze element umiejętno-
ści i postaw potwierdzanych przez 
pracodawcę. Ten element stażu, 
pracy w banku, jest niezbędny, żeby 
można było uzyskać stopień zawo-
dowy. Dlatego krokiem do stopnia 
zawodowego Dyplomowany Pra-
cownik Bankowy jest zdanie egza-
minu na ECB. Pamiętajmy jednak, 
że ECB jest dostępny nie tylko dla 
pracowników banków, jest on prze-
znaczony także dla tych wszystkich, 
którzy myślą o tym, żeby w bankach 
pracować. Wydaje się, że jest to do-
bry certyfikat dla osób kończących 
studia, które myślą o pracy w sys-
temie finansowym – w szczególno-
ści w bankach. To daje pracodaw-
cy gwarancję określonego poziomu 
wiedzy kandydata.

18 lat ukończone, nowe wyzwania wciąż przed nami
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w przyszłości, żeby przynosiła 
korzyści. Żebyście państwo czu-
li satysfakcję, po pierwsze – że 
jesteście mądrzejsi, po drugie – 
że ta wiedza będzie wykorzysty-
wana w waszych bankach. Żeby 
państwo czuli sens tego, co ro-
bicie, żeby to dawało państwu 
asumpt do dalszych poszukiwań 
– życzę państwu, abyście wyko-
rzystali tę szansę – dodał.

Pracowitość i poświęcenie – na 
takie cechy nowych Dyplomowa-
nych Pracowników Bankowych 
zwrócił uwagę w swym wystąpie-
niu prezes Związku Banków Pol-
skich, Krzysztof Pietraszkiewicz. 
– Chciałbym państwu bardzo ser-
decznie podziękować i pogratulo-
wać. Pomimo licznych obowiąz-
ków, wydarzeń, które się dzieją 
w kraju, w tej skomplikowanej 
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ZZnakomita inicjatywa

Rozmowa z dr Moniką Klimontowicz  
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Jak Pani zdaniem System Standardów Kwalifikacyjnych wpływa  
na wykonywanie usług bankowych na terenie Polski?
– Według mnie to jest znakomita inicjatywa, która porządkuje pew-
ne praktyki stosowane w bankowości, nadaje tym zachowaniom prak-
tycznym pewne ramy. Porządkuje też wiedzę. Mam nadzieję, że te 
certyfikaty będą honorowane przez praktyków, że będą one uwiary-
gadniać kadrę bankową.

Aby uzyskać certyfikat, należy wykazać się nie tylko wiedzą i do-
świadczeniem, ale również określonymi postawami etycznymi. 
W jaki sposób ująć w standard aspekt tak dalece niewymierny?
– Przygotowanie do tego egzaminu faktycznie obejmuje również po-
stawy. Kładzie się nacisk na etykę, na odpowiedzialność za zachowania 
na rynku usług bankowych. Mówiąc wprost: ważne są nie tylko wyniki 
sprzedażowe, ale też odpowiedzialność, co z tymi produktami sprzeda-
nymi przez pracowników obsługi klienta będzie się działo za kilka czy 
kilkanaście lat. Mamy nadzieję, że będzie to jeden z tych kroków, któ-
ry przyczyni się do podwyższenia standardów pracowników bankowych 
w tej dziedzinie. Zgadzam się, że jest to trudna praca jeśli chodzi o po-
stawy, ale jeśli spojrzeć na to procesowo, to za kilka lat będzie widać 
zmiany w podejściu do rynku, do klienta, do budowania relacji.

Imię Nazwisko Bank Miasto Stopień 
zawodowy

Mariusz
Bożenna
Ewelina
Grzegorz
Katarzyna
Anna
Joanna
Aneta
Agnieszka
Joanna
Kamila
Agnieszka
Andrzej Paweł
Krystyna
Milena
Adam
Magdalena
Ewelina
Sylwia
Michał
Ewelina
Agnieszka
Elżbieta Krystyna
Kamil
Agnieszka
Dagmara
Helena
Dawid
Agnieszka Beata
Ewelina
Eliza
Małgorzata
Ewelina
Karolina
Arkadiusz Piotr
Sylwia
Anna
Anna
Marianna
Aneta
Anna
Kamil
Robert
Katarzyna
Filip
Aneta
Waldemar
Paweł
Michał
Szymon
Michał
Piotr
Anna
Radosław
Elżbieta
Michał
Kinga
Beata
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Małgorzata
Bożena
Agnieszka Maria
Ewelina Dagmara
Sebastian
Tomasz
Ewa Anna
Mariusz
Angelika
Krzysztof
Marta
Łukasz
Magda
Katarzyna

Bawolski
Bebak
Błaszczak
Bonisławski
Budulak
Budzyńska
Bujnicka
Czajka
Denis
Duplaga
Dyczewska
Dziubińska
Flaga
Gaworecka
Gejda
Grąbski
Grubka
Guza
Hławiczka
Jadwiszczok
Kaczmarska
Kieliszek-Trzcińska
Klucznik
Kobus
Kogut
Kowalska
Kozłowicz-Radomska
Koźmiński
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Kwiatkowska
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Majchrzak
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Mazurek
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Nawłatyna
Niezabitowska
Oktaba
Olszewski
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Paszko
Pęzioł
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Pikuła
Piotrowski
Płachta
Purij
Rajkowski
Romanek
Rosłoń
Rutkowska
Rzedzicki
Salamon
Sekutowicz
Siennicka
Skop
Stępień
Sulima
Szkudlarek
Tomsia
Wasążnik
Wijata
Winiarski
Wójcik
Wrzesiński
Wysocka
Zadykowicz
Zdybek
Zielińska

BGZ
BS-BPS
BS-BPS
Credit Agricole
BS-BPS
BS-BPS
BS-SGBB
BS-BPS
PKO
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BS-BPS
BS-BPS
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PKO
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ING
BZ WBK
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BS-BPS
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PEKAO
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Wrocław
Szczytno
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Świętochłowice
Ostrów Mazowiecka
Lubartów
Pasłęk
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Cyców
Milicz
Sanok
Szczytno
Poznań
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Koronowo
Bielsko-Biała
Tychy
Sanok
Dołhobyczów
Sanok
Lubartów
Sanok
Poznań
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Choszczno
Szczytno
Białośliwie
Wisznice
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Pasłęk
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Milicz
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Parczew
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Katowice
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Biecz
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Lublin
Tomaszów Lubelski
Lubartów
Warszawa
Pasłęk
Katowice
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Koronowo
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Lublin
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Wałbrzych
Lublin
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sytuacji gospodarczej, zechcieli-
ście państwo zdecydować się na 
dokształcanie, na dodatkowy wy-
siłek. Chciałbym również przy 
okazji poprosić państwa, aby-
ście także poprzez to zdobywa-
nie wiedzy, wymianę poglądów, 
formułowanie nowych pomysłów, 
nowych idei (...) przekazywali za-
równo do swoich rodzin, ale rów-
nież klientów – osób indywidu-
alnych i przedsiębiorców opinię, 
że jednak, mimo tych wszystkich 
napięć i niedogodności, sytuacja 
społeczna i ekonomiczna w na-
szym regionie, w Polsce, układa 
się dobrze – zaapelował.
Zdaniem prezesa Pietraszkiewi-
cza, Polacy wciąż zbyt mało potra-
�ą wykorzystywać fundamentalne 
atuty naszej gospodarki – a w ostat-
nim czasie takowych mamy fak-
tycznie sporo. – Jesteśmy takim 
krajem, który jako jeden z nie-
licznych osiągnął bardzo istotny, 
ponieważ blisko 20-procentowy 
wzrost gospodarczy, podczas gdy 
inne kraje w porównaniu z rokiem 
2008 cofnęły się w swoim rozwo-
ju, w swoim poziomie PKB o kil-
ka, a nawet kilkanaście procent. 
Jesteśmy krajem, który ma stabil-
ny system bankowy. To jest nie-
zmiernie ważne; proszę pokazać 
kraje, gdzie nie tylko sektor ban-
kowy nie wymagałby dofinanso-
wania i interwencji, ale gdzie sek-
tor bankowy – licząc od 2008 r. do 

I kwartału 2014 r. – zwiększył kre-
dytowanie w tym czasie o blisko 
40 proc. Żyjemy wreszcie w kra-
ju – o tym warto pamiętać – w któ-
rym 21 lat temu poziom kredy-
tów zagrożonych wynosił ponad 
31 proc, 10–12 lat przekraczał 21 
proc. W ostatnich miesiącach po-
ziom kredytów zagrożonych, nie-
regularnych, wyniósł – według kla-
syfikacji przeprowadzonej przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny  
– ok. 7 proc. To są bardzo waż-
ne przesłanki sukcesu. Jest jesz-
cze jedna przesłanka (...) ponad 
100 mld euro dodatkowych środ-
ków z UE na rozwój infrastruktu-
ry, na realizację projektów strate-
gicznych – zaznaczył.
Prezes ZBP wskazał, że głów-
nym problemem Polski jest brak 
długoterminowych oszczędno-
ści. Depozyty powyżej jednego 
roku stanowią zaledwie kilka 
procent oszczędności zgroma-
dzonych w bankach. – Tłumacz-
my naszym bliskim, ale również 
i naszym klientom, że banko-
wość w społecznej gospodarce 
rynkowej w szczególności – ale 
również i w każdej gospodar-
ce – to specy�czny rodzaj umo-
wy, łączącej wszystkich obywate-
li danego kraju, a nawet można 
powiedzieć szerzej – w ramach 
Unii Europejskiej, także obywa-
teli Wspólnoty – dodał Krzysztof 
Pietraszkiewicz.  ▪
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Jakie znaczenie w Państwa karierze zawodowej ma otrzymany dzisiaj 
certyfikat? Jak zamierzacie kształtować karierę w oparciu o możliwo-
ści, jakie stwarza System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP?
Filip Paszko, ING Bank Śląski S.A.: Nie ukrywam, że jest to jeden z kro-
ków, który sobie zaplanowałem na ścieżce kariery bankowca. Ten cer-
tyfikat jest swego rodzaju początkiem, ugruntowaniem wiedzy i upew-
nieniem się, że rozumiem to, co robię, że jest to dla mnie w pełni jasne. 
Jeśli chodzi o przyszłość, to chciałbym skupić się na egzaminach o cha-
rakterze kierunkowym – na głównego księgowego, na ICCA.
Grzegorz Bonisławski, Credit Agricole Bank Polska, oddział w Świę-
tochłowicach: Bardzo duże. Jest to de facto nadanie stopnia zawo-
dowego, co jest uwieńczeniem zarówno mojej pracy w banku, jak 
również wykształcenia. Mam nadzieję, iż w kolejnych latach będę 
wypełniać kolejne standardy. Z jednej strony planuję podjąć edu-
kację na podyplomowych studiach, niemniej standardy ZBP są dla 
mnie równie istotne.
Wrzesiński Krzysztof, Aspiro S.A.: Bardzo się cieszę, że mogliśmy 
przystąpić do certyfikatu, który pozwolił nam zakwalifikować się do 
stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Jest 
to ważne pod kątem zarówno kwalifikacji, jak również możliwości 
rozwoju, zamierzam to wykorzystać w praktyce zawodowej. Aspiro 
stosunkowo niedawno przystąpiło do Systemu Standardów Kwalifi-
kacyjnych ZBP – zatem liczymy na więcej. Doszły nas słuchy, że być 
może Aspiro da możliwość uzyskania stopnia zawodowego Certyfi-
kowanego Konsultanta ds. Finansowych. Chcielibyśmy się rozwijać 
w tym kierunku.
Ewelina Kaczmarska, Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzi-
bą w Sanoku: Cel jest bardzo istotny, przede wszystkim jest nim 
podnoszenie swoich kwalifikacji. Chodzi o to, aby jak najlepiej wy-
korzystać swoje umiejętności w codziennej pracy. Wiedza, któ-
rą przyswoiliśmy, jak najbardziej przyda nam się w codziennej pra-
cy z klientami. Pracuję przy obsłudze klienta – informacje i wiedza, 
które zdobyłam w ramach Systemu są w mojej pracy jak najbardziej 
przydatne. Zdobyliśmy tutaj Europejski Certyfikat Bankowca, który 
jest rekomendowany nawet przez Brukselę. Możemy się nim wyka-
zywać podczas ubiegania się o pracę na terenie całej Unii Europej-
skiej. Chciałabym jeszcze zrobić takie studia podyplomowe, które 
uprawniają do uzyskania stopnia Dyplomowanego Pracownika Ban-
kowego. Pomimo że ten stopień osiągnęłam już teraz, w przyszło-
ści chciałabym również przejść przez takie studia. 
Agnieszka Sulima, BZ WBK S.A.: Można to rozumieć w dwojaki spo-
sób. Dla mnie jest to bez wątpienia mój osobisty sukces. Cieszę się, 
że udało mi się dołączyć do grona osób, które posiadają tytuł Dyplo-
mowanego Pracownika Bankowego. Dla mnie jest to podsumowanie 
i docenienie mojego doświadczenia. Myślę, że drugi krok to przede 
wszystkim możliwość rozwoju. Co w przyszłości? Pomysł zawsze się 
może pojawić. Teraz chciałabym się skupić na przekazywaniu zdoby-
tej wiedzy i doświadczenia innym pracownikom.
Kinga Salamon, Pekao S.A.: Myślę, że certyfikat to przede wszyst-
kim podsumowanie mojego dotychczasowego doświadczenia. Mam 
nadzieję że będzie to szansa na dalszy rozwój, za czym idzie podwyż-
szenie swoich kwalifikacji i szansa na lepsze zarobki. Cieszę się, że 
jestem w gronie szczęśliwców, którzy uzyskali ten certyfikat. Co da-
lej? Chciałabym się rozwijać. Mam nadzieję, że dzięki temu certyfika-
towi będę mogła dalej podnosić swoje kwalifikacje. Nie ukrywam, że 
w banku chciałabym pracować do końca życia.


