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Podczas Horyzontów 
B a n k o w o ś c i  2 0 1 6 
miał y miejsce dwie 
sesje plenarne: Kon-

gres Płatności Mobilnych oraz 
Forum Strategii Bankowych. 
Oprócz tego wręczono meda-
le Kopernika z okazji 25-le-
cia ZBP, przyznano wyróżnie-
nia ZBP im. Mariana Krzaka 
dla dziennikarzy oraz nagrody 
w konkursie Etyka w f inansach 
– Nagroda Robina Cosgrove. Od-
była się również debata o przy-
szłości sektora bankowego. 

64

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016
LAUREACI

Uroczysta gala wręczenia nagród XXI rankingu „50 największych banków 
w Polsce 2016”, była ostatnim akordem całodniowej konferencji Horyzonty 
Bankowości 2016, która odbyła się 20 czerwca br. w warszawskim hotelu  
Double Tree Hilton. 

PKO BP zwyciężył po raz kolejny

A wszystko to w ramach uroczy-
stości zorganizowanej wspólnie 
przez ZBP i Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji. Hory-
zonty Bankowości 2016 cieszy-
ły się zainteresowaniem ponad 
300 bankowców, naukowców, 
polityków i ekspertów rynku fi-
nansowego. 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ rankin-
gu „50 największych banków 
w Polsce 2016” „Miesięcznika 
Finansowego BANK”, przy któ-
rej brane są pod uwagę aktywa, 
pasywa, wolumen kredytów, licz-

ba oddziałów oraz kont trady-
cyjnych i internetowych, zdobył 
PKO Bank Polski S.A. Odebrał ją 
Szymon Wałach, dyrektor Pionu 
Klienta Detalicznego ( 1 ). 
Na drugim miejscu znalazł się 
Bank Pekao S.A. Nagrodę wrę-
czono Grzegorzowi Piwowarowi, 
wiceprezesowi zarządu ( 2 ).
Mie jsce  t rzec ie  przypadło  
Bankowi Zachodniemu WBK 
S.A. Nagrodę odebrała Małgorza-
ta Nestorowicz, dyrektor progra-
mu Bank Firm Rodzinnych BZ 
WBK S.A. 

Zwycięzcą kategorii Banki consu-
mer finance (czyli banków oferują-
cych kredyty konsumenckie) został 
BGŻ BNP Paribas S.A. Nagrodę 
wręczono Michelowi Thebault, 
wiceprezesowi zarządu, odpowie-
dzialnemu za obszar Bankowo-
ści Personal Finance ( 3 ). Drugie 
miejsce zajął Bank Pekao S.A., zaś 
trzecie – PKO Bank Polski S.A.
W kategorii Banków f inansu-
jący nieruchomości zwyciężył 
Euro Bank S.A. Nagrodę odebrał 
Bartosz Jamróz, dyrektor Działu 
Współpracy Biznesowej ( 4 ). 
Na drugim miejscu znalazł się 
Bank Pekao S.A., a na trzecim 
– Bank Zachodni WBK S.A.
Triumfatorem kategorii Spraw-
ność działania banków okazał się 
Bank Zachodni WBK S.A. 
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Od lewej: redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego Bank”,   
Adam Tochmański dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP,  
jego zastępczyni Renata Pawlicka, Krzysztof Pietraszkiewicz  
prezes Związku Banków Polskich.   

Od prawej : Małgorza ta Nestorowicz, dyrektor 
progra mu Bank Firm Rodzinnych BZ WBK S.A, 
redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego 
Bank” Stanisław Brzeg-Wieluński.2
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Drugie  miejsce  przypadło 
Volkswagen Bankowi Polska S.A. 
Nagrodę odebrał Ronald Kuli-
kowski, członek zarządu ( 5 ). 
Miejsce trzecie  zajął  Al ior 
Bank S.A. Nagrodę wręczono 
Małgorzacie Batler, wicepre-
zes zarządu ( 6 ). 
Nagrody imienne: „Wizjoner ryn-
ku bankowego” oraz „Innowa-
tor rynku bankowego” przyzna-
ne zostały w tym roku wspólnie 
przez redakcję miesięcznika oraz 
Radę Programową Forum Stra-
tegii Bankowych. Tytuł Wizjone-
ra rynku bankowego 2015 r. otrzy-
mała Małgorzata Kołakowska,  
prezes zarządu ING Banku 
Śląskiego S.A. W jej imieniu na-
grodę odebrała Joanna Erdman, 
wiceprezes zarządu banku ( 7 ). 
W uzasadnieniu nagrody czytamy: 
„Prezes Małgorzata Kołakowska ob-
jęła w kwietniu 2016 r. stanowisko 
Global Head of Network, Wholesale 

Banking w Grupie ING. To dla na-
szych bankowców ogromne wyróżnie-
nie, gdy menedżer z Polski obejmuje 
tak wysoką pozycję w zagranicznej 
centrali banku. Prezes Małgorzata 
Kołakowska zostawiła po sześciu la-
tach prezesowania ING Bank Ślą-
ski w doskonałej kondycji finansowej. 
Wartość kredytów wzrosła z 27 mld 
zł w roku 2009 do 69 mld zł w 2015. 
Nastąpił też dwukrotny przyrost de-
pozytów do niemal 90 mld zł. Licz-
ba klientów banków powiększyła się 
z 2,8 mln do ponad 4 mln. W latach 
2009–2015 nastąpiło podwojenie zy-
sku ING Banku Śląskiego”.
Innowatorem rynku bankowego 
2015 r. został Adam Marciniak, dy-
rektor Pionu Rozwoju i Utrzyma-
nia Aplikacji PKO Banku Polskie-
go ( 8 ). W uzasadnieniu nagrody 
czytamy: „W ciągu zaledwie trzech 
miesięcy tego roku powstały struktu-
ry Bankowego Centrum Cyberbez-
pieczeństwa. Trudno nie dostrzec 

wkładu pracy naszego laureata, któ-
ry koordynował pracę ekspertów ini-
cjujących powstanie centrum. Także 
dziś kieruje Grupą Zarządzania Cy-
berbezpieczeństwem Banków. Pra-
ca jego i kolegów z różnych banków 
zapewniła pewny i bezpieczny start 
Programu Rodzina 500+. W ostat-
nich sześciu latach dyr. Adam Mar-
ciniak, odpowiadając za bankowe 
IT, był współtwórcą rynkowych suk-
cesów PKO Banku Polskiego S.A., 
m.in. za powstały na bazie aplikacji 
IKO projekt Polski Standard Płatno-
ści mobilnych BLIK, bank Inteligo 
i wiele innych”. 
Po raz pierwszy w tym roku przy-
znano tytuł Mecenasa edukacji  
finansowej. Otrzymała go Akade-
mia „Dostępne Finanse” – pro-
gram edukacyjny Narodowego 
Banku Polskiego. Nagrodę ode-
brali: Adam Tochmański, dy-
rektor oraz Renata Pawlicka, za-
stępca dyrektora Departamentu 

Systemu Płatni czego NBP. Jak 
możemy przeczytać w uzasadnie-
niu nagrody: „Akademia „Dostęp-
ne Finanse” (ADF) NBP kierowa-
na do osób nieubankowionych ma 
na celu zwiększenie świadomości 
Polaków na temat korzyści i moż-
liwości płynących z posiadania ra-
chunku bankowego oraz aktywne-
go korzystania z kart płatniczych 
i bankowości elektronicznej. Akade-
mia była w latach 2012–2016 koor-
dynowana przez oddziały okręgowe 
NBP. Liderzy społeczności lokal-
nych współpracujący z ADF stają 
się ambasadorami obrotu bezgotów-
kowego i potem przekazują bez-
pośrednio w swoich środowiskach 
wiedzę nt. korzyści wynikających 
z nowoczesnych form płatności oraz 
bezpieczeństwa finansów. Do dziś 
przeszkolono 36 tys. osób, pozyska-
no ponad 1000 ambasadorów. Pro-
gramem zainteresowały się ponad 
4 miliony Polaków”. ▪
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Laureaci wyróżnienia ZBP im. Mariana Krzaka dla dziennikarzy.  
Szczegóły: http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/
wydarzenia/2016/czerwiec/nagrody-dziennika
rskie-im-m-krzaka-wręczone

Etyka w finansach - laureaci.  
Szczegóły:
http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2016/czerwiec/nagrody-w-
konkursie-etyka-w-finansach-wreczone
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