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Związek Banków Polskich wraz  Akademią Leona Koźmińskiego oraz Ośrodkiem Badań            

i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM zorganizował 8 listopada 2018 r. już trzecią 

edycję corocznej konferencji, która jest próbą oceny najbardziej istotnych wydarzeń 

dotyczących sektora finansowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym. 

Konferencję otworzył prof. dr hab. Witold Bielecki Rektor Akademii Leona Koźmińskiego             

w Warszawie oraz Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich. 

W swoich słowach wstępnych zwrócono uwagę na szczególny charakter wydarzenia 

wynikający  z faktu, że jest to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków                          

ze środowiska finansów, które daje doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu 

informacji pomiędzy tymi środowiskami. 

Pierwszy panel, którego moderatorem była prof. dr hab. Monika Marcinkowska                   

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Łodzi poświęcony był odpowiedzi na pytanie:                       

„Czy jesteśmy przygotowani na kolejny kryzys?”   

Dyskusję poprzedziło wystąpienie wprowadzające prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej                          

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, koncentrujące się na teoretycznych 

możliwościach prognozowania kryzysów gospodarczych. 

Uczestnicy panelu zauważyli, że zjawisko kryzysu można szeroko definiować. W obecnej,                  

z jednej strony względnie stabilnej, ale z drugiej turbulentnej sytuacji gospodarczej w świecie, 

jego przewidywanie wyłącznie miarami wydarzeń, które wywołały poprzednie ekonomiczne 

kryzysy wydaje się mało adekwatne i nieuprawnione. Wykorzystywanie natomiast różnych 

modeli powstawania kryzysów raczej cechuje mała skuteczność. Dlatego w dyskusji 

wskazywano nie na kryzys pukający do bram, ale na możliwość spowolnienia rozwoju 

gospodarczego, które zgodnie z cyklami gospodarki występuje co pewien czas.                                                                                                                                   

Zdaniem dyskutantów obecnie jesteśmy w fazie stabilnej gospodarki (co najmniej, jeśli 

chodzi o Polskę) i ona jest przygotowana na schłodzenie. Wszystko jednak będzie zależało          

do jakiego poziomu to spowolnienie nastąpi. W kontekście sektora bankowego, wskazano 
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również, że ocena banków poddanym ostatnio europejskim stres testom wypadła bardzo 

dobrze, bo trzy polskie banki znalazły się w czołówce europejskiej.                                     

W dyskusji zwrócono jednak uwagę, że mamy w polskim sektorze banki słabsze i jeżeli 

spowolnienie pokaże swoją siłę to może się okazać, że ewentualne problemy słabszych 

banków wpłyną na sytuację całego sektora gospodarczego. Dyskutanci zwracali też uwagę,                  

że banki są obecnie nadmiernie obłożone opłatami zewnętrznymi co między innymi   

powoduje, że polski system bankowy rozwija się wolniej niż PKB. Ryzykiem mogą stać się 

też pojawiające się pomysły wykorzystania banku centralnego do finansowania gospodarki.  

Drugi panel prowadzony przez dra Piotra Judę z Fundacji Polska Bezgotówkowa  

poświęcony był tematowi „ Regulacje – hamują czy stymulują innowacyjność sektora 

finansowego? 

Po wprowadzeniu prof. dra hab. Krzysztofa Kalickiego, prezesa zarządu Deutsche Bank 

Polska SA, w  dyskusji paneliści zauważyli, że siła i moc regulacji bardzo często zależy                      

od sposobu ich implementacji. Regulacja sama w sobie nie niesie zagrożenia, co oceniono                

po poziomie ich wprowadzenia w różnych gospodarkach w świecie. Zwrócono jednak uwagę                    

i wskazano wiele przykładów, że polskie wdrożenia regulacji bardzo często odbywają się w 

sposób nadmiarowy i restrykcyjny powodując konieczność bardzo wielu zmian                                   

i ponadstandardowych kosztów, obciążających działalność banków. Wprowadzane przepisy 

nie tylko zmieniają procesy, co właśnie generuje znaczące koszty, ale też wymagają 

raportowania o ich prowadzeniu, co pociąga za sobą następne obciążenia i poświęcenie 

dodatkowego czasu na obsługę regulacji. 

Ograniczenia kosztów i czasu obsługi regulacji może być usprawnione za pomocą                        

tzw. Regtech-ów, jednakże paradoksalnie klimat regulacyjny i nadzorczy w Polsce nie sprzyja 

tego typu innowacjom. Po raz kolejny główne obciążenia spadają na możliwości systemów  

informatycznych w bankach, podlegającym permanentnym zmianom. W tej sytuacji brakuje 

sił i środków na odpowiednie działania o charakterze biznesowym, a tego najlepszym 

przykładem jest sektor spółdzielczy.          

W trzecim panelu moderator prof.dr hab.Tadeusz Winkler-Drews wraz z zespołem 

panelistów zastanawiali się nad tym czy „Nowe modele biznesowe czeka ewolucja czy 

rewolucja”  

W pierwszej części prof. dr hab. Ewa Miklaszewska z Uniwersytetu Ekonomicznego               

w Krakowie przedstawiła wyniki badań ankietowych banków dotyczących ryzyka 

strategicznego i biznesowego w sektorze bankowym związanego z nowymi technologiami                 

i rozwojem sektora fintech. Konkluzje z wystąpienia pokazały, że stosunek do nowych 

technologii będzie jednym z fundamentalnych problemów w decyzjach strategicznych 

banków. Banki (komercyjne) zakładają nie tylko digitalizację produktów i kanałów kontaktu 

z klientem, ale i zmiany wewnętrznej architektury organizacyjnej (modeli biznesowych). 

Raporty firm konsultingowych postulują modele „open banking” lub „beyond banking” co nie 

zostało potwierdzone w ankiecie. Reakcja banków spółdzielczych wydaje się nieadekwatna 

do wyzwań. Na razie udział w polskim rynku firm FT jest mały i najlepszą strategią wydaje 

się współpraca lub przejmowanie rozwiązań. Wiele raportów analitycznych wskazuje,                        

że polskie banki (największe) są wśród liderów rewolucji cyfrowej, ale banki podkreślają 

barierę kosztową dla dalszej digitalizacji. Banki dobrze oceniają otwartość klientów                           

na zmiany, gorzej firmy fintechowe. 



Następnie uczestnicy panelu zauważyli, że obecnie rynek znajduje się w fazie, w której mamy 

wiele szans, ale i wiele ryzyk rozwoju. Wynika to ze zmian w strukturze banków na rynku                     

(w tym  w bankach spółdzielczych), zastosowania technologii cyfrowych, wpływu regulacji 

na bieżącą działalność banków i wejścia na rynek firm fintechowych. Lepsze dopasowanie 

produktów do potrzeb klientów, tańsze produkty, procesy to szanse na rozwój rynku 

finansowego, ale też nie można zapominać o bezpieczeństwie procesów, 

cyberbezpieczeństwie, działaniach zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. 

W dyskusji zwrócono uwagę, że badania i obserwacja banków poza Polską wskazuje,                       

że więcej nakładów finansowych na rozwój, pozyskanie lepszych specjalistów jest domeną  

głównie dużych instytucji finansowych, zwiększając często ich dominację na rynkach.           

Takie procesy są obecne także na polskim rynku i proces konsolidacji na polskim rynku 

bankowym będzie postępował. Dyskutanci zgodnie stwierdzili, że podstawą rozwoju rynku 

bankowego jest wykorzystanie nowoczesnej technologii, digitalizacja procesów. Ten kierunek 

zmian pozwala też na obniżenie kosztów funkcjonowania banków. Ocenili, że systemy 

informatyczne do obsługi klientów banków detalicznych w Polsce należą                                         

do najnowocześniejszych w Europie. Jednakże nie można niestety tego powiedzieć                           

o rozwiązaniach informatycznych dla klientów bankowości korporacyjnej i MŚP. 

Dyskusja nad rolą fintechów na polskim rynku wskazała, że głównie koncentrują się                         

na współpracy z bankami. Ta tendencja będzie dalej obecna, choć niektóre banki będą pewnie 

tworzyć własne rozwiązania, bądź kupować działające już na rynku fintechy.  

W podsumowaniu konferencji Andrzej Wolski z Centrum Prawa Bankowego                            

i Informacji zauważył, że banki płacą najwięcej podatków w Polsce.                                                                

Banki tworzą jeden z najnowocześniejszych sektorów gospodarczych w Polsce                                   

i są dostarczycielem środków na finansowanie gospodarki. To jest ważne obecnie, ale będzie 

też szczególnie istotne gdy nastąpi spowolnienie gospodarcze.                                                        

Zaniepokojenie środowiska budzi fakt, że rozwój sektora bankowego na skutek 

nadmiarowych regulacji i płaconych danin publicznych następuje wolniej niż PKB.                              

To jest niepokojące i mało bezpieczne na przyszłość. O tym trzeba głośno mówić, 

przekonywać, edukować i uczestniczyć w konferencjach, które pozwolą zmienić nastawienie 

do bankowości jako skarbonki dla budżetu. 

 

Opracował: Mirosław Maszybrocki 

        Sekretarz ALTERUM 

 


