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Instytucje wdrażające Rekomendacje Konwentu na rzecz 

Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej

Banki Spółdzielcze
(Placówki i bankomaty)



Dotychczasowe działania

Obszar współpracy

Obszar bezpieczeństwa

Obszar komunikacji i wizerunku 

1

2

3

4

Rekomendacje



W ramach dotychczasowych działań uzgodnionych na poprzednich Konwentach 

6

Kontynuowanie działań uzgodnionych

na poprzednich Konwentach, które

zachowały swoją aktualność, ale dotąd

nie zostały zrealizowane

Prace są kontynuowane



W ramach rozwijania współpracy w sektorze banków spółdzielczych

6

Prace są kontynuowane: zachęcanie klientów, aby zostawali

udziałowcami Banków Spółdzielczych, rozwój współpracy

kompetencyjno-regulacyjnej, produktowo-biznesowej, jak i

rozliczeniowej pomiędzy Bankami Zrzeszającymi, a Bankami

Spółdzielczymi (np. nowa Umowa Zrzeszenia BPS, która obowiązuje

od 1 grudnia 2022 roku)

Podjęcie działań na rzecz przygotowania sektora do funkcjonowania

w ramach wymogów i otoczenia kształtowanego przez czynniki ESG

Rozwój proekologicznych produktów, udział w programach

krajowych i unijnych mających na celu poprawę jakości środowiska

naturalnego, promocja proekologicznych, lokalnych inwestycji

Podjęcie działań w kierunku wdrożenia programów rządowych,

samorządowych, sektorowych i rozwojowych w sektorze bankowości

spółdzielczej

Szkolenia produktowe i sprzedażowe pracowników banków,

upowszechnianie standardów kwalifikacji zawodowych kadr

(certyfikacja, stopnie zawodowe itp.), wprowadzenie systemowych

rozwiązań wspierających rozwój kwalifikacji i motywacji pracowników

Przygotowanie wspólnie z agendami rządowymi zmian legislacyjnych

w zakresie procesów restrukturyzacyjnych w sektorze agro z

wykorzystaniem istniejących rozwiązań regulacyjnych

Wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska finansowego oraz

izb i organizacji rolniczych ws. zmiany przepisów Ustawy z dnia

2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego

Przygotowanie sektora bankowości spółdzielczej do odpowiedniego

wdrożenia wymagańMREL

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnił, że będzie starał się

indywidualnie podchodzić do odpowiedniego wdrożenia wymagań

MREL (uwzględnienie w wyznaczaniu poziomu wskaźników MREL

uczestnictwa banków w instytucjonalnych systemach ochrony)

Podjęcie działań zmierzających do wzmacniania bazy członkowskiej w

sektorze bankowości spółdzielczej przez Banki Spółdzielcze oraz

Banki Zrzeszające



W ramach działań na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i zapewniania stabilności

sektora banków spółdzielczych

6

Podjęcie działań, przy współpracy z Bankami Zrzeszającymi, na rzecz

technologicznego, prawnego i ekonomicznego bezpieczeństwa

Banków Spółdzielczych

Prace są kontynuowane: doskonalenie kwalifikacji organów

zarządczych i nadzorczych BS, szacowanie, kontrola i monitorowanie

ryzyka działalności Uczestników IPS, audyty wewnętrzne, działania

prewencyjne, pomoc w opracowaniu i realizacji planów samodzielnej

sanacji, wsparcie procesów łączeniowych, regulacje wzorcowe

dotyczące zarządzania ryzykiem, pomoc finansowa w sytuacjach

zagrożenia płynności lub wypłacalności, opracowanie i bieżąca

aktualizacja Planu Naprawy, udostępnianie informacji dotyczących

poziomu ryzyka u poszczególnych Uczestników oraz w całym

Systemie Ochrony, stosowanie wobec Uczestników zawartych w

Umowie Systemu Ochrony środków oddziaływania

Podjęcie działań przy współpracy z Bankami Zrzeszającymi w zakresie

wzmocnienia obrony Banków Spółdzielczych przed zagrożeniami

związanymi z cyberbezpieczeństwem (aktywna współpraca w ramach

Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa)

Audyty bezpieczeństwa IT, monitorowanie bezpieczeństwa systemów

teleinformatycznych, procesów przetwarzania informacji chronionych,

w tym danych osobowych oraz procesów biznesowych banków

(uczestnictwo w Systemie Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach

(SWOZ)

Wsparcie dobrowolnych procesów łączeniowych Banków

Spółdzielczych inicjowanych przez Systemy Ochrony Instytucjonalnej

oraz współpraca organizacyjna z Bankiem Zrzeszającym nad

stabilnym i bezpiecznym przeprowadzeniem tego procesu

Prace są kontynuowane i dają możliwość budowy mocniejszych

instytucji finansowych osadzonych w społecznościach lokalnych:

audyty IPS, promowanie i wsparcie organów Banków Spółdzielczych

w zakresie dobrowolnych procesów łączeniowych, jako strategii

biznesowej prowadzącej do wzmocnienia pozycji rynkowej, wzrostu

efektywności, bezpieczeństwa i obniżenia kosztów działania

Podejmowanie wspólnych działań z instytucjami regulacyjnych i

nadzorczymi zapewniającymi bezpieczne zwiększanie portfela

kredytowego w sektorze bankowości spółdzielczej

Kontynuacja działań stabilizacyjnych Zrzeszeń, ewolucja działalności

komercyjnej w kierunku stabilizacji źródeł przychodów przy

jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu ryzyka oraz poprawie

efektywności kosztowej



W ramach umacniania i kształtowania dobrego wizerunku bankowości 

spółdzielczej

6

Kształtowanie wizerunku sektora bankowości spółdzielczej wobec

ujawniającego się kryzysu gospodarczego oraz wyzwań

konkurencyjnego rynku

Zrealizowano liczne kampanie promocyjno-marketingowe,

kształtujące wizerunek sektora bankowości spółdzielczej, jako

bezpiecznego i nowoczesnego oferującego najnowocześniejsze

rozwiązania technologiczne, dzięki uświadamianiu społeczności

lokalnych o skali korzyści płynących z obecności BS na ich terenie

oraz dostępności szerokiego wachlarza produktów i usług

spełniających oczekiwania Klientów w konkurencyjnym otoczeniu

[rachunki dla uchodźców, kredyty hipoteczne oprocentowane

okresowo stałą stopą, wakacje kredytowe, możliwość zdalnej obsługi

klienta (np. e-wnioski), sprzedaż produktów w kanale on-line (np.

otwarcie rachunku, udzielenie kredytu gotówkowego), dostępność

nowych produktów związanych m.in. z płatnościami mobilnymi/

internetowymi (np. Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay,

BLIK, opaska zbliżeniowa Xiaomi Pay, płatności internetowe VISA

Mobile itp.)]

Upowszechnianie możliwie jednolitej jakości usług Banków

Spółdzielczych w zrzeszeniach i wśród klientów banków

Kształtowanie kierunków działań promocyjnych i wizerunkowych

dotyczących ESG i programów rządowych

Podnoszenie konkurencyjności bankowości spółdzielczej i

zwiększanie stopnia ubankowienia środowisk lokalnych, nie tracąc

przy tym spółdzielczych wartości - oferowanie produktów i usług o

najwyższych standardach i jakości (wdrażanie jednolitego standardu

obsługi klienta) np. raporty Warszawskiego Instytutu Bankowości

Kształtowanie wizerunku sektora bankowości spółdzielczej poprzez

promowanie i wspieranie działań ekologicznych oraz na rzecz

zrównoważonego rozwoju (np. włączanie do oferty produktów i

elementów wizualnych o charakterze ekologicznym, finansowanie

przedsięwzięć ekologicznych, akcje zbierania śmieci, sadzenia drzew,

itp.)
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