
Przedstawiciele IPS-SGB odznaczeni Medalami Mikołaja Kopernika Związku 

Banków Polskich 

W dniach 17-18 stycznia 2023 r. w Józefowie koło Warszawy odbyło się spotkanie reprezentantów 

kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej w formule „Konwentu na Rzecz Współpracy i 

Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023”. 

Obrady najważniejszych Liderów sektora bankowości spółdzielczej poświęcone były omówieniu 

aktualnej sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej, prezentacji wniosków płynących dla banków 

spółdzielczych z najnowszych raportów i analiz sektora bankowości spółdzielczej oraz podsumowaniu 

aktualnego stanu realizacji rekomendacji wypracowanych na poprzednich spotkaniach Konwentu. 

Wynikiem prac Konwentu jest przyjęcie strategicznych decyzji dotyczących pożądanych zmian w 

funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz potrzebnych działaniach 

wspólnych Banków Spółdzielczych, Banków Zrzeszających i  Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) 

w najbliższych latach i sposobach ich realizacji. 

Kluczowe uwagi dotyczące stabilności sektora bankowości spółdzielczej zaprezentowali Pan Michał 

Ołdakowski, Prezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oraz Pan dr Sławomir Czopur, Prezes 

Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. W toku dyskusji wskazano najważniejsze wyzwania z jakimi 

będą musiały się zmierzyć Banki Zrzeszające i Spółdzielcze w 2023 roku z punktu widzenia działalności 

kredytowej, a mianowicie: zmiany demograficzne i strukturalne wśród klientów (m.in. starzenie się 

społeczeństwa, napływ na rynek pracy obcokrajowców, procesy migracyjne wewnątrz kraju, malejąca 

liczba osób pracujących w rolnictwie), inflacja, niepewność koniunktury, problemy z dostępnością 

surowców, niski popyt na kredyt przy rosnącym ryzyku kredytowym, zagrożenia cyberbezpieczeństwa, 

czynniki ESG, spadek marży odsetkowej, zmiany przepisów. Z uwagi na powyższe istnieje ryzyko, iż 

niektóre Banki Spółdzielcze - szczególnie te mniejsze - będą miały duży problem z pozyskaniem nowych 

Klientów i utrzymaniem się na rynku. Dodatkowo zwrócono uwagę na: rosnące znaczenie konsorcjów 

Banków Spółdzielczych, konieczność przeniesienia szeregu czynności wykonywanych przez Banki 

Spółdzielcze na poziom Banków Zrzeszających, potrzebę dalszego zwiększania nakładów na fundusze 

pomocowe, cyberbezpieczeństwo oraz rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem sztucznej 

inteligencji. Podkreślono, także znaczenie dalszego rozwijania dobrej współpracy pomiędzy: Bankami 

Spółdzielczymi, Bankami Zrzeszającymi, Systemami Ochrony Instytucjonalnej (IPS) oraz izbami 

gospodarczymi jak: Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, na rzecz 

kształtowania środowiska regulacyjnego polskiej bankowości spółdzielczej na forach krajowych i 

międzynarodowych. 

Odznaczenia dla przedstawicieli IPS-SGB 

Podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej odbyła się 

również uroczystość wręczenia Medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich. Medal został 

ustanowiony w 2019 r. jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie 

rozwoju i bezpiecznej działalności banków i infrastruktury bankowej oraz tworzenia prawnego 

otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości. Stanowi wyraz uznania za osobiste, 

kreatywne w działania na jej rzecz. 

Decyzją Zarządu Związku, za działania na rzecz budowy bezpiecznej i nowoczesnej bankowości 
spółdzielczej w Polsce Medale otrzymali przedstawiciele Systemu Ochrony SGB: 

1. Pani Barbara Borowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Systemu Ochrony SGB, 
2. Pan Michał Ołdakowski – Prezes Zarządu Systemu Ochrony SGB, 



3. Pani Agnieszka Janc – Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony SGB, 
4. Pani Ewa Kamińska – Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony SGB, 
5. Pan Grzegorz Poniatowski – były Przewodniczący Rady Nadzorczej Systemu Ochrony SGB. 

 

Pełna treść relacji z obrad Konwentu: https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Konwent-na-
rzecz-Wspolpracy-i-Rozwoju-Polskiej-Bankowosci-Spoldzielczej-2023 

 


