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KONFERENCJA
„BANKI SPÓDZIELCZE
WOBEC WYZWA WSPÓCZESNEGO RYNKU”

Konferencja pt. „Banki spóïdzielcze wobec wyzwañ wspóïczesnego rynku”
zorganizowana przez KatedrÚ Polityki Ekonomicznej i BankowoĂci Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, we wspóïpracy z KatedrÈ BankowoĂci ibFinansów KUL Jana Pawïa II oraz Bankiem Spóïdzielczym w Jedliñsku odbyïa siÚ 14b czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym
wbRadomiu. Honorowy patronat nad KonferencjÈ objÈï Rektor UTH prof. dr hab.
inĝ. Zbigniew ukasik oraz Prezes Krajowego ZwiÈzku Banków Spóïdzielczych
Krystyna Majerczyk-¿abówka. Miejsce i gïówny organizator Konferencji nie byïy
przypadkowe, gdyĝ utworzona wb1992broku Katedra Polityki Ekonomicznej i BankowoĂci ma znaczÈcy dorobek wbzakresie ksztaïcenia kadr dla sektora bankowego
oraz dïugÈ historiÚ kontaktów z podmiotami tego sektora. Naleĝy podkreĂliÊ szczególnÈ rolÚ Prezesa Banku Spóïdzielczego w Jedliñsku, dr. Krzysztofa Sadurskiego,
jako spirytus movens caïego przedsiÚwziÚcia. W uznaniu zasïug wbksztaïceniu kadr
bankowych oraz wspóïpracy z bankami spóïdzielczymi zarówno Uczelnia, jak ibWydziaï zostaïy odznaczone wbtrakcie Konferencji Zïotymi Medalami za Zasïugi dla
BankowoĂci Spóïdzielczej im. Franciszka Stefczyka.
Konferencja staïa siÚ wartoĂciowym, z punktu widzenia poznawczego i koncepcyjnego, forum wymiany poglÈdów pomiÚdzy przedstawicielami krajowych oĂrodków naukowych oraz praktykami bankowoĂci spóïdzielczej, posiadajÈcych czasami
kilkudziesiÚcioletnie doĂwiadczenie pracy w sektorze.
W Konferencji uczestniczyïo 130 osób. SpoĂród krajowych oĂrodków akademickich reprezentowane byïy m.in.: Szkoïa Gïówna Handlowa w Warszawie, Szkoïa
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Gïówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, KUL Jana Pawïa II, Uniwersytet
Gdañski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aktywny udziaï w Konferencji wziÚli przedstawiciele Krajowego
ZwiÈzku Banków Spóïdzielczych, a takĝe Prezesi obydwu banków zrzeszajÈcych.
Na podkreĂlenie zasïuguje zwïaszcza liczny udziaï prezesów banków spóïdzielczych
z poïudniowego Mazowsza i regionu ĂwiÚtokrzyskiego, którzy poprzez aktywny
udziaï w dyskusji wzbogacili dorobek Konferencji, a takĝe przedstawicieli firm
ĂwiadczÈcych usïugi dla sektora bankowoĂci spóïdzielczej.
Pokïosiem Konferencji jest publikacja ksiÈĝkowa pt. Banki spóïdzielcze wobec wyzwañ wspóïczesnego rynku, pod redakcjÈ Jana L. Bednarczyka i Krzysztofa J.bSadurskiego, wydana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” w 2016b r. LiczÈca
192b strony monografia zawiera 12 rozdziaïów, uszeregowanych w trzech czÚĂciach,
podejmujÈcych kolejno: miÚdzynarodowe aspekty bankowoĂci spóïdzielczej (cz. I), kluczowe problemy rozwoju polskiej spóïdzielczoĂci bankowej (cz.bII) oraz problemy zarzÈdzania operacyjnego i strategicznego w sektorze bankowoĂci spóïdzielczej (cz. III).
Uczestnicy Konferencji wyraĝali zgodnÈ opiniÚ, ĝe sektor banków spóïdzielczych
w Polsce posiada niewykorzystany potencjaï rozwojowy. Jego atrybutami sÈ m.in.:
zdolnoĂÊ do wychodzenia naprzeciw potrzebom finansowym lokalnych spoïecznoĂci
oraz wspieranie inicjatyw mikro, maïych i Ărednich firm, których aktywnoĂÊ czÚsto
decyduje o rozwoju gospodarczym na terenie dziaïania banku. JeĂli porówna siÚ
udziaï sektora banków spóïdzielczych w rynku usïug bankowych zbudziaïem banków komercyjnych, to okazuje siÚ, ĝe porównanie to wypada dla banków spóïdzielczych niekorzystnie. Z jednej strony banki spóïdzielcze majÈ 38% udziaïu wbsieci
oddziaïów i 21% udziaïu w zatrudnieniu caïego sektora bankowego, ale z drugiej
strony tylko okoïo 7% udziaïu w jego aktywach (liczÈc bez banków zrzeszajÈcych).
Pionierskie przedsiÚwziÚcia banków spóïdzielczych w zakresie inkluzji finansowej
caïych regionów ibgrup spoïecznych (m.in. w zwiÈzku z przystÈpieniem Polski do
Unii Europejskiej), tak waĝne dla systemu spoïeczno-gospodarczego kraju, nie
przeïoĝyïy siÚ znaczÈco na ich pozycjÚ w sektorze bankowym.
Aby pozycja ta ulegïa znaczÈcej poprawie, potrzebne jest wiÚksze zaangaĝowanie siÚ ze strony pañstwa, które powinno sprzyjaÊ budowaniu rynkowego statusu
banków spóïdzielczych, poprzez odpowiednie ustawodawstwo finansowe i podatkowe, jak i ze strony wïadz lokalnych, które w bankach spóïdzielczych powinny
widzieÊ cennego i wypróbowanego partnera do dalszej aktywizacji lokalnej przedsiÚbiorczoĂci. Konieczne jest takĝe adekwatne do warunków stosowanie zasady
proporcjonalnoĂci. Przykïadów takiego zaangaĝowania moĝna poszukiwaÊ w tych
krajach UE, w których pozycja bankowoĂci spóïdzielczej w sektorze bankowym jest
znacznie silniejsza niĝ w Polsce.
DoceniajÈc zainteresowanie KonferencjÈ, zarówno w krÚgach akademickich, jak
i wĂród przedstawicieli sektora bankowoĂci spóïdzielczej, organizatorzy planujÈ jej
kontynuacjÚ, co nastÈpi najprawdopodobniej w maju–czerwcu 2018 r.
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