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KONFERENCJA 
„BANKI SPÓ DZIELCZE 

WOBEC WYZWA  WSPÓ CZESNEGO RYNKU”

Konferencja pt. „Banki spó dzielcze wobec wyzwa  wspó czesnego rynku” 
zorganizowana przez Katedr  Polityki Ekonomicznej i Bankowo ci Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, we wspó pracy z Katedr  Bankowo-
ci i Finansów KUL Jana Paw a II oraz Bankiem Spó dzielczym w Jedli sku odby-
a si  14 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym 

w Radomiu. Honorowy patronat nad Konferencj  obj  Rektor UTH prof. dr hab. 
in . Zbigniew ukasik oraz Prezes Krajowego Zwi zku Banków Spó dzielczych 
Krystyna Majerczyk- abówka. Miejsce i g ówny organizator Konferencji nie by y 
przypadkowe, gdy  utworzona w 1992 roku Katedra Polityki Ekonomicznej i Ban-
kowo ci ma znacz cy dorobek w zakresie kszta cenia kadr dla sektora bankowego 
oraz d ug  histori  kontaktów z podmiotami tego sektora. Nale y podkre li  szcze-
góln  rol  Prezesa Banku Spó dzielczego w Jedli sku, dr. Krzysztofa Sadurskiego, 
jako spirytus movens ca ego przedsi wzi cia. W uznaniu zas ug w kszta ceniu kadr 
bankowych oraz wspó pracy z bankami spó dzielczymi zarówno Uczelnia, jak i Wy-
dzia  zosta y odznaczone w trakcie Konferencji Z otymi Medalami za Zas ugi dla 
Bankowo ci Spó dzielczej im. Franciszka Stefczyka. 

Konferencja sta a si  warto ciowym, z punktu widzenia poznawczego i koncep-
cyjnego, forum wymiany pogl dów pomi dzy przedstawicielami krajowych o rod-
ków naukowych oraz praktykami bankowo ci spó dzielczej, posiadaj cych czasami 
kilkudziesi cioletnie do wiadczenie pracy w sektorze. 

W Konferencji uczestniczy o 130 osób. Spo ród krajowych o rodków akademic-
kich reprezentowane by y m.in.: Szko a G ówna Handlowa w Warszawie, Szko a 
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G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, KUL Jana Paw a II, Uniwersytet 
Gda ski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. Aktywny udzia  w Konferencji wzi li przedstawiciele Krajowego 
Zwi zku Banków Spó dzielczych, a tak e Prezesi obydwu banków zrzeszaj cych. 
Na podkre lenie zas uguje zw aszcza liczny udzia  prezesów banków spó dzielczych 
z po udniowego Mazowsza i regionu wi tokrzyskiego, którzy poprzez aktywny 
udzia  w dyskusji wzbogacili dorobek Konferencji, a tak e przedstawicieli firm 
wiadcz cych us ugi dla sektora bankowo ci spó dzielczej.

Pok osiem Konferencji jest publikacja ksi kowa pt. Banki spó dzielcze wobec wy-
zwa  wspó czesnego rynku, pod redakcj  Jana L. Bednarczyka i Krzysztofa J. Sadur-
skiego, wydana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” w 2016 r. Licz ca 
192 strony monografia zawiera 12 rozdzia ów, uszeregowanych w trzech cz ciach, 
podejmuj cych kolejno: mi dzynarodowe aspekty bankowo ci spó dzielczej (cz. I), klu-
czowe problemy rozwoju polskiej spó dzielczo ci bankowej (cz. II) oraz problemy za-
rz dzania operacyjnego i strategicznego w sektorze bankowo ci spó dzielczej (cz. III). 

Uczestnicy Konferencji wyra ali zgodn  opini , e sektor banków spó dzielczych 
w Polsce posiada niewykorzystany potencja  rozwojowy. Jego atrybutami s  m.in.: 
zdolno  do wychodzenia naprzeciw potrzebom finansowym lokalnych spo eczno ci 
oraz wspieranie inicjatyw mikro, ma ych i rednich firm, których aktywno  cz sto 
decyduje o rozwoju gospodarczym na terenie dzia ania banku. Je li porówna si  
udzia  sektora banków spó dzielczych w rynku us ug bankowych z udzia em ban-
ków komercyjnych, to okazuje si , e porównanie to wypada dla banków spó dziel-
czych niekorzystnie. Z jednej strony banki spó dzielcze maj  38% udzia u w sieci 
oddzia ów i 21% udzia u w zatrudnieniu ca ego sektora bankowego, ale z drugiej 
strony tylko oko o 7% udzia u w jego aktywach (licz c bez banków zrzeszaj cych). 
Pionierskie przedsi wzi cia banków spó dzielczych w zakresie inkluzji finansowej 
ca ych regionów i grup spo ecznych (m.in. w zwi zku z przyst pieniem Polski do 
Unii Europejskiej), tak wa ne dla systemu spo eczno-gospodarczego kraju, nie 
prze o y y si  znacz co na ich pozycj  w sektorze bankowym. 

Aby pozycja ta uleg a znacz cej poprawie, potrzebne jest wi ksze zaanga owa-
nie si  ze strony pa stwa, które powinno sprzyja  budowaniu rynkowego statusu 
banków spó dzielczych, poprzez odpowiednie ustawodawstwo finansowe i podat-
kowe, jak i ze strony w adz lokalnych, które w bankach spó dzielczych powinny 
widzie  cennego i wypróbowanego partnera do dalszej aktywizacji lokalnej przed-
si biorczo ci. Konieczne jest tak e adekwatne do warunków stosowanie zasady 
proporcjonalno ci. Przyk adów takiego zaanga owania mo na poszukiwa  w tych 
krajach UE, w których pozycja bankowo ci spó dzielczej w sektorze bankowym jest 
znacznie silniejsza ni  w Polsce.

Doceniaj c zainteresowanie Konferencj , zarówno w kr gach akademickich, jak 
i w ród przedstawicieli sektora bankowo ci spó dzielczej, organizatorzy planuj  jej 
kontynuacj , co nast pi najprawdopodobniej w maju–czerwcu 2018 r. 


