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Sprawozdanie z konferencji naukowej 

„WROfin 2010 Bankowo  detaliczna 

– idee, modele, procesy”

„Zarz dzanie ryzykiem bankowym w okresie spowolnienia gospodarczego” 

– pod takim tytu em odby a si  19 i 20 pa dziernika 2010 we Wroc awiu 

druga edycja konferencji WROfin Bankowo  detaliczna – idee, modele, 

procesy po wi conej wspó czesnym problemom bankowo ci detalicznej 

w Polsce. Konferencja zosta a zorganizowana przez Narodowy Bank Polski, 

Bank Zachodni WBK SA, oraz Katedr  Bankowo ci Uniwersytetu Ekono-

micznego we Wroc awiu. Dwudniowe spotkanie, które odbywa o si  w hote-

lu Mercure Panorama, spotka o si  z bardzo du ym zainteresowaniem – 

wzi o w nim bowiem udzia  ponad 150 osób reprezentuj cych wysokie 

szczeble zarz dzania banków komercyjnych i spó dzielczych, rodowiska 

akademickie oraz rodowiska biznesowe. W trakcie obrad konferencji roz-

patrywane by y najbardziej aktualne problemy bankowo ci detalicznej 

w Polsce, w szczególno ci: 

• analizy bie cej sytuacji sektora bankowo ci detalicznej,

• zarz dzanie ryzykiem w sektorze bankowym,

• wp yw spowolnienia gospodarczego na rynek bankowo ci detalicznej,

• tendencje w bankowo ci detalicznej oraz rozwój oferty produktowej,

• modele biznesowe i organizacyjne dzia alno ci bankowej,

• dzia alno  kredytowa – trendy, zmiany, nowo ci.

Konferencj  otworzy  JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wroc awiu prof. zw. dr hab. Bogus aw Fiedor. W s owie wst pnym pod-

kre li  szczególn  wag  problematyki bankowo ci detalicznej w kontek cie 

bie cej sytuacji na rynkach finansowych – w tek ten by  oczywi cie 

w naturalny sposób kontynuowany przez wi kszo  prelegentów. JM Rek-

tor Uniwersytetu Ekonomicznego przedstawi  tak e w krótkim wyst pie-

niu reprezentowan  przez siebie uczelni  oraz wskaza  jej znacz c  rol  

w kszta towaniu wiadomo ci ekonomicznej w wielu p aszczyznach, od 

studiów pierwszego i drugiego stopnia, po obszary kszta cenia ustawicz-
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nego. Nast pnie g os zabra  przedstawiciel go cia honorowego konferencji 

– Prezydenta Miasta Wroc awia, Pana dra Rafa a Dutkiewicza, który pod-

kre li  znaczenie konferencji w yciu naukowym i biznesowym stolicy 

Dolnego l ska. Przedstawiciel wspó organizatora konferencji – Narodo-

wego Banku Polskiego – Pani Prof. zw. dr hab. Ma gorzata Zaleska, Cz o-

nek Zarz du NBP zwróci a uwag  na aktualno  tematyki konferencji 

oraz obecno  wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki. Jako ostatni 

g os zabra  Prezes Zarz du Banku Zachodniego WBK SA Pan Mateusz 

Morawiecki podkre laj c znaczenie konferencji naukowych organizowanych 

wspólnie przez uczelnie i instytucje finansowe. Nast pnie prowadz cy 

obrady pierwszego dnia – Cz onek Zarz du Banku Zachodniego WBK SA 

Pan Feliks Szyszkowiak zaprosi  do rozpocz cia panelu dyskusyjnego zaty-

tu owanego „Zarz dzanie ryzykiem bankowym w warunkach turbulencji 

na rynkach finansowych”. Obrady panelu poprowadzi a Pani Profesor 

Ma gorzata Zaleska, a jego uczestnikami byli Prezes Zarz du Banku 

Zachodniego WBK SA Pan Mateusz Morawiecki oraz Prezes Zarz du BRE 

Banku SA Pan Mariusz Grendowicz. W niezwykle ciekawej i bogatej w in-

teresuj ce punkty widzenia dyskusji starano si  znale  odpowiedzi na 

nast puj ce pytania:

• Jakie zewn trzne czynniki w szczególnie uci liwy sposób wp ywaj  na 

zarz dzanie ryzykiem bankowym w warunkach turbulencji na rynkach 

finansowych?

• Który rodzaj ryzyka generuje szczególne zagro enie dla stabilno ci poje-

dynczego banku w warunkach turbulencji na rynkach finansowych?

• Czy zasadna jest unifikacja pomiaru oraz wprowadzenie regulacji ogra-

niczaj cych ryzyko reputacji?

• Jaki b dzie wp yw ustanowienia nowej architektury nadzoru finanso-

wego w Unii Europejskiej na funkcjonowanie polskiego sektora banko-

wego?

• Jak sektor bankowy ocenia ostatnie decyzje, podj te przez Komitet 

Bazylejski, podnosz ce minimalne wska niki kapita owe banków oraz 

zapowied  wprowadzenia norm p ynno ci?

• Jak pogorszenie sytuacji makroekonomicznej oraz problemy finansów 

publicznych w Polsce i w innych krajach wp ywa na uwarunkowania 

zarz dzania ryzykiem bankowym?

Dyskusj  podsumowa y odpowiedzi na pytania zadawane przez s uchaczy. 

Po przerwie swój referat zatytu owany „Co robi  z ryzykiem systemo-

wym w sektorze bankowym?” rozpocz  Prof. dr hab. Witold Or owski. 

W bardzo ciekawy sposób przedstawi  w nim diagnoz  obecnej sytuacji na 

rynkach finansowych przywo uj c mi dzy innymi problem ryzyka systemo-

wego. Przewiduj c mo liwo ci dalszego rozwoju sytuacji wskaza  na kilka 

kluczowych zagadnie , których rozwi zanie jest warunkiem unikni cia 

w przysz o ci problemów, którym rynki finansowe nie sprosta y w minio-

nych kilku latach. S  w ród nich mi dzy innymi: problem globalizacji 
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instytucji finansowych, zad u enie pa stw zachodnich, niejasne perspekty-

wy wzrostu globalnej gospodarki oraz wspomniane ju  ryzyko systemowe.

Nast pnie g os zabra  g ówny ekonomista BRE Banku SA Pan dr Ryszard 

Petru. W referacie zatytu owanym „Sektor bankowy po kryzysie” przed-

stawi  obecn  sytuacj  makroekonomiczn  Europy i wiata, przyczyny 

kryzysu fiskalnego oraz aktualn  i przewidywan  kondycj  sektora ban-

kowego wybranych krajów europejskich. Prezentacja obfitowa a w bardzo 

warto ciowe dane liczbowe opisuj ce omawiane przez prelegenta zagadnie-

nia. W podsumowaniu Pan dr Ryszard Petru stwierdzi  mi dzy innymi, e 

przeciwdzia anie kryzysowi finansowemu sta o si  ród em powa nych 

problemów fiskalnych w wielu krajach, jednak polski sektor bankowy – rów-

nie  dotkni ty przez kryzys – w relatywnie agodny sposób problemy te 

omin .

W drugiej cz ci obrad pierwszego dnia g os zabra  Profesor dr hab. 

Jan Krzysztof Solarz wyg aszaj c referat zatytu owany „Integracja instru-

mentów, instytucji i rynków finansowych”. Bardzo interesuj ce wyst pienie 

koncentrowa o si  wokó  problemów integracji w ró nych obszarach wspó -

czesnego systemu finansowego ze szczególnym uwzgl dnieniem problema-

tyki ryzyka. W podsumowaniu swojego wyst pienia Profesor Jan Krzysztof 

Solarz zaproponowa  mi dzy innymi dwa wa ne wnioski, zgodnie z który-

mi przyzwyczajenia oraz brak kompetencji finansowej ograniczaj  zakres 

poprawy jako ci ycia ludno ci, a walka z wykluczeniem w dost pie do 

profesjonalnego zarz dzania ryzykiem jest miernikiem spo ecznej odpowie-

dzialno ci banków detalicznych.

Zako czeniem obrad pierwszego dnia by  niezwykle zajmuj cy referat 

dra Krzysztofa Markowskiego, Prezesa Biura Informacji Kredytowej zaty-

tu owany „Rynek kredytów detalicznych – kierunki zmian”, w którym 

prelegent przedstawi  najwa niejsze zmiany w sposobie funkcjonowania 

banków detalicznych w ostatnich latach, regulacje prawne determinuj ce 

rozwój rynku kredytów detalicznych oraz trendy na rynku tych kredytów. 

Bardzo ciekawym elementem prezentacji by o tak e przedstawienie cha-

rakterystyki klienta nadmiernie zad u onego oraz omówienie wielko ci 

zad u enia – niestety rosn cej – klientów nadmiernie zad u onych na prze-

strzeni ostatnich dwóch lat. 

Obrady dnia pierwszego zako czy a dyskusja.

Obrady dnia drugiego rozpocz y si  pod przewodnictwem Pana Profe-

sora dra hab. Andrzeja Gospodarowicza, kierownika Katedry Bankowo ci 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu. Jako pierwszy wyst pi  Pan 

Andrzej Burliga, Cz onek Zarz du Banku Zachodniego WBK SA, który 

przedstawi  referat zatytu owany „Zarz dzanie bankiem w czasach kryzy-

su”. Bogato ilustrowane danymi liczbowymi wyst pienie skupi o uwag  

s uchaczy przede wszystkim na oryginalnych zestawieniach i zale no ciach 

opisuj cych bie c  sytuacj  sektora bankowego oraz mechanizmy zarz -

dzania ryzykiem. Jedn  z konkluzji prelegenta by o stwierdzenie, e prze-
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widywanie kryzysów we wspó czesnych finansach jest bardzo trudne lub 

wr cz niemo liwe. Wa ne jest zatem odpowiednie przygotowanie si  na 

potencjalne wyst pienie zjawisk o charakterze kryzysowym.

Prof. zw. dr hab. Maciej Wiatr przedstawi  referat zatytu owany „Dywer-

syfikacja jako ci portfeli kredytowych banków w Polsce. Paradoks czy pra-

wid owo  trendów?”, w którym podj  si  wykazania i uzasadnienia przy-

czyn rozbie no ci pomi dzy obserwowanymi w polskim sektorze bankowym 

poziomami jako ci portfeli kredytowych banków komercyjnych i spó dziel-

czych. Bardzo interesuj ce wyst pienie w znakomity sposób czy o prak-

tyczne do wiadczenie bankowe Profesora Macieja Wiatra oraz jego nauko-

we podej cie do rozwi zywania analizowanych problemów. Opinie i analizy 

Profesora dotycz ce szczególnie bankowo ci spó dzielczej spotka y si  z du-

ym zainteresowaniem publiczno ci, w ród której znalaz o si  wielu repre-

zentantów sektora spó dzielczego.

Ostatnim referatem wyg oszonym podczas konferencji by  referat Pro-

fesora dra hab. Krzysztofa Rybi skiego zatytu owany „Budowanie konku-

rencyjno ci w erze turbulencji”. Profesor Krzysztof Rybi ski w charakte-

rystyczny dla siebie sposób porwa  publiczno  oryginalnymi tre ciami 

swojego wyst pienia. Wskaza  mi dzy innymi na atrybuty bie cej sytuacji 

na rynkach finansowych, które zdaj  si  wskazywa  na to, i  rynki nie 

wyci gn y wniosków z kryzysu lat 2007-2009. Zacytowa  jednego z lon-

dy skich finansistów, który dostrzegaj c jedynie pozytywy obecnej sytuacji 

mia  powiedzie : „Jest wietnie, tak jak w 2007 roku, wszyscy chc  kupo-

wa , chc  robi  deal’e… Na taksówk  w Londynie znowu czeka si  pó  

godziny”. Profesor Krzysztof Rybi ski podda  konstruktywnej i uzasadnio-

nej krytyce niektóre aspekty zarz dzania wspó czesnymi finansami zarów-

no w kontek cie mi dzynarodowym, jak i krajowym. Odniós  si  tak e do 

wybranych problemów polskiej e-administracji wskazuj c na mo liwo  

wdro enia projektu bankadministracji wykorzystuj cego istniej cy potencja  

bankowo ci internetowej do procesów komunikacji z administracj  pa -

stwow . Wyst pienie Profesora zaplanowane jako ostatnie okaza o si  zna-

komitym podsumowaniem obrad i zainteresowa o wielu uczestników kon-

ferencji spo eczn  dzia alno ci  prelegenta.

Obrady zako czy  prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz wskazuj c na 

niezwykle istotny aspekt konferencji, którym by a niecz sta w dzisiejszej 

konferencyjnej rzeczywisto ci konfrontacja (w pozytywnym tego s owa zna-

czeniu) opinii i koncepcji praktyki bankowej z wynikami bada  rodowisk 

akademickich. Podzi kowa  on wszystkim prelegentom za niezwykle inte-

resuj ce wyst pienia, a uczestnikom za aktywny udzia  w obradach. Pod-

kre li  tak e, e istotnym elementem konferencji wzbogacaj cym tre ci 

przekazane w ramach prezentacji s  materia y konferencyjne wydane w 

ramach prac naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu. Pro-

fesor Andrzej Gospodarowicz serdecznie podzi kowa  Pani Profesor Ma -

gorzacie Zaleskiej oraz Prezesowi Banku Zachodniego WBK SA Mateuszo-
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wi Morawieckiemu za ogromne zaanga owanie w prace organizacyjne, co 

niew tpliwie przyczyni o si  do sukcesu konferencji.

Specyficznym atrybutem konferencji by a transmisja jej obrad na ywo 

w internecie, która dost pna by a na witrynie internetowej konferencji 

http://wrofin2010.pl/. To niecz sto spotykane rozwi zanie umo liwi o le-

dzenie obrad wielu zainteresowanym, którym z przyczyn ograniczonej 

pojemno ci sali konferencyjnej nie uda o si  zarejestrowa  w poczet uczest-

ników.

Wnioski z konferencyjnych prezentacji oraz dyskusji z pewno ci  pro-

centowa  b d  przez najbli szy rok i stan  si  podstaw  obrad nast pnej 

konferencji WROfin.


