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1. Wprowadzenie

Wród wielu czynników wp³ywaj¹cych na efektywnoæ dzia³ania banku,
obok wyposa¿enia kapita³owego, struktury jakociowej i ilociowej klientów,
sieci kana³ów dystrybucji itp., szczególn¹ rolê odgrywa czynnik ludzki.
W sytuacji ekonomicznej pocz¹tku XXI wieku pracownicy i ich kwalifikacje s¹ ród³em jednej z podstawowych przewag konkurencyjnych przedsiêbiorstwa [Kwiatkiewicz, 2004, s. 55]. Analizowanie problemu roli kadr w procesie budowania przewagi konkurencyjnej zwraca uwagê, i¿ podstawowym
czynnikiem sprawczym, porednio warunkuj¹cym wszelkie dzia³ania podejmowane przez instytucje finansowe, jest jakoæ pracy zatrudnionego personelu, o której decyduj¹ przede wszystkim: kwalifikacje i predyspozycje pracowników oraz tradycje i swoisty etos pracowniczy1.
Rangê zasobu ludzkiego dla prawid³owego funkcjonowania przedsiêbiorstwa wzmacniaj¹ wyniki badañ prowadzonych na temat przyczyn upad³oci
firm. Blisko 24% przyczyn powoduj¹cych upad³oæ to b³êdy w doborze kadr,
skutkuj¹ceniesprawnoci¹procesów wytwórczych orazprocesów zarz¹dzania2.
Analizowanie roli personelu, potrzebnej do sprawnego funkcjonowania
banku, wymaga uwzglêdnienia co najmniej dwóch zasadniczych elementów.
Po pierwsze, zauwa¿yæ nale¿y fakt zmieniaj¹cego siê znaczenia personelu
w procesie wiadczenia us³ug przez banki. Po drugie, niezbêdne jest wypracowanie oraz wdro¿enie systemu umo¿liwiaj¹cego poddanie kwalifikacji,
predyspozycji i postaw pracowników odpowiedniej standaryzacji [Janc, 2004,
s. 84].
2. Profil kwalifikacyjny

Profil wymagañ kwalifikacyjnych na stanowisku formu³uje siê, aby wyranie zdefiniowaæ sylwetkê pracownika, który by³by w stanie efektywnie funkcjonowaæ na danym stanowisku oraz realizowaæ wyznaczone zadania w okrelonych warunkach. Konstruuj¹c profil kwalifikacyjny najczêciej bierze siê
pod uwagê: wiedzê, umiejêtnoci, cechy psychofizyczne oraz zachowania [Rutka, Czerska, 2001, s. 255].
Na etos pracowniczy sk³adaj¹ siê charakterystyczne dla danego rodowiska systemy wartoci i prawid³a postêpowania, zasady spo³ecznego wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania [ ]. Szerzej
zob.:2 [Ka³u¿ny, 1993, s. 41].
Por. [Black, Wright, Bacham, 1998, s. 127].
1
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W praktyce dosyæ czêsto pojêcie kwalifikacji uto¿samiane jest z pojêciem
kompetencji. W rzeczywistoci s¹ to pojêcia mocno ze sob¹ zwi¹zane, jednak
nale¿a³oby je traktowaæ jako desygnaty odrêbnych kategorii3.
Z kolei profil osobowy jest sporz¹dzonym na podstawie procesu analizy pracy i opisu stanowiska zestawieniem cech, które kandydat powinien posiadaæ, by
spe³niaæ wymagania stanowiska [Dale, 2001, s. 44]. Innymi s³owy jest to lista
cech, w³aciwoci, umiejêtnoci, które z punktu widzenia pracodawcy wydaj¹
siê szczególnie cenne i po¿¹dane, oraz zaznaczenie, w jakim stopniu dana cecha,w³aciwoælubumiejêtnoæpowinnawystêpowaæuidealnego pracownika.
Liczba mo¿liwych kryteriów s³u¿¹cych do okrelenia profilu kandydata
jest ogromna. Wród wymagañ elementarnych wyró¿nia siê zwykle:
 cechy fizyczne,
 cechy psychiczne,
 cechy osobowoci,
 kwalifikacje.
Praktyka gospodarcza wskazuje, ¿e w strukturze oczekiwanych od pracowników kwalifikacji wyodrêbniæ mo¿na kilka sk³adników o zró¿nicowanej z³o¿onoci [Hasiñska, Wróblewska, 2001, s. 340]:
 podstawowe kwalifikacje zawodowe,
 uzupe³niaj¹ce umiejêtnoci zawodowe,
 cechy osobowoci i zachowañ,
 cechy demograficzne,
 specyficzne wymagania kwalifikacyjne,
 inne wymagania kwalifikacje.
Tabela 1.
Elementarne wymagania dotycz¹ce pracownika

Cechy fizyczne
 kondycja fizyczna,
odpornoæ na choroby, wytrzyma³oæ
fizyczna, brak dolegliwoci bólowych;
 stopieñ wra¿liwoci
na warunki zewnêtrzne, stopieñ
rozwiniêcia
zmys³ów;
 zdolnoci manualne,
zrêcznoæ,
ruchliwoæ.

Cechy psychiczne
 zdolnoæ koncentracji;
 cierpliwoæ, wytrwa³oæ;
 spostrzegawczoæ;
 szybkoæ reakcji;
 dok³adnoæ;
 wyobrania
przestrzenna;
 umiejêtnoæ
formu³owania pogl¹dów
i wys³awiania siê;
 bezkonfliktowoæ;
 zdolnoci
przystosowawcze;
 wytrzyma³oæ na obci¹¿enia psychiczne.
ród³o: [Wzi¹tek-Stako, 2001, s. 22].

Cechy osobowoci
 sposób zachowywania
siê, styl bycia;
 pewnoæ siebie;
 samoopanowanie;
 zami³owanie do porz¹dku;
 odpowiedzialnoæ;
 niezawodnoæ,
solidnoæ;
 zdolnoci
organizacyjne;
 ³atwoæ nawi¹zywania
kontaktów;
 umiejêtnoæ pracy
w grupie.

Kwalifikacje
 wykszta³cenie;
 dowiadczenie;
 znajomoæ jêzyków
obcych;
 dodatkowe
kwalifikacje
(ukoñczone kursy);
 wiedza teoretyczna
(specjalizacje);
 szczególne
umiejêtnoci.

3 Szerzej na temat podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy kwalifikacjami a kompetencjami w: [Che³pa,
2003, s. 1118].
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Ogólnie, sporód w³aciwoci sk³adaj¹cych siê na profil kandydata wyodrêbniæ mo¿na dwa ich rodzaje [Suchar, 2003, s. 20]:
a) w³aciwoci potrzebne do sprostania okrelonym zadaniom zawodowym
(wiedza, dowiadczenie, umiejêtnoci praktyczne),
b) w³aciwoci niezbêdne do wpasowania siê kandydata do specyfiki firmy,
jej kultury organizacyjnej i stanowiska (przede wszystkim cechy osobowoci).
W zwi¹zku z powy¿szym podzia³em po¿¹danych w³aciwoci pracowników
nader czêsto mo¿na spotkaæ opinie, ¿e
idealny pracownik nie jest obiektywnie najlepszy, ale jest idealnie dopasowany do
grupy, z któr¹ ma pracowaæ [Królik, 2002, s. 72].
3. Standardy kwalifikacyjne w bankowoci

W sferze zatrudnienia standard kwalifikacji stanowi punkt odniesienia,
stosowany w celu oceny jakoci pracy osoby wykonuj¹cej zawód, zgodnie
z wymogami przypisanymi do zawodu i stanowiska pracy [Nowacki, 1999,
s. 155158].
Najczêciej standardy kwalifikacyjne rozumiane s¹ jako normy wymagañ
zwi¹zane z wykonywaniem zbioru zadañ, podporz¹dkowane zawodowi, wymagaj¹ce posiadania niezbêdnych umiejêtnoci, wiadomoci i postaw do
wykonywania danego zadania, a tak¿e okrelaj¹ce warunki i metody oceny
przydatnoci zawodowej kandydatów z uwzglêdnieniem rodzajów i poziomów kwalifikacji [Chojnacki, Balasiewicz, 2001, s. 31].
Standard wymagañ kwalifikacyjnych to przeciêtny, typowy model  wzorzec zespo³u cech pracownika, odpowiadaj¹cy przyjêtym normom zawodowym [System standardów , 1996, s. 9]. Na zespó³ kwalifikacji sk³adaj¹ siê:
 kwalifikacje kluczowe, czyli wiedza i podstawowe umiejêtnoci, które stanowi¹ podstawê kszta³cenia specjalistycznego,
 kwalifikacje specjalistyczne, które s¹ baz¹ do skutecznego rozwi¹zywania
zadañ wchodz¹cych w zakres danego rodzaju pracy,
 kwalifikacje ogólnorozwojowe, które maj¹ charakter ogólnocywilizacyjny
i s¹ w pewnym sensie pomostem miêdzy kwalifikacjami kluczowymi i specjalistycznymi,
 kwalifikacje dotycz¹ce umiejêtnoci i predyspozycji psychologicznych
niezbêdnych do wykonywania okrelonego zawodu.
Standardy kwalifikacyjne, jako opis wymagañ i oczekiwañ stawianych
pracownikom banków, wyznaczaj¹ zakres ich wiedzy, umiejêtnoci i predyspozycji, który jest niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania pracownika
na zajmowanym stanowisku tak, aby by³o mo¿liwe osi¹ganie celów strategicznych ca³ej organizacji.
Stosunkowo ³atwo postawiæ i sprawdziæ minimalne kryteria w zakresie
wiedzy i umiejêtnoci po¿¹danych na dowolnym stanowisku. W praktyce
sprowadza siê to do spisu zagadnieñ, które powinna opanowaæ osoba ubiega-

ekonomia 16

97

Artur Stefañski

j¹ca siê o konkretne stanowisko zawodowe. W miarê awansu zawodowego
ronie oczywicie zakres wiedzy i umiejêtnoci praktycznych niezbêdnych do
wykonywania coraz trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych zadañ.
W sensie psychologicznym standardy s¹ spisem po¿¹danych predyspozycji
psychologicznych, obejmuj¹cych oczekiwania w zakresie [System standardów , 1996, s. 12]:
 w³aciwoci intelektualnych  odnosz¹cych siê do takich niezbêdnych dla
sprawnego funkcjonowania zawodowego zdolnoci intelektualnych, jak
np.: logiczne mylenie, wnioskowanie, szybkoæ uczenia siê, innowacyjnoæ, kreatywnoæ, itp.,
 cech temperamentu  odnosz¹cych siê do cech dynamiki emocjonalnej,
które s¹ preferowane w poszczególnych dziedzinach pracy w banku,
 postaw i zachowañ  odnosz¹cych siê do preferowanych sposobów reagowania, a tak¿e norm i wartoci wyznaczaj¹cych podstawowe nastawienie
pracownika do realizowanych zadañ,
 kontaktów spo³ecznych  odnosz¹cych siê do aspektów interpersonalnych, czyli funkcjonowania w rodowisku pracy.
4. Stopnie zawodowe w Polsce

Potrzeba opracowania standardu kwalifikacji zawodowych pracowników
banków wynika³a z postanowieñ Traktatu Generalnego w Sprawie Taryf Celnych i Us³ug (GATS), w którym zapisano m.in. obowi¹zek zapewnienia przez
kraj uczestnicz¹cy  w sektorach, gdzie podejmowane s¹ zobowi¹zania dotycz¹ce us³ug profesjonalnych  procedur umo¿liwiaj¹cych sprawdzenie
umiejêtnoci i kwalifikacji personelu do wiadczenia tych us³ug.
System standardów kwalifikacyjnych w bankowoci polskiej (SSKBP) wyró¿nia cztery stopnie zawodowe4:
 samodzielny pracownik bankowy,
 dyplomowany pracownik bankowy,
 specjalista w jednej z dziewiêciu specjalnoci:
 organizacja i zarz¹dzanie,
 operacje bankowe krajowe,
 operacje krajowe zagraniczne,
 rachunkowoæ bankowa,
 analiza fundamentalna i kredytowa,
 rynki kapita³owe i pieniê¿ne,
 marketing bankowy,
4 Opisy wymagañ dla poszczególnych stopni zawodowych oraz standard specjalistycznego
jêzyka obcego zawarte s¹ w pracy zbiorowej: Standardy kwalifikacyjne w bankowoci polskiej,
ZBP, Warszawa, 1996 oraz w Zasadach nadawania tytu³u zawodowego eksperta i mened¿era
bankowego, które okrelone zosta³y Regulaminem Kapitu³y Tytu³u Zawodowego Mened¿era
i Eksperta Bankowego uchwalonym przez Zarz¹d ZBP 12.01.2000 roku.
Podkrelenia wymaga fakt, ¿e treci zawarte w Standardach aktualizowane s¹ zgodnie
z kierunkami zmian nastêpuj¹cych w bankowoci w Polsce i poza jej granicami.
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 informacja i informatyka bankowa,
 bankowa obs³uga prawna,
 ekspert/mened¿er bankowy w jednej z czterech zintegrowanych specjalnoci:
 zarz¹dzanie rozwojem banku,
 bankowy system p³atniczy w rozliczeniach,
 dzia³alnoæ banku na rynkach finansowych,
 zarz¹dzanie aktywami i pasywami banku.
Ponadto, standardy opisuj¹ wymagania dotycz¹ce znajomoci specjalistycznego jêzyka obcego na czterech poziomach zaawansowania.
Decyzj¹ ZBP w roku 2004 do SSKBP w³¹czony zosta³ Europejski Certyfikat Bankowca (ECB EFBC). Jest on efektem zakoñczonego w 2003 roku projektu The European Bank Training Network5 (EBTN). Celem projektu by³o
opracowanie i wdro¿enie europejskiego standardu kwalifikacyjnego i europejskiego certyfikatu bankowca. Wdro¿enie jednolitego systemu kwalifikacyjnego ma skutkowaæ porównywalnoci¹ kwalifikacji w ramach Unii Europejskiej, a w konsekwencji zwiêkszyæ mo¿liwoæ swobodnego przep³ywu pracowników.
W projekcie uczestniczy³o 16 krajów z ca³ej Europy, w tym: Bu³garia, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska,
Portugalia, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szkocja, Wêgry i W³ochy. Polskê
reprezentowa³y Gdañska Akademia Bankowa, Miêdzynarodowa Szko³a Bankowoci i Finansów z Katowic oraz Warszawski Instytut Bankowoci.
W czerwcu 2004 roku reprezentuj¹ce Polskê instytucje uzyska³y akredytacjê
EBTN, która uprawnia do prowadzenia egzaminów ECB EFCB.
Zdanie egzaminu ECB EFBC oznacza otrzymanie certyfikatu europejskiego i jednoczenie uprawnia do ubiegania siê o stopieñ zawodowy Dyplomowanego pracownika bankowego. Tym samym ECB EFBC zastêpuje dotychczasowy egzamin na Dyplomowanego pracownika bankowego. Jednoczenie
dla egzaminów na poziomie Dyplomowanego pracownika bankowego wyznaczone zosta³y okresy przejciowe:
 30.10.2006  do tego dnia organizowane mog¹ byæ równolegle dwa typy
egzaminów, tj. wg dotychczasowych zasad oraz egzamin ECB EFCB,
 31.12.2006  do tego dnia ka¿da osoba, która zda³a egzamin na poziomie
Dyplomowanego pracownika bankowego przed 30.10.2006 r., inny ni¿ ECB
EFCB, a jest zainteresowana otrzymaniem Certyfikatu ECB EFCB mo¿e
przyst¹piæ do egzaminu uzupe³niaj¹cego.
5 EBT Network jest organizacj¹ non-profit zrzeszaj¹c¹ g³ówne bankowe instytucje szkoleniowe w Europie. Organizacja powsta³a w 1991 roku, a w 1998 roku po³¹czy³a siê z Miêdzynarodow¹ Fundacj¹ Komputerowej Edukacji Bankowej i Finansowej (IFCEB). Obecnie EBTN
skupia 37 cz³onków z 29 krajów.
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Zakres merytoryczny programu ECB EFCB ró¿ni siê od programu kursów
na Dyplomowanego pracownika bankowego w nastêpuj¹cych kwestiach zasadniczych:
 w ECB EFCB zdecydowanie wiêkszy nacisk po³o¿ony zosta³ na wspó³pracê
banku z otoczeniem ni¿ na wewnêtrzn¹ konstrukcjê oferowanych przez
banki us³ug, koncentruj¹c siê m.in. na segmentacji klientów, dopasowaniu pakietu produktów i sposobów dystrybucji do potrzeb wyodrêbnionych grup klientów i wycenie produktów bankowych,
 w ramach ECB EFCB program poszerzony zosta³ o zagadnienia zwi¹zane
z etyk¹ zawodow¹ i Europejskim Bankiem Centralnym.
Do uzyskania stopnia zawodowego niezbêdne s¹ dwa elementy:
a) zdanie odpowiedniego egzaminu teoretycznego w placówce dydaktycznej,
która podpisa³a ze Zwi¹zkiem Banków Polskich umowê o wspó³pracy w ramach standardów kwalifikacyjnych (alternatyw¹ jest ukoñczenie szko³y
redniej, policealnej, wy¿szej czy studiów podyplomowych o profilu bankowo-finansowym),
b) powiadczone przez bank, w którym kandydat do tytu³u zawodowego jest
zatrudniony, nabycie w³aciwych umiejêtnoci praktycznych oraz posiadanie odpowiedniego sta¿u pracy. Wskazane jest, aby pomiêdzy nadaniem
kolejnych stopni kwalifikacji zawodowych kandydaci przepracowali
w banku przynajmniej taki okres, aby mo¿na by³o oceniæ stopieñ wykorzystania nabytej w trakcie szkolenia wiedzy.
Warto podkreliæ, ¿e zdanie odpowiedniego egzaminu nie jest równoznaczne z uzyskaniem stopnia zawodowego, poniewa¿ do jego uzyskania musz¹
byæ spe³nione obydwa wy¿ej wymienione warunki; z kolei na poziom samodzielnego pracownika bankowego egzamin nie jest wymagany. Z drugiej strony, osoba przystêpuj¹ca do egzaminu nie musi byæ pracownikiem banku, przy
czym dopiero kiedy nim zostanie i spe³ni ustalane wewnêtrznie przez bank
wymagania dotycz¹ce umiejêtnoci praktycznych, mo¿e uzyskaæ stopieñ zawodowy.
Jako podstawowe uznane zosta³y wymogi kwalifikacyjne w zakresie ogólnego przygotowania zawodowego kolejno na stopieñ samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego, przy czym posiadanie stopnia samodzielnego pracownika bankowego nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania
stopnia pracownika dyplomowanego. Zdobycie wiedzy i umiejêtnoci wymaganych kolejno na tych poziomach (jest to wiedza ogólnobankowa o charakterze interdyscyplinarnym), jest warunkiem niezbêdnym do uzyskania kwalifikacji wymaganych od specjalisty. Z kolei opanowanie wiedzy i umiejêtnoci,
które odpowiadaj¹ poziomowi wymogów kwalifikacyjnych pewnej wi¹zki
specjalnoci, jest zasadnicz¹ przes³ank¹ do uzyskania tytu³u eksperta i mened¿era bankowego.
Standardy kwalifikacyjne zosta³y tak skonstruowane, ¿e chc¹c zdobywaæ
kolejne stopnie zawodowe, trzeba zdawaæ kolejne egzaminy. Organizatorem
egzaminów mo¿e byæ wy³¹cznie placówka dydaktyczna, która podpisa³a ze
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Zwi¹zkiem Banków Polskich umowê o wspó³pracy w ramach standardów, lub
sam Zwi¹zek banków Polskich. Tabela 3 zawiera wykaz szkó³, które na dzieñ
30.06.2005 r. by³y uprawnione do organizowania egzaminów w ramach dwóch
pierwszych stopni.
Tabela 2.
Wymagania dotycz¹ce wiedzy dla poszczególnych stopni zawodowych w ramach standardów
kwalifikacyjnych w bankowoci polskiej

Stopieñ zawodowy
Samodzielny pracownik bankowy

Wymagania dotycz¹ce wiedzy:
zdanie egzaminu na poziomie ABC bankowoci, albo
ukoñczenie szko³y redniej ekonomicznej o specjalnoci
bankowoæ, albo
ukoñczenie szko³y pomaturalnej o profilu bankowym, albo
uzyskanie dyplomu uczelni wy¿szej o kierunku
bankowo-finansowym, albo
ukoñczenie studiów podyplomowych o profilu
bankowo-finansowym na uczelni wy¿szej.
Dyplomowany pracownik bankowy
zdanie obligatoryjnego egzaminu na poziomie Studium
bankowoci (najpóniej do 30.10.2005 r.)
zdanie egzaminu na poziomie ECB EFBC
Specjalista bankowy
zdanie obligatoryjnego egzaminu
Ekspert i Mened¿er bankowy
indywidualne postêpowanie kwalifikacyjne uzgodnione
z Kapitu³¹
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [System , 2004; Stefañski, 2004, s. 197].
















Tabela 3.
Szko³y uprawnione do organizowania egzaminów na stopieñ samodzielnego pracownika
bankowego oraz dyplomowanego pracownika bankowego w systemie standardów
kwalifikacyjnych w bankowoci polskiej na dzieñ 30.06.2005 r.

Lp.

Szko³a

1
2

Gdañska Akademia Bankowa
Miêdzynarodowa Szko³a Finansów i Bankowoci
z Katowic
Fundacja Warszawski Instytut Bankowoci
Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wy¿sza Szko³a Bankowoci Finansów i Zarz¹dzania
OLYMPUS z Warszawy
Wy¿sza Szko³a Ubezpieczeñ i Bankowoci
z Warszawy
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego

3
4
5
6
7
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Samodzielny
Dyplomowany
pracownik bankowy pracownik bankowy
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
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Lp.

Szko³a

8 Dolnol¹ska Szko³a Bankowa w Lubinie
9 Wy¿sza Szko³a Bankowa w Poznaniu
10 Wy¿sza Szko³a Bankowa we Wroc³awiu
11 Wy¿sza Szko³a Bankowa w Toruniu
ród³o: opracowanie w³asne w oparciu o dane ze ZBP.

Samodzielny
Dyplomowany
pracownik bankowy pracownik bankowy
+
+
+
+
+
+
+
+

Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych w zakresie jêzyków obcych posiada Centrum Kszta³cenia Jêzykowego Kadr Bankowych i Finansowych Edukacja Jêzykowa LINGUA MUNDI w Warszawie.
Natomiast do egzaminowania w ramach specjalizacji upowa¿nione s¹ dwie
instytucje:
a) Gdañska Akademia Bankowa  z zakresu marketingu bankowego,
b) Miêdzynarodowa Szko³a Finansów i Bankowoci z Katowic  z zakresu
operacji bankowych krajowych i zagranicznych oraz z zakresu analizy kredytowej i fundamentalnej.
80

Liczba egzaminów w SSKBP
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Wykres 1.
Liczba organizowanych w ramach SSKBP egzaminów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie informacji ze ZBP.

Do dnia 30.06.2005 r. odby³y siê w sumie 432 egzaminy z zakresu wiedzy
bankowej oraz 90 egzaminów w zakresie jêzyka obcego. Rekordowy pod
wzglêdem liczby zorganizowanych egzaminów by³ rok 2000. Natomiast zdecydowanie najmniejsz¹ liczbê egzaminów zorganizowano w roku 2004, przy
czym w du¿ym stopniu zosta³o to spowodowane niepewnoci¹ co do kszta³tu
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Liczba osób, które zda³y egzamin w ramach SSKBP

systemu, bowiem na prze³omie lat 2003/2004 trwa³y wzmo¿one prace nad implementacj¹ europejskiego certyfikatu bankowca w struktury SSKBP.
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Wykres 2.
Liczba osób, które w kolejnych latach pozytywnie zalicza³y egzamin w ramach SSKBP

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie informacji ze ZBP.

Egzaminy z zakresu wiedzy bankowej zda³o 9039 osób, natomiast z zakresu
jêzyka obcego 1737. £¹cznie pozytywnie procedurê egzaminacyjn¹ przewidzian¹ SSKBP zaliczy³o 10 776 osób6, co stanowi nieco ponad 7% liczby osób
zatrudnionych w sektorze bankowym wg stanu na dzieñ 31.12.2004 r.7
Tabela 4.
Struktura wyników egzaminów na poszczególne stopnie zawodowe w ramach standardów
kwalifikacji w bankowoci polskiej do dnia 30.06.2005 r.

Standard kwalifikacyjny
Samodzielny pracownik bankowy
Dyplomowany pracownik bankowy
Specjalista z zakresu analizy fundamentalnej i kredytowej
Specjalista z zakresu marketingu bankowego
Razem
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z ZBP.

Liczba osób, które Struktura wyników
zaliczy³y egzamin egzaminów (%)
4558
42,30
4462
41,41
12
0,11
2
0,02
10 776
100,00

6 Informacje o liczbach przeprowadzonych w ramach SSKBP egzaminów, osób, które zda³y
egzamin
oraz osób, którym nadano stopieñ zawodowy pochodz¹ z danych Sekretariatu SSKBP.
7 Por. [Sytuacja finansowa , 2005, s. 31].

ekonomia 16

103

Artur Stefañski

Do 30.06.2005 r. wydanych zosta³o 9567 certyfikatów potwierdzaj¹cych
wiedzê bankow¹ oraz 70 certyfikatów potwierdzaj¹cych znajomoæ jêzyka obcego. Tabela 5. ilustruje strukturê wydanych do dnia 30.06.2005 r. przez ZBP
certyfikatów w ramach SSKBP. Ró¿nica miêdzy liczb¹ osób, którym wrêczono
certyfikaty a liczb¹ osób, które zda³y egzaminy na poziomie poszczególnych
standardów kwalifikacyjnych, wynika miêdzy innymi z tego, ¿e  po pierwsze
 certyfikat samodzielnego pracownika bankowego mo¿na uzyskaæ bez koniecznoci zdawania egzaminu; po drugie  samo zdanie egzaminu nie jest
warunkiem wystarczaj¹cym do uzyskania certyfikatu, gdy¿ niezbêdne jest
równie¿ potwierdzenie przez bank umiejêtnoci praktycznych oraz odpowiedni sta¿ pracy; po trzecie  czêæ osób przystêpuj¹cych do egzaminów nie
pracuje w bankach w ogóle lub nie pracuje w tych bankach, które s¹ uczestnikami systemu8.
Tabela 5.
Struktura certyfikatów wydanych przez ZBP w systemie standardów kwalifikacyjnych
w bankowoci polskiej na dzieñ 30.06.2005 roku

Standard kwalifikacyjny

Liczba wrêczonych Struktura wydanych
certyfikatów
certyfikatów (%)
9
Samodzielny pracownik bankowy
5995
62,21
Dyplomowany pracownik bankowy
3555
36,89
Specjalista z zakresu analizy fundamentalnej i kredytowej
10
0,10
Specjalista z zakresu marketingu bankowego
2
0,02
Specjalista z zakresu operacji bankowych
5
0,05
Specjalizacja z jêzyka angielskiego
70
0,73
Razem
9637
100,00
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z ZBP.

Zdecydowanie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê egzaminy w ramach standardu samodzielnego i dyplomowanego pracownika, co jest sk¹din¹d oczywiste, poniewa¿ dopiero legitymowanie siê stopniem zawodowym
8 Na dzieñ 01.01.2005 r. uczestnikami systemu by³y 32 banki, a mianowicie: NBP, BG¯ S.A.,
BGK, BH w Warszawie S.A., BISE S.A., Bank Millennium S.A., BO S.A., Bank Pocztowy S.A.,
Bank Polska Kasa Oszczêdnoci S.A., BPS S.A., Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego
S.A., BWE S.A., BZ WBK S.A., BRE Bank S.A., Dominet Bank S.A., Deutsche Bank PBC S.A.,
FORTIS Bank S.A., GMAC Bank S.A., GBW S.A., ING Bank l¹ski S.A., INVEST Bank S.A., KBS,
Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A., MBR S.A., Nordea Bank Polska S.A., PKO BP S.A., Volkswagen Bank Polska S.A., Wschodni Bank Cukrownictwa S.A., Bank BPH S.A., BGK, Getin Bank S.A.,
HSBC
Bank Polska S.A.
9 Liczba nadanych przez ZBP stopni Samodzielnego pracownika bankowego jest wiêksza
od liczby osób, które zda³y egzamin, z uwagi na mo¿liwoæ ubiegania siê o stopieñ bez koniecznoci zdawania egzaminu. Wg danych ZBP na dzieñ 31.03.2005 r. tytu³ Samodzielnego pracownika bankowego na podstawie wykszta³cenia otrzyma³o 31,33% pracowników banków i liczba ta
systematycznie ronie.
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dyplomowanego pracownika bankowego uprawnia do podnoszenia kwalifikacji.
5. Podsumowanie

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie kolejnych stopni
zawodowych w ramach standardów kwalifikacyjnych w bankowoci polskiej
staje siê coraz bardziej popularne, z uwagi na zalety ca³ego systemu standardów kwalifikacyjnych zarówno dla pracowników, jak i banków, które deleguj¹ swoich pracowników do uczestnictwa w kursach oraz instytucjach edukacyjnych. Niestety, w kontekcie liczb  zdanych egzaminów i nadanych stopni zawodowych  trudno mówiæ o sukcesie SSKBP.
O rosn¹cej randze SSKBP wiadczyæ mo¿e natomiast rosn¹ce zainteresowanie systemem wród szkó³ wy¿szych. W strukturze uczestników systemu
obserwowana jest rosn¹ca tendencja w zakresie udzia³u szkó³ wy¿szych, kosztem malej¹cego udzia³u szkó³ bankowych, co w dalszej perspektywie powinno przyczyniæ siê do zdecydowanie bardziej dynamicznego rozwoju SSKBP.
Scenariusz ten zdaje siê potwierdzaæ  ronie liczba osób ubiegaj¹cych siê
o stopieñ Samodzielnego pracownika bankowego, która bezporednio powo³uje siê na wykszta³cenie bez zdawania egzaminu.
Wprowadzenie europejskiego certyfikatu bankowca nie zakoñczy³o oczywicie prac nad dalszym rozwojem standaryzacji kwalifikacji w bankowoci,
bowiem w za³o¿eniach EFCB le¿y doroczna ocena rozwoju specjalizacji,
bazuj¹ca na danych otrzymywanych z banków, od samych pracowników oraz
od uczestników projektu [Constantin, 2004, s. 4].
Przeprowadzone prace, których skutkiem jest ustanowienie europejskiego certyfikatu bankowca, w ¿adnym stopniu nie dotycz¹ certyfikatów specjalizacyjnych. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e specjalizacje bêd¹ stopniowo
ewoluowa³y w kierunku uznanych miêdzynarodowych certyfikatów specjalizacyjnych. Przy czym, szczególnie w wietle przeprowadzonych badañ10,
w przypadku specjalizacji nale¿y zaakcentowaæ umiejêtnoci praktyczne
zdobywane w toku wykonywanej pracy.
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A b s t r a c t

Development of Standardisation of Qualification Requirements in Banking in
Poland

The choice of a profession should be determined by certain traits of character,
cultural habits and predisposition.
Qualification standardsa description of requirements to be fulfilled by bankersdefine the scope of knowledge, skills and predisposition necessary for
the employee;s adequate functioning at a given post.
In the system of qualification standards of the Polish banking there are four
professional ranks:
independent bank clerk;
qualified bank clerk;
expert in one of the nine areas of specialisation;
bank expert/manager in one of the four integrated areas of specialisation.
Additionally, in 2003, the European Bank Training Network (EBTN) project
aimed at preparing and implementing the European qualification standard
and the European certificate of banker was worked out.
Attaining a professional rank requires:
a) passing a relevant theoretical exam;
b) acquiring adequate practical skills, approved by the bank, and gaining sufficient work experience.
Raising ones professional qualifications and attaining higher professional
ranks within qualification standards of the Polish banking is becoming more
and more popular. By the end of June 2005 there were altogether 522 examination sessions, and 10,776 candidates successfully completed the certification
procedure.
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