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Zwiàzek Banków Polskich / www.zbp.pl
to samorzàdowa organizacja banków dziaùajàca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych
z 30 maja 1989 roku, powoùana do ýycia w styczniu 1991 roku. Czùonkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i
obejmuje banki dziaùajàce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i dziaùajàce na podstawie prawa
polskiego.
Zadania
Do zadañ statutowych Zwiàzku naleýy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego czùonków, m.in. w
zakresie uregulowañ prawnych dotyczàcych ustawodawstwa bankowego, a takýe wydawanie opinii i ekspertyz
oraz delegowanie przedstawicieli do udziaùu w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczàcych
dziaùania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu oraz Senatu,
wspóùpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rzàdem i wùaúciwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania
przepisów prawa odnoszàcych siæ do polskiego systemu bankowego, organizowanie wymiany informacji
pomiædzy bankami, promocja sektora bankowego i jego usùug, budowa infrastruktury miædzybankowej,
wspieranie standaryzacji produktów i usùug bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowoúci,
prowadzenie postæpowania pojednawczego i sàdownictwa polubownego dla banków, upowszechnianie zasad
dobrej praktyki bankowej, popieranie ksztaùcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla
kadry bankowej.
Zarzàd ZBP, wybierany na 3-letnià kadencjæ przez Walne Zgromadzenie, kieruje bieýàcà pracà Zwiàzku i
reprezentuje go na zewnàtrz. W jego skùad wchodzà: prezes, dwóch wiceprezesów i oúmiu czùonków.
ZBP jest fundatorem prestiýowej nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka przeznaczonej dla dziennikarzy
i publicystów zajmujàcych siæ tematykà bankowà oraz wspóùfundatorem Nagrody im. Mariana Kantona na
najlepszà pracæ magisterskà i doktorskà z zakresu bankowoúci ze szczególnym uwzglædnieniem rozliczeñ
miædzybankowych.
Zwiàzek doceniany jest za caùoksztaùt swych dziaùañ, a w szczególnoúci za powoùanie instytucji Arbitra
Bankowego. Zostaù równieý uhonorowany Nagrodà „Europejska Perùa” za instytucjonalny wkùad w promocjæ
idei europejskiej w Polsce oraz za stworzenie polskiej infrastruktury bankowej w oparciu o europejskie wzory.
Przy Zwiàzku dziaùa Klub Bankowca /www.klubbankowca.pl
Wspóùpraca
Z inicjatywy i przy wspóùudziale Zwiàzku powstaùy takie instytucje infrastruktury bankowej jak: Krajowa Izba
Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Centrum Prawa Bankowego i Informacji /m.in. wydawca
miesiæcznika BANK/, Exatel S.A., MTS-CeTO S.A., First Data Polska S.A., Fundacja Warszawski Instytut
Bankowoúci. Zwiàzek jest równieý udziaùowcem i úciúle wspóùpracuje z Miædzynarodowà Szkoùà Bankowoúci
i Finansów w Katowicach oraz Polskà Wytwórnià Papierów Wartoúciowych S.A.

