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1. Definicja kultury ryzyka 

 

„ Kultura ryzyka  to wspólne wartości, postawy i 
zachowania podzielane w banku, które 
pozwalają głębiej, a także szerzej zrozumieć, 
identyfikować i zarządzać ryzykiem”.  

        Risk Culture. Institute of Risk Management. October 2012, s. 7. 
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3. Nowe środowisko regulacyjne 
 

• Następuje stopniowa zmiana kultury regulatorów – odejście 

od funkcji policjanta na rzecz przyjaznego doradcy 

(„filozofia sandbox”) 

• Regulatorzy starają się skrócić dystans czasowy jaki istnieje 

między wdrożeniem innowacji finansowych a regulacjami 

(kultura przejęcia częściowego ryzyka przez regulatorów) 

• Powstaje nowy dylemat dla regulatorów czy  

 koncentrować się na redukcji efektów destrukcji czy na 

przyszłości  (ocena, które ryzyko jest ważniejsze) 

 
 
 



4. Nowi konkurenci 

 

• Wejście nowych fintechów, start-upów  na rynek usług 

bankowych powoduje, że nie wiadomo, jaka jest ich 

kultura ryzyka  

• Na razie banki i nadzorcy uważają, że wszystko jest pod 

kontrolą 

• Najważniejsi gracze jeszcze nie weszli na rynek usług 

bankowych, a struktura rynku i ofert nowych graczy 

zmienia się b. szybko 

 
 
 
 
 
 



5. Technologie 
• Nowe technologie kreują nowe modele biznesowe, 

nową kulturę ryzyka 

• Nowe technologie implikują konieczność dokonania 

zmian w strukturze zatrudnienia (np. udział 

specjalistów z zakresu zarządzania technologiami,  

szerszy zakres przyjęć i zwolnień pracowników) 

• Nowy  rodzaj szkoleń z zakresu utrzymania 

bezpieczeństwa i kultury ryzyka niemal każdego 

pracownika 

 

 

 

 

 

 



6. WNIOSKI 

 

1. Kultura ryzyka banku tradycyjnego i cyfrowego jest 
całkowicie odmienna 

2. Kultura ryzyka kreuje wiele znaczących korzyści  

3. Aktualny stan badań kultury ryzyka krajowego sektora 
bankowego  i instytucji otoczenia bankowego jest niemal 
zerowy 

4. Przejście do kształtowania skutecznej kultury banku 
cyfrowego bez znajomości stanu aktualnej kultury  jest  
narażony na porażkę 

5. Im wcześniej zaczniemy badać  i analizować stan kultury 
krajowych instytucji bankowych, tym większa szansa 
utrzymania pozycji konkurencyjnej naszych  banków w 
nowej architekturze cyfrowego rynku finansowego  

 

 

  

 
 
 


