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i kryzysem bankowym oraz zjawisko pobłażliwości 
nadzorczej – zauważa Olga Szczepańska 

WIBOR-owi  
pasażerowie na gapę  48–50
Czy w Polsce banki mogą mieć pokusę 
manipulowania stawkami WIBOR?  
Aby na nie odpowiedzieć, należy przyjrzeć się  
ich bilansom. Uczynili to  
Paweł Sobolewski i Dobiesław Tymoczko

Czy grozi nam  
przeregulowanie? 58–60
Prawo bankowe bez wątpienia jest jednym 
z najbardziej dynamicznych. Nie ma właściwie  
roku, w którym nie zmieniano by jakiegoś przepisu 
ustawy Prawo bankowe lub nie wprowadzano 
regulacji na poziomie europejskim. Przyjrzała się 
temu Beata Paxford

Upadłeś? Nie wstaniesz…  62–64
Upadłość konsumencka miała być tratwą  
ratunkową dla Polaków tonących w morzu  
długów. Dla większości rozbitków zabrakło  
jednak na niej miejsca... Tak przynajmniej uważają 
Łukasz Obzejta i Maciej Wołk

Smartfony  
i segmentacja klientów  70–73
Coraz powszechniejsze korzystanie ze smartfonów, 
tabletów i notebooków spowoduje, że praktycznie 
każdy klient banku będzie mógł korzystać 
z mobilnego dostępu do oferty. O kolejnym wyzwaniu 
dla banków informuje Bohdan Szafrański

Dryfowanie w nieznane 76–77
Rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz szeroko 
wykorzystywane przez polskich klientów technologie 
mobilne oznaczają, że technologia nie stanowi 
obecnie żadnych technicznych barier w rozwoju 
innowacyjnych usług. Co na to banki – sprawdzał 
Adam Żółw

Mobilny poligon finansowy  88–90
Szefowie kilku dużych banków oraz dwóch firm 
telekomunikacyjnych ogłosili, że wdrażają NFC, 
przełomowe rozwiązanie dla wszystkich Polaków. 
Tymczasem rewolucja – owszem – będzie, ale 
zafunduje ją nam ktoś zupełnie inny – twierdzi  
Igor Lagenda 

Jak trafić do klienta?  96–97
Odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie  
wykorzystywać nowe technologie do budowania 
przewagi konkurencyjnej poszukują zarówno banki, 
jak i największe firmy informatyczne. Zauważył to 
Adam Wieczorek

Ubankowienie 
jako proces naturalny  112–113
Tysiące Polaków wciąż nie mają konta w banku! I choć 
często są to osoby o niskich dochodach, to ich liczba 
sprawia, że szukające dodatkowych zysków banki 
muszą ich zachęcić do korzystania ze swoich usług. 
Jak? – pyta Henryk Machtyłowicz 

Bankowanie na fan page 114–115
Facebook chce być nie tylko platformą kontaktów  
ze znajomymi, ale także naszym internetowym 
bankiem. Czy polskie instytucje są już gotowe  
na taką rewolucję? Nie do końca – sądzi  
Krzysztof Maciejewski

Jak uatrakcyjnić  
ofertę bankową  116–117
Pakiety usług assistance, jako dodatek do wielu 
produktów bankowych, w tym do niektórych 
rachunków osobistych, mogą być znakomitą kartą 
przetargową w pozyskiwaniu klienta. Przekonany jest 
o tym – Marcin Szypszak 

Bank to za mało  118–120
W czasach, gdy kredyt można zaciągnąć na Allegro, 
kartę kredytową dostać od Orange, a rozliczenia 
prowadzić za pośrednictwem Google czy Facebooka  

– sam szyld „bank” już nie wystarczy, żeby 
przyciągnąć klientów – alarmuje Ewa Kadys

BANK I KLIENT
Banki spółdzielcze  
są mi bardzo bliskie  125
W resorcie gospodarki powstanie jednostka 
koordynująca legislację oraz działania na rzecz 
banków, ale i całego sektora spółdzielczego  
– zapowiada wicepremier i minister gospodarki 
Janusz Piechociński

Jestem  
umiarkowanym optymistą 128–129
Istnieje poważna potrzeba wzmacniania nawyku 
oszczędzania w Polsce. I nie chodzi o lokowanie 
pieniędzy na pół roku, rok czy dwa lata, ale na 
kilkanaście lat – mówi Sławomir Żygowski,  
prezes Nordea Banku Polska, w rozmowie 
z Przemysławem Barbrichem i Janem Osieckim

ZAGRANICA
Integracja po rosyjsku  142–144
Euroazjatycka Unia Gospodarcza może stać się 
jednym z nowych biegunów na mapie świata. Kreml 
usiłuje wywalczyć miejsce wśród grona decydentów, 
formującego się nowego ładu gospodarczego 
i politycznego – informuje Monika Rotulska

OPINIE
Talizmany  150
Bilon zachowuje się tak, jakby jego rola, jego 
przeznaczenie były zupełnie inne – mniej 
ekonomiczne, bliższe magii. Jest w drobnych 
pieniążkach wciąż niezatarty ślad obyczajów naszych 
przodków – podkreśla Michał Szymański

Projekt Europa  151
Obecne studia nad naszym funkcjonowaniem w strefie 
euro mogą być znacznie bardziej wartościowe, 
jesteśmy bowiem bogatsi o najnowsze kryzysowe 
doświadczenia – dostrzegł to Marek Urbaniak
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Polska w unijnej siedmiolatce 2014–2020 
powinna dostać o 4,5 mld więcej niż w bu-
dżecie na lata 2007–2012. Z łącznej kwoty 
106 mld euro (441 mld zł) na politykę spój-
ności dostaliśmy blisko 73 mld euro, czyli 
ok. 303 mld zł. 

Posłowie przyjęli ustawę zezwalającą na ra-
tyfikację paktu fiskalnego, który wprowadza 
większą dyscyplinę w finansach publicznych 
krajów strefy euro. Pakt jest umową mię-
dzyrządową (jej dokładna nazwa to Traktat 
o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii 
Gospodarczej i Walutowej) podpisana przez 
przywódców 25 krajów UE w marcu 2012 r., 
która weszła w życie od początku 2013 r. Nie 
podpisali jej tylko przedstawiciele Wielkiej 
Brytanii oraz Czech. Pakt dyscyplinuje finan-
se publiczne krajów strefy euro i jest bezpo-
średnią odpowiedzią na kryzys zadłużenia 
w eurolandzie.

Sejm uchwalił ustawę o terminach zapła-
ty w transakcjach handlowych. Przyjęto 
30-dniowy termin zapłaty w transakcjach 
między przedsiębiorcami a organami publicz-
nymi. W przypadku transakcji skomplikowa-
nych, złożonych procedur oraz dużej liczby 
podmiotów w niej uczestniczących możliwe 
będzie wydłużenie terminu zapłaty – mak-
symalnie do 60 dni kalendarzowych, ale pod 
warunkiem ustalenia tego przez strony. Po 
tym terminie wierzycielowi będą przysługi-
wać odsetki.

Na koniec stycznia bezrobocie wzrosło do 
14,2 proc. (2,3 mln osób). To o 0,8 pkt. proc. 
więcej niż w grudniu ub. r. Rok wcześniej 
w styczniu bezrobocie wynosiło 13,2 proc. 
Oznacza to, że liczba osób bez pracy jest naj-
większa od 6 lat. Najniższe – na poziomie 
10,7 proc. – odnotowano w woj. wielkopol-
skim, a najwyższe – 22,3 proc. – w woj. war-
mińsko-mazurskim.  

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła 
nową, łagodniejszą wersję Rekomendacji T, 
która znosi część ograniczeń w udzielaniu 
kredytów przez banki. Ma to być odpowie-

dzią na obserwowany wyraźny ich spadek. 
Powodów jest kilka, ale wśród najważniej-
szych są obawy o pogorszenie się sytuacji 
finansowej klientów, mniejszy popyt na kre-
dyty (konsumenci powstrzymują się z więk-
szymi zakupami) oraz ograniczenia stawia-
ne przez nadzór bankowy (oczekuje on od 
banków zwiększenia relacji zgromadzonych 
depozytów do udzielonych kredytów).

TRANSAKCJE
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się 
na połączenie Credit Agricole Bank Polska 
S.A. z Credit Agricole Corporate and Invest-
ment Bank S.A. Oddział w Polsce. Obsługą 
największych korporacji zajmie się już wkrót-
ce Credit Agricole Bank Polska S.A. (CABP). 
Dzięki połączeniu banków powstanie model 
biznesowy, oferujący korporacjom jednocze-
śnie produkty bankowości transakcyjnej i in-
westycyjnej.  

PRODUKTY
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą mogą otworzyć przez 
internet konto firmowe w Meritum Banku 
nawet w 15 minut, bez wychodzenia z domu, 
i konieczności czekania na kuriera lub wizyty 
w jego oddziale. Bank umożliwił wykonanie 
przelewu potwierdzającego wolę zawarcia 
umowy rachunku także za pomocą e-przelewu, 
co pozwala na niemal natychmiastową weryfi-
kację danych. Klienci nie muszą też przedsta-
wiać dokumentów rejestrowych, bowiem ich 
dane są weryfikowane w bazie CEiDG. 

Bank Gospodarstwa Krajowego od początku 
uruchomienia programu wypłat, czyli od po-
łowy stycznia 2010 r., do 8 lutego 2013 r. wy-
płacił wnioskodawcom programów unijnych 
129 mld 665,6 mln zł.  

Visa i Samsung ogłosiły zawarcie global-
nego sojuszu, który łączy doświadczenia 
w zakresie płatności oraz w dziedzinie tech-
nologii urządzeń mobilnych, w celu upo-
wszechnienia płatności mobilnych na świe-
cie. Zgodnie z umową, instytucje finansowe 
planujące wprowadzenie usług płatności 
mobilnych uzyskają dostęp do usługi Visa 
Mobile Provisioning, która umożliwia bez-
pieczne pobieranie danych karty płatni-
czej na urządzenia Samsunga obsługujące 
technologię NFC. Aplikacja Visa payWave 

Kronika

StaniSław 
Brzeg-wieluńSki
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Ubiegły rok był dla sektora bankowe-
go wyjątkowo udany, gdyż przyniósł 

16,21 mld zł zysku, dzięki odsetkom, 
opłatom i prowizjom. Ale w roku 2013 
będzie znacznie trudniej – dynamika 
wzrostu gospodarczego I kwartału  
2013 r. sięgnie największego w skali 
roku dna. Dopiero druga połowa roku  
– jak twierdzi resort finansów – daje 
szanse na roczny wzrost PKB do pozio-
mu: 1,2–1,6 proc. (w ustawie budże-
towej zapisano 2,2 proc.). Obniżanie 
stóp procentowych, które w intencjach 
RPP ma pobudzić wewnętrzną kon-
sumpcję oraz zachęcić przedsiębiorców 
do brania kredytów – na razie niewiele 
pomogło. Eksperci PKO BP uważają  
na podstawie wewnętrznych analiz,  
że banki muszą liczyć się z poziomem 
zysków niższym nawet o 10 proc.  
– Przełożyłoby się to na rentowność 
rzędu 14–14,5 mld zł w wyniku całego 
sektora – stwierdził Jakub Papierski, 
członek zarządu PKO BP podczas 
konferencji Wyzwania branży finansowej 
2013. No cóż – wymogi regulacyjne UE, 
danina banków na fundusz stabilizacyj-
ny w BFG, rosnące bezrobocie oraz lęk 
Polaków przed braniem coraz trudniej 
dostępnych kredytów – to chyba zbyt 
wiele dla sektora gospodarki, który 
przez cztery lata skutecznie bronił nas 
przed globalnym kryzysem.
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Czy nastąpi  
spadek zysków?
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