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bancassurance 
To stabilny i od wielu lat niezmienny 
filar działalności finansowej banków 
i firm ubezpieczeniowych. Zmieniają 
się jednak i produkty, i zasady 
współpracy.

Wielka smuta  
przez megaregulatora 

Wśród rosyjskich bankowców królują  
nastroje minorowe. Regulator przykręca śrubę  

i nie myśli wcale o dialogu. 

Koniec tajemnicy bankowej?
Od przyszłego roku szwajcarskie banki  

będą informowały Waszyngton o zawartości 
kont swoich amerykańskich klientów  
i podawały nawet historię transakcji. 
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z września 2013 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy zapowiedziane we wrześniu zmiany w OFE 
wpłyną na polski sektor bankowy?
Zapytaliśmy o to: Piotra Bujaka, głównego ekonomistę 
Nordea Banku Polska S.A.; Jarosława Janeckiego, 
głównego ekonomistę w Société Générale Polska; 
Krzysztofa Kluzę ze Szkoły Głównej Handlowej i Getin 
Noble Banku S.A.; Ignacego Morawskiego, głównego 
ekonomistę PBP Banku S.A.; Andrzeja Reterskiego, 
prezesa Domu Finansowego QS oraz Dariusza Winka, 
głównego ekonomistę Banku BGŻ S.A.

O czym nie mówi rząd  10–12
O meandrach polityki makroekonomicznej dwóch 
kadencji rządu premiera Donalda Tuska oraz 
o przyczynach, które doprowadziły do zmian w filarze 
kapitałowym reformy emerytalnej powiedział prof. 
Stanisław Gomułka, członek PAN oraz główny 
ekonomista Business Centre Club, w rozmowie 
z Grzegorzem Brudzińskim

TEMAT NUMERU  
– BANCASSURANCE  15–35
Bancassurance wydaje się stabilnym i od wielu lat 
niezmiennym filarem działalności finansowej banków 
i firm ubezpieczeniowych. Zmieniają się jednak 
i produkty, i zasady współpracy.

Ewolucja, którą steruje klient  16–17
Sławomir Dolecki
Płatny anioł stróż  18–19
Rozmowa z Tomaszem Frączkiem, prezesem 
zarządu Mondial Assistance
Jak pozyskać i utrzymać klienta 20–21
Stefan Duniecki
Jak nowe regulacje  
wpłyną na rynek 22–28
Marcin Szypszak

Bez odrębnej premii  30–32
Grzegorz Brudnowski
Nie każdy klient  
potrzebuje polisy 34–35
Jacek Uryniuk

BANK I KLIENT
Utrwalenie wzrostu  36–37
Wciąż utrzymują się dobre nastroje wśród ban-
kowców. Dobrze oceniają kondycję gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw.
Paweł Minkina

Wyprzedzamy otoczenie  39–42
Kulisy prac nad nowelizacją ustawy o usługach 
płatniczych przedstawia dr Mieczysław Groszek, 
wiceprezes Związku Banków Polskich. Mówi też, 
w rozmowie z naszym przedstawicielem, o szansach 
i zagrożeniach płynących z propozycji Komisji Euro-
pejskiej zmierzających do regulacji tego rynku. 

Pilnuj salda!  44–45
Nawet z pozoru całkowicie bezobsługowa karta 
zbliżeniowa wymaga częstszej niż przy tradycyjnym 
plastikowym pieniądzu kontroli salda debetowego. 
Inaczej spotkać może nas niemiła niespodzianka  
– ostrzega Karol Jerzy Mórawski

PIT z wyciągiem w ręku  46–47
Przedsiębiorcy mają obowiązek dokumentowania 
zapłaty od każdej transakcji. Prawidłowo sporządzony 
wyciąg bankowy stał się zatem jednym z najważniej-
szych dokumentów księgowych – informuje  
Karol Morawiecki

Świat widzi nasz potencjał 48–49
Gospodarka Polska dobrze sobie poradziła z kryzy-
sem. Świat widzi to i docenia. Wciąż jednak edukacja 
ekonomiczna w naszym kraju pozostawia wiele do 
życzenia – zauważa Janusz Dedo, prezes zarządu 
HSBC Polska, w rozmowie z Przemysławem  
Barbrichem i Janem Osieckim
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Ryzyko  
w bankowości muzułmańskiej  50–52
Banki muzułmańskie nie mogą stosować niektórych 
instrumentów ograniczających ryzyko. A muszą radzić 
sobie w dwoma ich typami. Jakimi? Przedstawia je 
Piotr Masiukiewicz 

Natura nie znosi próżni  53–54
Światowy kryzys finansowy pokazał, jak groźny może 
być brak kontroli nad instytucjami finansowymi. 
Zwłaszcza gdy politycy wprowadzają przepisy, które 
utrudniają dostęp do kredytów. Wtedy bowiem poja-
wia się bankowa szara strefa.
Bohdan Szafrański

RAPORT SPECJALNY: 
USŁUGI PRAWNE  55–76
Temida startuje w sprincie  56–59
W kancelariach prawnych mnóstwo pracy – modyfika-
cje regulacji sprawiają, że banki zwracają się o poradę 
w zupełnie nowych dziedzinach. Istotne są również 
zmiany na rynku. Trzeba za nimi nadążać, a nawet je 
wyprzedzać – co udowadnia Krzysztof Maciejewski

Proporcjonalność prawa  60–61
Prawo musi być proporcjonalne. Jest przecież 
regulatorem zachowań społeczeństw i wszystkich 
podlegających mu pomiotów. Na dodatek to właśnie 
społeczeństwo ustanowiło je dla własnego dobra – 
wyjaśnia Piotr Gałązka

Jaka jest przyszłość  
elektronizacji polskiego  
wymiaru sprawiedliwości? 62–65
Na pytanie zadane przez Stanisława Brzeg-Wieluń-
skiego odpowiadają: Maciej Panfil, Bogusław  
Lewantowicz i Michał Korgol z Kancelarii Prawni-
czej Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k. 

Bankowy tytuł emocjonalny  66–67
Czeka nas wielka bitwa o bankowy tytuł egzekucyjny. 
Tym większa, że projekt ustawy likwidującej instytucję 

bankowego tytułu egzekucyjnego, przygotowany przez 
posłów opozycji, próbuje leczyć skutki choroby, a nie 
jej przyczyny – pisze Krystian Matwiejski

Prawnicze węzły  68–69
Utrzymujące się zjawiska kryzysowe wywołują 
naturalną konieczność wprowadzenia takich regu-
lacji, które ułatwią Polakom powrót do normalnego 
funkcjonowania i wyjście z szarej strefy – podkre-
śla mecenas Jerzy Bańka, wiceprezes Związku 
Banków Polskich

Znajomość paragrafów  
przestaje wystarczać  70–71
Oczekiwania wobec prawników ewoluują,  
klienci oczekują more for less, co oznacza,  
że doradztwo musi być coraz bardziej efektywne, 
łatwiejsze do wykorzystania w konkretnym biznesie, 
całościowe jako rozwiązanie – twierdzi  
mec. Maciej Gawroński, radca prawny,  
partner w kancelarii Bird & Bird, w rozmowie  
ze Sławomirem Doleckim

E-sąd: nowelizacja i... co dalej? 72–73
Lipcowa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilne-
go wprowadziła istotne zmiany w zakresie elektro-
nicznego postępowania upominawczego. Przybliża je 
Karol Mórawski

Nowe technologie w bankowości  
– uwarunkowania prawne 74–76
Funkcjonowanie sektora finansowego w coraz 
większym stopniu jest uzależnione od technologii 
informatycznych. Rozwiązania prawne nie zawsze 
nadążają za postępem, budzi wiele wątpliwości 
w interpretowaniu przepisów prawa – informuje o tym 
Bohdan Szafrański

PRAWO
Rok po Amber Gold  84–88
Minął rok po ujawnieniu afery Amber Gold. Przypomi-
na o tym Marcin Szypszak

FATCA, czyli jak amerykańska  
ustawa wiąże polskie banki  89–91
Foreign Account Tax Compliance Act komplikuje dzia-
łalność wielu instytucji finansowych. Zaobserowała to 
Cezary Błaszczyk

W pogoni za Filipinami  92–93
Od lat Polska, gdy chodzi o innowacyjność, pozostaje 
w ogonie peletonu. W tym roku spadliśmy do grona 
najsłabszych państw w UE. O przyczynach tego stanu 
rzeczy pisze Artur Burak

BEZPIECZEŃSTWO
Stabilizacja na wszelki wypadek 96–99
Od początku roku Sejm pracuje nad nowelizacją usta-
wy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Pomysłom 
i ich realizacji przyjrzał się Andrzej Ostrowski 

ZAGRANICA
Wielka smuta  
przez megaregulatora  112–115
Sytuację rosyjskiego sektora bankowego przedstawia 
wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek w rozmowie 
z Moniką Rotulską

Wielka przemiana  
i finansowe zagadki 120–121
Na pytanie, czy Chińczycy generalnie przeinwe-
stowali, czy też nie, częściowa odpowiedź  padnie 
w listopadzie, na dorocznym plenum Chińskiej Partii 
Komunistycznej. Można się spodziewać, że zostanie 
na nim zatwierdzony spory pakiet reform ekonomicz-
nych – zapowiada Jerzy Szygiel

OPINIE
Wiarygodność, rzecz ważna…  127
Zwolennicy spiskowej teorii dziejów znów mają swoje 
pięć minut. Nieoczekiwany zwrot w wyścigu o fotel szefa 
FED może rodzić pytania o to, komu zależy na tym, aby 
jak najdłużej dostarczał on kroplówkę rynkom finanso-
wym. Tylko że u niemalże zdrowego pacjenta może mieć 
to zupełnie inne skutki – dowodzi Marek Rogalski

www.aleBank.pl
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
W tegorocznej edycji Raportu Wolności 
Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,2 na 
możliwe 10, co dało jej 59. miejsce wśród 
152 sklasyfikowanych gospodarek. Rok 
temu było to miejsce 48. Gdy porównuje-
my wolność gospodarczą w czasie, stosuje 
się tzw. nawiązanie łańcuchowe. Przy takiej 
metodzie wynik Polski jest nieco słabszy 
(7,18), ale daje nam wyższą pozycję (52.). 

Z wyliczeń resortu finansów wynika, że 
przeniesienie części obligacyjnej OFE do 
ZUS spowoduje obniżenie długu publiczne-
go w relacji do PKB o ok. 8 proc. w ujęciu 
unijnym (zgodnie z metodologią UE dług 
publiczny Polski w I kw. 2013 r. wyniósł 
57,3 proc.) i nieco mniej w ujęciu polskim. 
Po wprowadzeniu zmian w systemie eme-
rytalnym OFE nie będą mogły inwestować 
w obligacje Skarbu Państwa lub obligacje 
gwarantowane przez Skarb Państwa. 

Europosłowie zatwierdzili przepisy 
o wspólnym nadzorze bankowym euro-
landu. Wejdzie on w życie w 2014 r. Rada 
nadzorcza przy EBC będzie bezpośrednio 
kontrolować około 150 najznaczniejszych 
banków eurolandu, a resztę z około 6 tys. 
– za pośrednictwem nadzorów krajowych. 
Ten system jest otwarty także dla krajów 
UE spoza eurolandu. Te, które podporząd-
kowałyby się nadzorowi, miałyby swego 
przedstawiciela w radzie nadzorczej, ale 
i tak ostateczną instancją dla wszystkich 
decyzji w EBC jest rada prezesów. Szwecja, 
Polska i Węgry wynegocjowały zabezpiecze-
nie przed niekorzystnymi dla nich decyzja-
mi EBC (m.in. możliwość szybkiego wyjścia 
z systemu nadzoru). 

Senat nie zgłosił poprawek do noweli usta-
wy dotyczącej usług płatniczych. W efekcie 
od stycznia 2014 r. stawki opłat interchange, 
czyli prowizji pobieranych przez banki od 
transakcji kartami płatniczymi, spadną do 
0,5 proc. ich wartości. Obecnie wynoszą 1,2–
1,3 proc. Brak senackich poprawek oznacza, 
że nowe przepisy trafią teraz do podpisu 
prezydenta.

TRANSAKCJE
Do 30 czerwca przyszłego roku powstanie 
Polska Grupa Zbrojeniowa. W jej skład wej-
dą wszystkie kluczowe przedsiębiorstwa, 
które pracują na rzecz polskiego przemysłu 
zbrojeniowego. Do grupy wniesione zostaną 
udziały Huty Stalowa Wola S.A., 11 spółek 
Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-
-Produkcyjnych, OBR Centrum Techniki 
Morskiej S.A. i Polskiego Holdingu Obron-
nego Sp. z o.o. Polska Grupa Zbrojeniowa to 
łączne przychody na poziomie 6 mld zł i za-
trudnienie ponad 13 tys. osób. Nowy podmiot 
będzie spółką akcyjną, kontrolującą wszyst-
kie zbrojeniowe zamierzenia z punktu widze-
nia realizacji zapotrzebowania polskiej armii. 

Komisja Europejska zgodziła się sfinanso-
wać trzy duże inwestycje w Polsce. 108,5 mln 
euro dostaną dwie firmy oraz konsorcjum 
warszawskich uczelni. Powstanie w nich 
około 700 miejsc pracy. Wszystkie projekty 
finansowane są z programu „Innowacyjna 
gospodarka”. We wszystkich tzw. dużych pro-
jektach, czyli tych o wartości powyżej 50 mln 
euro, zgodę na sfinansowanie ich z funduszy 
unijnych musi wydać Komisja Europejska. 
Od stycznia tego roku Bruksela zatwierdziła 
w sumie 57 dużych projektów o całkowitej 
wartości 13,87 mld euro. 

Komisja Nadzoru Finansowego jednogło-
śnie zezwoliła na połączenie Deutsche Bank 
Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. 
Decyzja KNF umożliwi rozpoczęcie integra-
cji prawnej i organizacyjnej obu podmiotów 
Grupy Deutsche Bank w Polsce. W jej wyniku 
powstanie uniwersalny bank kierujący kom-
pleksową ofertę produktów i usług do klien-
tów indywidualnych, biznesowych, korpora-
cyjnych, jak i instytucjonalnych.
 
PRODUKTY
Najnowsze opracowanie World Payments 
Report 2013 pokazuje, że kraje CEMEA, 
w tym Polska, bardzo szybko adoptują płat-
ności bezgotówkowe, których rynek wzrósł 
o ponad 20 proc. w ostatnim roku, podczas 
gdy w krajach najbardziej rozwiniętych 
wzrost był zaledwie jednocyfrowy. Imponują-
cą dynamikę wzrostu widać w nowoczesnych 
metodach płatności: najszybciej rozwijają się 
płatności mobilne, w tempie 58,5 proc. Płat-
ności internetowe rosną w tempie 18,1 proc. 
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P ytania o przyszłość OFE stawiają przed 
Polską ogromne wyzwania. Zmniejsze-

nie długu publicznego przez „umorzenie” 
obligacji państwowych wykupionych wcze-
śniej przez otwarte fundusze emerytalne, 
jest posunięciem bardzo ryzykownym. Świa-
towe kręgi finansowe zakładają, że oznacza 
to ich „wykupienie” przez państwo od OFE. 
Nawet im do głowy nie przychodzi, że może 
chodzić o ich „wymazanie” z polskiego 
systemu finansowego. Nasz kraj pod wzglę-
dem uzależnienia od kapitału zagraniczne-
go jest na trzecim miejscu na świecie po 
Węgrzech i Malezji. Sygnał o „deletowaniu” 
obligacji będących w posiadaniu OFE może 
spowodować obniżenie wiarygodności 
rynkowej nowych serii obligacji, kierowa-
nych głównie do zagranicznych inwestorów. 
A to się przełoży na ich wysokość opro-
centowania i zwiększy koszty obsługi długu 
publicznego. Co więcej, skoro podczas 
negocjacji stowarzyszeniowych z UE polscy 
negocjatorzy nie potrafili przypilnować, aby 
koszty reformy emerytalnej nie były zali-
czane do długu publicznego, dziś  nie ma 
żadnej gwarancji, że Eurostat uzna de facto 
„nacjonalizację” OFE  za sposób na zmniej-
szenie długu publicznego. A co będzie, jak 
zakwalifikuje to do klasycznej kreatywnej 
księgowości? Światowa prasa ekonomiczna 
już uznała rządowy zamach na OFE jako 
największą nacjonalizację od roku 1945, co 
jej zdaniem podważa wizerunek Polski jako 
kraju gospodarki rynkowej. Czy ktoś z rządu 
się nad tym zastanawia?
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