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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z grudnia 2013 r.

Loża komentatorów  8–9
Kiedy rynek zmusi banki do podjęcia współpra-
cy z telekomami?
Zapytaliśmy o to: Jarosława Janeckiego, głównego 
ekonomistę w Société Générale Polska; Jerzego 
Kalinowskiego, partnera, szefa grupy doradczej 
w sektorze nowych technologii, telekomunikacji 
i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej w KPMG 
w Polsce; Krzysztofa Kluzę ze Szkoły Głównej 
Handlowej i Getin Noble Banku S.A.; Andrzeja 
Reterskiego, prezesa Domu Finansowego QS; 
Borysa Stokalskiego, prezesa zarządu Infovide-
-Matrix S.A. i CTPartners S.A., spółki doradczej grupy 
Infovide-Matrix S.A. oraz Dariusza Winka, głównego 
ekonomistę Banku BGŻ S.A.

Więcej pytań niż odpowiedzi  10–11
1 stycznia 2014 r. zaczęła biec kadencja przewodni-
czącej Rady ds. Nadzoru Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego, a jej głównym zadaniem jest przepro-
wadzenie przeglądu jakościowego aktywów banków, 
które znajdą się pod bezpośrednim nadzorem EBC 
od 4 listopada 2014 r. Ale nie tylko – pisze o tym 
Bogdan Grzegorzewski

Kompetencje organów  
w ramach SSM  12–14
Ustanowienie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego 
jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia unii 
bankowej. Obecnie instytucje unijne pracują nad jej 
dalszym etapem, czyli projektem Jednolitego Mecha-

nizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
Banków – opisuje to Katarzyna Pawlik

BANK I KLIENT
Umiarkowany optymizm  
i dobre prognozy  18–19
Polski sektor bankowy był w minionym roku dobrze 
oceniany. I to przez klientów indywidualnych, przedsię-
biorców i… media. Zaobserwował to Paweł Minkina

Rachunek bankowy od kołyski  20–21
O koncie bankowym dla dziecka, na którym nie tylko 
pojawiałoby się kieszonkowe, ale które miałoby też 
różne opcje pomnażania tych pieniędzy, myśli nie 
tylko coraz więcej rodziców. Również wiele banków 
traktuje to jako lokatę na przyszłość. Zauważyła to 
Renata Mianowana-Kubiak

Nauczmy się systematycznego 
oszczędzania  22–24
Przekonanie Polaków do długoterminowego oszczędza-
nia wymaga nie tylko edukacji czy kampanii promo-
cyjno-reklamowej, ale przede wszystkim wymiernej 
pomocy państwa – podkreśla Jacek Furga,  
przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieru-
chomości Związku Banków Polskich, prezes zarządu 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji w rozmowie 
z Karolem J. Mórawskim

Fundusz mieszkań na wynajem  26–27
Ten program ma wprowadzić nową jakość na rynku 
wynajmu mieszkań. Będzie miał również istotne 
znaczenie społeczne, da szansę rozwoju zawodowe-
go wielu ludziom, którzy nie posiadają środków na 
własne lokum. Szczegóły przedstawia Jan Mazurek
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Trzeci bank hipoteczny  
na starcie  28–31
O przygotowaniach do uruchomienia i miejscu 
banku hipotecznego w grupie PKO Banku Polskiego 
oraz na polskim rynku finansowym informuje  
Rafał Kozłowski, odpowiedzialny za projekt

Technologia pomoże bankom  35–37
Potrzeby finansowe klientów od wieków są takie 
same. Zmieniać się może tylko ich hierarchia oraz 
sposoby zaspokajania. Wygoda w zakresie dostępu 
i korzystania z usług bankowych może być kluczem 
do sukcesu banku – powiedział Józef Wancer, 
prezes Banku BGŻ w rozmowie z Przemysławem 
Barbrichem i Janem Osieckim

Z pracą bywa różnie  38–39
Mijający kryzys przełożył się na redukcję zatrudnienia 
w branży finansowej. W szeroko pojętym sektorze 
bankowym pracuje dziś 174 tys. osób. O prawie 8 
tys. mniej niż 5 lat temu. Bankowemu rynkowi pracy 
przyjrzał się Marcin Szypszak

Wyznacznik prestiżu  48–49
Karta kredytowa przestała już wystarczać najlepszym 
klientom banków. Instytucje finansowe nie przestają 
jednak zabiegać o nich. Aby ich dopieścić, poszukują 
nowatorskich rozwiązań. Przykłady zebrał Marcin Złoch

Brygady Tygrysa  
przydadzą się bankom  54–56
Z wywiadu biznesowego korzystają lub mogą korzy-
stać różne działy w każdej organizacji – począwszy od 
działów strategii, analiz, inwestycji, zakupów, poprzez 
marketingu, public relations, sprzedaży, rozwoju 

biznesu, badań i rozwoju, a skończywszy na działach 
ryzyka, HR, bezpieczeństwa, windykacji, prawnych 
– uważa dr Adam Kowalik, kierujący polską sekcją 
międzynarodowej organizacji zawodowej Strategic 
and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)

PRAWO
O jeden most za daleko?  60–61
W nowej ustawie o prawach konsumentów pojawi 
się wiele nowości – a niektóre z nich wzbudzają 
kontrowersje. Jednym z najważniejszych wyzwań jest 
rewolucja w rozgraniczeniach pomiędzy konsumenta-
mi a przedsiębiorcami. Sprawdzał to Jerzy Rawicz

TECHNOLOGIE
Tablet banking  
– czy coś takiego istnieje?  62–63
Ledwie zaczęliśmy oswajać się z pojęciem ban-
kowości mobilnej, a już pojawia się kolejny kanał 
kontaktu z klientem – tablet banking. Pytanie tylko, 
czy naprawdę nowy, czy nie jest to po prostu inna 
forma zdalnego bankowania? Wyjaśnia to Andrzej 
Jabłoński

ZAGRANICA
Madziarzy mają się lepiej  70–71
Wprowadzane przez Viktora Orbána zmiany na 
Węgrzech z zainteresowaniem obserwują światowi 
specjaliści od gospodarki i polityki. Wbrew przewidy-
waniom, osiąga on bowiem sukcesy. Przedstawia je 
Rafał Hankus 

Niespieszne wejście smoka  72–74
Czy renminbi stanie się pierwszą walutą świata? Czy 
wyprze dolara i euro z pierwszych pozycji w syste-

mie międzynarodowym? Kiedy taka sytuacja może 
stać się faktem? To pytania, które dzisiaj nurtują 
rynki i państwa. Odpowiedź próbuje znaleźć  
Maria Dunin-Wąsowicz

OPINIE
Mitteleuropa  
– polityczna schizofrenia  76
Siedem krajów z dziesięciu uczestniczących 
w ostatnim rozszerzeniu Unii Europejskiej wprowa-
dziło już wspólną walutę. Polska woli być liderem 
Europy Środkowo-Wschodniej niż trzonem Unii 
Europejskiej. Jest to historyczny błąd – twierdzi 
prof. Jan K. Solarz

Hodowcy pieniędzy  77
Fascynacja bitcoinem to już stały temat interneto-
wych społeczności. Czy to chwilowa moda, która 
minie za kilkanaście miesięcy, pozostawiając rzesze 
bankrutów, czy też właśnie jesteśmy świadkami 
tworzenia się alternatywnego systemu obrotu, choć 
lepszym określeniem byłoby płatności. Badał to 
Marek Rogalski 

STREFA VIP
Nieustraszony pogromca innowacji  
– wyprawa 3  78–79
Każda innowacja jest zawsze ryzykowna, nie sposób 
bowiem przewidzieć wszystkich jej konsekwencji. 
Być może kolejną innowacyjną usługą lub produktem 
stworzymy lukę w systemie bezpieczeństwa lub wska-
żemy nową metodę popełniania oszustw. Dlatego 
tak ważna jest współpraca pomiędzy innowatorami 
a specjalistami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. 
Podkreśla to Jerzy Cichowicz

www.aleBank.pl
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Zgodnie ze statutem PKO Banku Polskiego S.A. 
jego Rada Nadzorcza powołała zarząd banku 
w niezmienionym składzie na trzyletnią kadencję. 
I tak, Zbigniew Jagiełło pozostał prezesem, zaś na 
jego wniosek wiceprezesami pozostali: Piotr Alic-
ki, Bartosz Drabikowski, Jacek Obłękowski, Piotr 
Mazur, Jarosław Myjak oraz Jakub Papierski.

W piętnastą rocznicę swego powstania stre-
fa euro zyskała nowego członka. Do eurolandu 
weszła Łotwa, rezygnując tym samym z łata. 
Wspólna waluta obowiązuje już w osiemnastu 
państwach członkowskich, zamieszkanych przez 
333 mln osób.

Amerykańska Rezerwa Federalna zdecydo-
wała, że skala zakupu aktywów zostanie od 
stycznia ograniczona o 10 mld i będzie wynosiła  
75 mld dolarów miesięcznie. Fed będzie tym sa-
mym skupował miesięcznie obligacje skarbowe 
warte 40 mld USD oraz obligacje zabezpieczone 
hipotekami MBS warte 35 mld USD.

Od 2016 r. za kłopoty banków, jako pierwsi 
zapłacą ich udziałowcy i posiadacze obligacji. 
Mogą ucierpieć też posiadacze depozytów po-
wyżej 100 tys. euro – to założenia dyrektywy, 
w sprawie której porozumieli się negocjatorzy 
PE i krajów UE. Obciążenie stratami wierzycieli 
banków ma zapewnić, że instytucje te nie będą 
ratowane z pieniędzy podatników.

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego po-
wołał spółkę BGK Nieruchomości. Będzie odpo-
wiadała za inwestycje Funduszu Mieszkań na 
Wynajem i zarządzała jego aktywami. W naj-
bliższych latach BGK planuje poprzez fundusz 
zainwestować 5 mld zł. Pozwoli to na zbudowa-
nie portfela nawet 20 tys. mieszkań w najwięk-
szych miastach.  Więcej na str. 26–27

TRANSAKCJE
Komisja Europejska uznała, że finansowanie 
publiczne w wysokości 93 mln euro na zakup 
taboru dalekobieżnego dla spółki kolejowej 
PKP Intercity jest zgodne z unijnymi zasada-
mi pomocy państwa. Polska planuje współfi-
nansować zakup 20 pociągów dużej prędkości 
w ramach unijnego programu Infrastruktura 

i Środowisko, w formie dotacji bezpośredniej 
w wysokości 93 mln euro. Stanowi to 22 proc. 
kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się 
do objęcia finansowaniem.

Komisja Europejska zaaprobowała umowę 
w sprawie sprzedaży przez PKO BP 66 proc. 
udziałów w eService amerykańskiej spółce EVO 
Payments International. Uznała, że planowana 
transakcja nie budzi obaw o naruszenie zasad 
konkurencji, ponieważ strony mają umiarkowa-
ny udział w rynku, na którym działa wielu sil-
nych graczy świadczących usługi umożliwiające 
wykonywanie transakcji płatniczych za pomocą 
instrumentów płatniczych oraz obsługi płatno-
ści zarówno w oddziałach, jak i za pośrednic-
twem internetu. 

Portugalia straciła w ubiegłym roku na dewa-
loryzacji złota ponad 27 proc. wartości swoich 
rezerw z początku 2013 r. Wartość kruszcu prze-
chowywanego przez Narodowy Bank Portugalii 
(BdP) zmniejszyła się od stycznia do połowy 
grudnia o 4,6 mld euro. W jego gestii znajdują 
się 382 tony tego cennego kruszcu. 
 
PRODUKTY
W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestro-
wana została zmiana nazwy Invest-Bank S.A. 
na Plus Bank S.A. To zapowiedź wyjątkowego 
projektu biznesowego, którego uruchomienie 
planowane jest na I kw. 2014 r. Jednym z naj-
ważniejszych atutów Plus Banku będzie możli-
wość współpracy z Polkomtelem – operatorem 
sieci Plus oraz Cyfrowym Polsatem – największą 
platformą satelitarną w Polsce. 

Po wprowadzeniu nowej oferty rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów 
indywidualnych pod koniec 2013 r. Raiffeisen 
Polbank wdrożył z początkiem 2014 r. rozbudo-
wany program lojalnościowy, premiujący długo-
trwałą relację z bankiem i aktywne korzystanie 
z jego produktów. Oferta została oparta na kon-
tach wywodzących się z dawnego Raiffeisena.

Ponad 90 proc. transakcji bezgotówkowych 
dokonywanych jest w kraju, dlatego PKO Bank 
Polski zdecydował o wprowadzeniu lokalnej, 
krajowej karty płatniczej, przeznaczonej do płat-
ności na terenie Polski. To kolejny krok po po-
wołaniu spółki do zarządzania płatnościami mo-
bilnymi przez 6 banków (PKO BP, Millennium, 
ING, BZ WBK, mBank i Alior).

Kronika

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

A.D. 2014 to wyjątkowy rok. Nie tylko 
z powodu wyraźnie poprawiają-

cych się nastrojów naszych przedsiębiorców 
i konsumentów. Także z uwagi na 25-lecie 
wyborów z czerwca 1989 r., 10-lecie polskiej 
obecności w Unii Europejskiej. Te daty są dla 
jednych znakami milowymi powrotu Polski do 
Europy. Dla innych są dowodem konformizmu 
części opozycji i oddaniu zbyt wielu kompe-
tencji na rzecz Brukseli. Zimna wojna pomię-
dzy PO i PiS, która wręcz zamroziła debatę 
publiczną na rzecz przyszłości naszego kraju, 
staje się coraz większą barierą w rozwoju kraju. 
Warto więc przypomnieć ubiegłoroczną propo-
zycję kierownictwa ZBP do premiera Donalda 
Tuska, aby wszystkie partie polityczne skłonić 
do napisania „krót kiej” listy ich strategicznych 
priorytetów dotyczących wizji rozwoju Polski. 
Można za pewnik przyjąć, że wszystkie do-
strzegają problemy demograficzne, bezrobo-
cie, zagrożenia energetyczne, brak mocnych 
brandów i zbyt małą innowacyjność, nadmier-
ne uzależnienie gospodarki od węgla, wieczne 
problemy z budżetem, słabnącą armię, 
rozrośniętą administrację. Tych „wspólnych” 
tematów jest znacznie więcej, mogą i muszą 
być podstawą do wypracowania różnych 
alternatywnych strategii rozwoju kraju po roku 
2020, gdy skończy się unijna manna z nieba. 
Pozostaje mieć nadzieję, że premier i prezy-
dent RP będą potrafić namówić do współpracy 
swoich politycznych adwersarzy. A opozycja 
zachowa resztkę odpowiedzialności za kraj 
i znajdzie te choćby kilka tematów, które warte 
są współdziałania z koalicją rządową. 
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