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Krajowy Punkt
Kontaktowy
ds. Instrumentów
Finansowych
Programów
Unii Europejskiej

4 sierpnia 2014 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny, unijny operator programów ramowych  
w zakresie instrumentów zwrotnych, opublikował zaproszenie do zgłaszania przez 
instytucje finansowe zainteresowania funkcją pośredników finansowych w programach 
COSME i Horyzont 2020.

Konkursy dotyczą instrumentów gwarancyjnych oraz kapitałowych. Gwarancje UE to jedyne 
bezpłatne i zwolnione z reżimu pomocy publicznej gwarancje dla klientów instytucji finansowych.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku 
Banków Polskich zaprasza na indywidualne spotkania szkoleniowo-warsztatowe z ekspertami KPK.

Usługi KPK świadczone są bezpłatnie, w ramach rządowego programu wsparcia polskiego rynku  
na rzecz zwiększenia dostępu do rynku finansowego i programów ramowych Unii Europejskiej.
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UWAGA! BANKOWCY I PRZEDSIĘBIORCY LEASINGOWI!

OGŁOSZENIE
O KONKURSACH NA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

 PROGRAMÓW RAMOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ 
„COSME” i „HORYZONT 2020”

WIĘCEJ INFORMACJI NA: WWW.INSTRUMENTYFINANSOWEUE.GOV.PL
KONTAKT: PROGRAMY@ZBP.PL; Tel.: 22/ 696 64 95, 696 64 97 
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z lipca i sierpnia 2014 r.

Loża komentatorów  8–9
Jak konflikt ukraiński wpłynie na polskie  
instytucje finansowe?
Na pytanie to odpowiadają: Piotr Bujak, szef Zespołu 
Analiz Makroekonomicznych PKO BP; Jarosław 
Janecki, główny ekonomista w Société Générale 
Polska; Krzysztof Kluza, Szkoła Główna Handlowa 
i Getin Noble Bank; Ignacy Morawski, główny 
ekonomista BIZ Banku; Andrzej Reterski, prezes 
Domu Finansowego QS oraz Dariusz Winek, główny 
ekonomista Banku BGŻ

Trójgłos w sprawie SKOK-ów  10–12
Sytuacja finansowa spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych pozostawia wiele do życzenia. 
Jak można dokonać w obecnych warunkach sanacji 
tego sektora? Czy istnieją prawne mechanizmy, które 
można wykorzystać – a może dopiero powstają? 
Krzysztof Maciejewski zapytał o to: dr. Mariusza 
Zygierewicza, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-
-Regulacyjnego Związku Banków Polskich; Wiktora 
Kamińskiego, zastępcę dyrektora generalnego Kasy 
Krajowej SKOK i Andrzeja Lecha, prezesa zarządu 
Warszawskiego Instytutu Bankowości

Lepiej niż w UE  14–17
Na 3,49 proc. szacuje się wzrost zaciągniętych 
kredytów konsumpcyjnych przez Polaków w latach 
2012–2013. Także w kredytach hipotecznych odnoto-
wano minimalny postęp: wzrosły o 1,69 proc., licząc 
rok do roku. To lepiej niż w UE – wynika z raportu ZBP 
Polityka kredytowa w Polsce i Unii Europejskiej

Problemy zielonej wyspy  18–19
Najnowszy, ósmy z kolei, raport firmy Deloitte,  
który prezentuje kondycję 500 największych firm,  
50 banków i 50 ubezpieczycieli z Europy  
Środkowo-Wschodniej, budzi wiele niepokoju.  
Wyjaśniamy dlaczego

TEMAT NUMERU: 
BEZPIECZEŃSTWO
Cyberprzestępca  
zawsze w gotowości  26–27
Ponad milion osób dziennie pada ofiarą  
cyberprzestępców na całym świecie. Tylko w ubie-
głym roku z przestępczością elektroniczną zetknęło 
się 6 mln Polaków. Każdego z nich kosztowało 
to średnio 983 zł, co daje astronomiczną kwotę 
niemal 6 mld zł. Jak się bronić – podpowiada 
Sławomir Dolecki

E-łowy na nieuważnych  28–29
Internetowi oszuści nie ograniczają się do użytkow-
ników systemów bankowości elektronicznej. Na ich 
celownikach znaleźli się także klienci telekomów, 
a nawet klienci firm zajmujących się wykrywaniem 
i zwalczaniem przestępców. Ostrożności nigdy za 
wiele – apeluje Marcin Złoch 

BANK I KLIENT
W kredytach na M3 drgnęło  33–35
Wstępne dane dają nadzieję na to, że do końca roku 
banki udzielą więcej kredytów na cele mieszkaniowe 
niż w 2013 r. Choć to niewielki postęp w porównaniu 
do wyników z lat 2004–2008, to jest światełkiem 
w tunelu. Tak czy inaczej, w drugim kwartale br. 
o 1,91 proc. wzrosła liczba czynnych umów kredyto-
wych w porównaniu do I kw. 2014 r. 
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Nowe standardy  
dla doradców kredytowych  36–37
Sektor finansowy wdraża własne standardy w zakresie 
pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych. 
Związek Banków Polskich oraz Związek Firm Doradz-
twa Finansowego przygotowały Rekomendację do-
brych praktyk dla doradców kredytowych. Prezentuje 
ją Karol Mórawski

Czekając na trąbę powietrzną  38–39
Od 1 lipca obowiązują znowelizowane przepisy  
ustawy o usługach płatniczych, na mocy których 
stawka opłaty interchange nie może przekraczać  
0,5 proc. Miało się to przyczynić m.in. do rozwoju 
sieci akceptacji i płatności bezgotówkowych. Czy już 
dziś można powiedzieć, że tak się stało? Sprawdzał to 
Krzysztof Maciejewski

Bankowa wojna  
z trzema schodami   48–49 
Uświadamianie bankowców o potrzebach i oczeki-
waniach osób z niepełnosprawnością, e-bankowość 
przyjazna dla niepełnosprawnych i stała współpraca 
z organizacjami reprezentującymi te osoby – oto główne 
kierunki działania określone w porozumieniu podpisanym 
przez Związek Banków Polskich i Fundację Integracja

Wykluczeni nie z własnej woli  50–51
Musimy zwalczać bariery w głowach osób pełno-
sprawnych. Ale musimy także uczyć niepełnospraw-
nych, żeby patrzyli nie na własne ograniczenia, lecz 
możliwości. Żeby myśleli, co mogą zrobić i jak wy-
korzystać tkwiący w nich potencjał, aby jak najlepiej 
funkcjonować w społeczeństwie – stwierdził Piotr 
Pawłowski, prezes Fundacji Integracja w rozmowie 
z Przemysławem Barbrichem i Janem Osieckim

Zmiany w PIT i CIT  
dotkną także banków  52–55
1 stycznia 2015 r. obowiązywać zaczną nowe przepisy 
dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. 
Będą one miały wpływ również na funkcjonowanie 
banków. Informuje o tym Janusz Błaszczuk  
z Deutsche Bank Polska

Korekta prognoz dla gospodarki  56–57
Dobrym prognozom związanym z rozwojem rynku 
bankowego towarzyszyło w sierpniu pogorszenie 
prognoz dotyczących ogólnej sytuacji gospodarczej 
w kraju. Spadek wartości wskaźnika prognoz dla całej 
gospodarki wyniósł 19 pkt. proc. Badanie PENGAB 
omawia Paweł Minkina

Bank oszczędnościowy  
i hipoteczny  60–61
Mamy relatywnie dużą sieć placówek oraz mocne 
kanały bezpośredniego dotarcia, możemy zatem 
i chcemy oferować naszym klientom detalicznym oraz 
MŚP proste produkty w niskiej cenie – powiedział Dick 
Okhuijsen, prezes SNS Bank, Agnieszce Krawczyk

OPINIE
Pacyfiści  66
Pacyfiści są na straconych pozycjach, za nimi nie stoi 
żadna organizacja międzynarodowa ani mocarstwo 
światowe. Wielkie religie tego świata uprawiają  
pacyfizm rytualny. Zachęcają strony konfliktu zbrojne-
go, by stały się pacyfistami. Wówczas jest za późno 
– alarmuje Jan K. Solarz

Koniec ery taniego dolara  67
Coraz większa część ekonomistów zaczyna się 
obawiać, że FED się spóźnił z timingiem i będzie 

zmuszony znacznie szybciej podwyższać stopy 
procentowe w latach 2015–2017. Tylko w przyszłym 
roku mogą wzrosnąć aż o 75 punktów bazowych, 
a w kolejnych latach możemy dobić do poziomu 
3,0–3,5 proc. z obecnego, bliskiego zera – uważa 
Marek Rogalski

ZAGRANICA
Nowi bracia bliźniaków  
z Bretton Woods?  69–71
Powołany przez BRICS Nowy Bank Rozwoju będzie 
wspierał projekty publiczne i prywatne w formie 
pożyczek, gwarancji, udziału w kapitale i innych 
instrumentach finansowych. Ma dysponować  
100 mld dolarów – kulisy powstania nowej instytucji 
i jej cele przybliża Monika Rotulska

Rozmowy o pieniądzach,  
wojnie, gazie i demokracji  72–75
Azerbejdżan, dzięki rozważnej polityce i kontrolowanej 
eksploatacji złóż ropy i gazu, od kilku lat przeżywa 
ekonomiczny boom. Kraj, rządzony autorytarnie  
przez prezydenta Ilhama Aliyewa, prowadzi niemal 
akrobatyczną politykę balansowania między Wscho-
dem a Zachodem. Azerskich polityków pytał o nią 
Andrzej Geber 

STREFA VIP
42 centymetry od celu  78–79
Zaczęło się na początku czerwca na Lisiej Polanie pod 
Warszawą. Później uczestnicy I Ligi Golfa Bankowców 
spotkali się w Binowie pod Szczecinem i w Sierra 
Golf Clubie pod Gdynią, a rywalizację zakończyli 
w Sobieniach Królewskich – znów niedaleko stolicy. 
Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ciąg 
dalszy nastąpi. Rozgrywki śledził Artur Rolak
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Państwa BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chi-
ny i RPA) podjęły decyzję o powołaniu nowych 
globalnych instytucji finansowych: wspólnego 
banku rozwoju i ratunkowego funduszu wa-
lutowego. To konkurencja dla Banku Świa-
towego i MFW, w których główną rolę odgry-
wają największe potęgi gospodarcze Zachodu: 
USA, Unia Europejska i Japonia. Bank państw 
BRICS będzie się nazywać Nowy Bank Rozwo-
ju (New Development Bank) i rozpocznie dzia-
łalność w 2016 r. Będzie się zajmować głównie 
finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych 
w państwach założycielskich oraz w państwach 
się rozwijających. 

Więcej szczegółów w artykule „Nowi bracia  
bliźniaków z Bretton Woods?” str. 69–71

Rada Ministrów zgodziła się na dalsze prace 
nad przygotowanym przez posłów PSL projek-
tem nowelizacji prawa bankowego. Zgodnie 
z nim bank przed zawarciem umowy miałby 
informować o skutkach wystawienia banko-
wego tytułu egzekucyjnego. Ponadto musiałby 
poinformować dłużnika o zamiarze złożenia do 
sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności 
bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Według 
autorów projektu rozwiązania te przyczynią 
się do wzrostu świadomości finansowej wśród 
podmiotów korzystających z usług bankowych, 
przez co zwiększy się poziom ochrony ich praw.

Z końcem lipca minął termin składania do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji doty-
czących funduszy emerytalnych. Polacy decydo-
wali czy chcą, by część ich składki emerytalnej 
nadal była przekazywana do OFE, czy wyłącznie 
do ZUS. ZUS poinformował o ostatecznych da-
nych dotyczących zarejestrowanych deklaracji 
w tej sprawie. Złożyły je 2 564 072 osoby. 

Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu we-
dług danych GUS wzrosła w skali roku o 2,3 proc. 
(po wyeliminowaniu czynników o charakterze 
sezonowym zwiększyła się o 2,2 proc.).Wzrost 
obserwowano w przetwórstwie przemysłowym, 
dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i od-
padami oraz rekultywacji; w pozostałych sek-
cjach przemysłu odnotowano spadki sprzedaży. 
Wyższa niż w lipcu ub.r. – z wyjątkiem dóbr 

związanych z energią – była produkcja. Naj-
większy wzrost notowano w przedsiębiorstwach 
produkujących dobra inwestycyjne. Produkcja 
budowlano-montażowa zwiększyła się w skali 
roku o 1,1 proc. (po wyeliminowaniu czynników 
o charakterze sezonowym o 1,8 proc.). Sprzedaż 
detaliczna była o 3,1 proc. wyższa niż w lipcu ub. r.

TRANSAKCJE
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie 
zdecydowała, że Alior Bank przejmie Spółdziel-
czą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Św. 
Jana z Kęt, która wpadła w kłopoty finansowe. 
Był on jedynym bankiem, który wyraził zgodę 
na to. Proces przejęcia przebiegać będzie przy 
wsparciu finansowym Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Z analiz wynika, że ze wzglę-
du na skalę działalności SKOK-u im. św. Jana 
z Kęt (18 tys. klientów, 58,2 mln zł aktywów, 
co odpowiada pod względem wyników bizne-
sowych flagowemu oddziałowi Alior Banku), 
możliwe jest szybkie i efektywne włączenie tej 
kasy do struktur banku.

W grudniu ubiegłego roku BNP Paribas podpi-
sał wstępną umowę zakupu akcji Banku Gospo-
darki Żywnościowej za kwotę 4,2 mld zł. Teraz 
Francuzi chcą skupić pozostałe papiery. BNP 
Paribas jest zdeterminowany, by przejąć BGŻ, 
bo dzięki niemu przejdzie w Polsce do bankowej 
ekstraklasy. Aktywa nowej grupy sięgną 63,5 
mld zł i dadzą jej szóste miejsce w Polsce. Nowy 
bank wyprzedzi m.in. Bank Millennium i naj-
prawdopodobniej Getin Bank.

Polski Standard Płatności, na podstawie otrzy-
manych oświadczeń o przystąpieniu do spółki 
i objęciu udziałów, złożył wniosek do KRS o reje-
strację podwyższonego kapitału do kwoty 13,626 
mln zł. W wyniku objęcia udziałów nowej emisji: 
Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni 
WBK, ING Bank Śląski, mBank oraz PKO Bank 
Polski posiadać będą równe udziały w spółce 
PSP. Jest to bezpośredni efekt realizacji umowy 
inwestycyjnej podpisanej w grudniu 2013 r., 
określającej warunki strategicznej współpracy 
banków i dotyczącej zbudowania wspólnego 
standardu płatności mobilnych. Tworzony przez 
PSP system umożliwi milionom użytkowników 
telefonów: dokonywanie płatności w sklepach, 
wypłacanie telefonem gotówki w bankomatach, 
dokonywanie płatności w internecie, jak rów-
nież wzajemne rozliczenia pomiędzy posiada-
czami telefonów (tzw. płatności P2P).
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Wybór premiera Donalda Tuska na 
przewodniczącego Rady Europejskiej 

to najgorętszy news kończących się wakacji. 
Ten ewidentny sukces Polski można interpreto-
wać na wiele sposobów. Wbrew pozorom nie 
wróży to PO przekonywującego zwycięstwa 
w wyborach parlamentarnych za rok, ponieważ 
jego potencjalni sukcesorzy nie mają jego 
charyzmy ani skuteczności. Dla opozycji to 
ogromny prezent, bo trudno nie zakładać, że 
wewnętrzny bój o inwestyturę w Platformie 
może przynieść wiele zaskakujących perso-
nalnych wolt i medialnych faktów. Dziś trudno 
wyrokować, czy ten wybór realnie pomoże 
Europie Wschodniej w uświadomieniu Zacho-
dowi, jak naprawdę groźna dla europejskiej 
cywilizacji jest junta Putina. Z pewnością trzeba 
odnotować ostentacyjne pomijanie informacji 
o nowym przewodniczącym przez kremlowskie 
tuby propagandowe. Na pewno czytelne dla 
Zachodu było poparcie dla Tuska podczas 
głosowania ze strony krajów naszego regionu. 
Jego wybór to porażka południowej, śródziem-
nomorskiej flanki UE oraz wyraźne wskazanie, 
że obecnie Wspólnotą rządzi Berlin. Trudno 
dziś powiedzieć, czy Tusk kiedyś pełen dobrej 
woli i wiele razy boleśnie upokorzony przez Pu-
tina wyciągnie z tego polityczne konsekwencje. 
Można przecież przyjąć, że został wylansowany 
przez Merkel dla uspokojenia obaw krajów 
nowej Unii, zwłaszcza przy wecie Niemiec na 
przenoszenie baz NATO na Wschód. To, jaką 
strategię działania wobec Moskwy wybierze 
Tusk, będzie do grudnia największą zagadką 
dla UE i… jego samego.
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Sukces z wieloma 
niewiadomymi 
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