
BIOMETRIA I NEUROMARKETING

KOMU RZECZYWIŚCIE POTRZEBNE

Identyfikowanie właściciela konta po rytmie serca lub 
wyglądzie tęczówki jest już możliwe. Biometria szerokim 

frontem wchodzi do usług bankowych. Neuromarketing zaś 
coraz częściej stanowi uzupełnienie klasycznych metod 

pozyskiwania klientów. 
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Dowiedz się więcej:

7 szkoleń dla 180 osób z kadry naukowej uczelni

udział w ponad  60 uczelnianych konferencjach i sympozjach

63 Dni Otwartych NZB dla ponad 20 tys. uczestników

120 uczelni

400 wykładów dla 23 tys. studentów

Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego





RYNEK FINANSOWY 
Kronika   6–7
Wydarzenia z grudnia 2014 r.

Loża komentatorów   8–9
Według dyrektywy KE, państwa UE mają 
zapewnić swoim obywatelom w ciągu 
dwóch lat dostęp do darmowego lub 
taniego konta. Czy Polska zdoła 
wywiązać się z tego obowiązku?
Zapytaliśmy o to: Ireneusza Jabłońskiego 
z Centrum im. Adama Smitha; Jarosława 
Janeckiego, głównego ekonomistę 
w Société Générale Polska; Krzysztofa Kluzę 
ze Szkoły Głównej Handlowej; Ignacego 
Morawskiego, głównego ekonomistę BIZ 
Banku; Andrzeja Reterskiego, prezesa 
Domu Finansowego QS oraz Dariusza 
Winka, głównego ekonomistę Banku BGŻ S.A.

Come back po latach?   10–11
Po sześciu latach przerwy, ma szanse 
powrócić budownictwo społeczne. Według 
planów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
nowy instrument zwrotny, realizowany przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, umożliwić ma 
wybudowanie 10 tys. lokali w ciągu 
najbliższych pięciu lat. Informuje o tym  
Karol Jerzy Mórawski

Czy banki umrą za SKOK-i?   12–13
Rok właściwie dopiero się rozpoczął, a jest już 
pierwsza zła informacja dla bankowców. 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny podwyższa 
bowiem dość drastycznie swoje składki. 
A wszystko to przez SKOK-i. Sprawę zbadał 
Krzysztof Maciejewski

Fiskus ujawni długi Polaków   14–15
Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami już 
niebawem mogą przejść do historii – tak sądzi 
Karol Materna, który przejrzał opublikowany 
przez Ministerstwo Finansów projektu utworzenia 
rejestru dłużników należności publicznoprawnych. 

Jak zachęcić Polaków  
do oszczędzania na emeryturę?   16–18
Niezbędne są ogólnopolskie programy 
wieloletniego oszczędzania na cele 
budowlane, zdrowotne, edukacyjne, 
emerytalne. Ale jak do tego zachęcić 
Polaków? Pomysł ma Stefan Kawalec

BANK I KLIENT
Oceny dla bankowości  
powróciły do poziomu z 2010 r.   19–21
Niespełna dwóch na trzech badanych (63 
proc.) uważa, że miniony rok był dobry lub 
bardzo dobry dla bankowości, co trzeci 
uważa go za przeciętny (32 proc.), jeden na 
dwudziestu ocenia go negatywnie (5 proc.). 
Pisze o tym Paweł Minkina

Banki wciąż dobrym pracodawcą   22–25
Tak przynajmniej uważają studenci pytani 
o to z jakim pracodawcą chcieliby się 
związać. Liczy się dla nich stabilizacja 
i poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

Finansowy portret 
Polaków 2014/2015   26–27
Nastroje Polaków w ostatnim kwartale 
minionego roku były zdecydowanie 
optymistyczne. Wiele wskazuje na to, że 
w kolejnych miesiącach optymizm ten będzie 
nadal rósł, będziemy więcej oszczędzać, 
inwestować, a także korzystać z kredytów. 

Bankowi latarnicy   28–29
Niski poziom ubankowienia przy jednoczesnej 
niechęci do nowoczesnych technologii – to 
problem wielu Polaków po pięćdziesiątym roku 
życia. 10 spośród 13 mln Polaków z generacji 
50+ nie korzysta z internetu. O tym, że można 
to zmienić przekonuje Kamil Majewski

Czy możemy już mówić  
o erze mobilności?   30–31
Co najmniej trzy banki rywalizują między sobą 

o miano instytucji mobilnej z prawdziwego 
zdarzenia, a kilka kolejnych ustawia się 
w kolejce do podium. Najnowsze trendy 
zbadał Wojciech Boczoń

Przetrwają tylko mobilni   32–33
Coraz więcej klientów korzysta z usług 
banków za pomocą internetu i aplikacji na 
urządzenie mobilne, w tym smartfony.  
One zaś koncentrują się na wdrażaniu 
rozwiązań zintegrowanych, opartych na 
wielokanałowych strategiach, które łączą 
w sobie zalety tradycyjnego kanału 
z zaletami kanałów on-line  
– zauważył to Marcin Złoch

Bez matematyki, fizyki, chemii 
nie byłoby naszej cywilizacji   34–35
Cała nasz wiedza, cała cywilizacja, opiera się 
i rozwija na fundamentach nauk 
podstawowych! Bez matematyki, fizyki, 
chemii nie byłoby naszej cywilizacji. Reszta 
jest tylko pochodną – powiedział prof. dr 
hab. Marek Lewandowski, dyrektor 
Instytutu Geologicznego PAN, 
Przemysławowi Barbrichowi  
i Janowi Osieckiemu

Wykorzystajmy potencjał 
postępowania polubownego   40–41
Trudno zmienić mentalność Polaków aktem 
prawnym – u nas kompromis kojarzy się 
z kapitulacją. Musi nastąpić zmiana sposobu 
rozumowania; niekoniecznie trzeba w każdym 
przypadku składać pozew sądowy. W przypadku 
arbitrażu czy mediacji jest szybciej, taniej – i obie 
strony mogą być zadowolone – podkreśla 
Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy 
w rozmowie z Jerzym Majką

Relacja, partnerstwo, związek…   42–43
Lojalny klient to stały zysk. Aby jednak 
chciał się odwdzięczyć, musi być nie tylko 
zadowolony z proponowanych usług czy 
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produktów, ale też w jakiś personalny 
sposób związany z firmą. Marketing 
relacji przybliża Adam Żółw

TECHNOLOGIE
Biometryczna rewolucja   52–54
Wypłata gotówki odciskiem palca, płatność 
opaską, która identyfikuje właściciela 
rachunku po rytmie serca, logowanie 
skanerem, rozpoznającym twarz 
użytkownika. Biometria szerokim frontem 
wchodzi do usług bankowych – co 
udowadnia Andrzej Jabłoński

Bezpieczne e-zakupy   55
Wzrost liczby transakcji internetowych 
wymusza wprowadzenie nowych 
zabezpieczeń. Dlatego banki opracowują 
nowe, skuteczniejsze metody 
zabezpieczenia transakcji kartami.  
Opisuje je Marcin Podleśny

Biuro z chmury   56–57
Rozwiązania biurowe oparte na chmurze to 
przyszłość tego typu oprogramowania nie 
tylko dla zastosowań typowo biznesowych 
w firmie czy korporacji, ale również 
w indywidualnie. Ale można z nich korzystać 
już dziś – co zaobserwował Artur Król

Jedność w wielości   58–59
Wirtualizację, w pewnym oczywiście 
stopniu, można porównać do wynalezienia 
procesora i w konsekwencji pojawienia się 
komputera. Dziś bowiem to ona napędza 
informatyczne koło. Bez niej nie istniałoby 
wiele wiodących na rynku rozwiązań  
– sądzi Jerzy Maksymowicz

PRAWO
Sprawiedliwość po czyjej stronie?   60–61
Zmiany w postępowaniu upadłościowym 
wobec osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej wcale nie są 

tak dobrym rozwiązaniem, jak tego 
dowodzą prawodawcy. Preferować mogą 
bowiem życie na koszt innych – uważa 
prof. dr hab. Feliks Zedler 

Implementacja  
Dyrektywy CRD IV   62–64
Bazylea III i słynny raport Larossiere’a 
– te nazwy zapewne większości 
pracowników i znawców sektora 
bankowego coś mówią. Mało jednak kto 
pamięta, jakie główne założenia 
przyświecały tym inicjatywom.  
Opisuje je zatem Beata Paxford

Nowy instrument jednolitego  
rynku w Unii Europejskiej   65–67
Europejski nakaz zabezpieczenia na 
rachunku bankowym w celu ułatwienia 
transgranicznego dochodzenia 
wierzytelności w sprawach cywilnych 
i handlowych ma wzmocnić jednolity 
rynek europejski. Rozporządzenie to 
omawia Piotr Gałązka 

STREFA VIP
Nowy horyzont badań 
neuromarketingowych   95–97
Od kilku lat w badaniach marketingowych 
dokonuje się rewolucja: wywiady 
kwestionariuszowe i badania ankietowe, 
wywiady zogniskowane i pogłębione, czy 
techniki projekcyjne są stopniowo 
wypierane lub uzupełniane przez nową 
generację metod pomiaru – przybliżają  
je prof. dr hab. Jan Garlicki oraz  
dr Daniel  Mider

NR 2 – STYCZEŃ   98–100
KRONIKI BANKOWE to przypomnienie 
tego, co działo się 25, 20, 15 i 10 lat  
temu. Przemysław Wiśniewski 
przypomina miesięczne kalendarium 
naszych dokonań 
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KRONIKA Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Od początku uruchomienia progra-
mów europejskich do 4 stycznia 
2015 r. złożono 300,9 tys. wnio-
sków (poprawnych pod względem 
formalnym) na całkowitą kwotę 
dofinansowania (zarówno środki 
unijne, jak i środki krajowe) 611,6 
mld zł. Z beneficjentami podpisa-
no 104 871 umów o dofinansowanie 
na kwotę 410,4 mld zł wydatków 
kwalifikowalnych, dofinansowanie 
w części UE wyniosło 287 mld zł, 
co stanowi 101,8 proc. alokacji na 
lata 2007–2013. Od początku 2014 
r. transfery z UE do Polski wyniosły 
14 632,09 mln euro, w tym czasie 
wpłata do budżetu unijnego się-
gnęła 3820,5 mln euro.

Sejm uchwalił budżet na 2015 r. 
z deficytem 46 080 mln zł. Za gło-
sowało 236 posłów, przeciw 205, 
a wstrzymało się 3. Budżet przewi-
duje, że dochody państwa w przy-
szłym roku wyniosą 297 252,925 
mln zł, a wydatki 343 332,925 mln 
zł. Ustawę skonstruowano, zakła-
dając prognozę wzrostu PKB o 3,4 
proc. i inflację CPI średnioroczną 
1,2 proc.

Stopa bezrobocia w Eurolandzie w li-
stopadzie wyniosła 11,5 proc. Prze-
ciętnie w 28 krajach UE osiągnęła 10 
proc. wobec 10,1 proc. wcześniej. Naj-
wyższa była w Hiszpanii: 23,9 proc., 
najniższa w Niemczech: 5 proc. Sto-
pa bezrobocia w listopadzie w Polsce 
spadła do 8,2 proc. Według metodo-
logii GUS wzrosła do 11,4 proc. z 11,3 
proc. w październiku.

Drugą odsłonę kampanii promują-
cej usługę Płać kartą i wypłacaj 
MasterCard przeprowadził w grud-
niu ub. roku. Umożliwia ona wy-
płatę gotówki (do 300 zł) z kasy 
punktu handlowo-usługowego 
podczas płatności za zakupy kar-
tą. Pod koniec III kw. 2014 r. ofe-
rowało ją ponad 60 tys. punktów 
handlowo-usługowych. W okre-
sie od czerwca do końca września 
przeprowadzono ponad 1,33 mln 
transakcji (wzrost w porównaniu 

z II kw. o 16 proc.) na łączną sumę 
ponad 146 mln zł (wzrost o pra-
wie 14 proc.). Z usługi korzystać 
mogą użytkownicy niemal wszyst-
kich kart debetowych oraz części 
kart kredytowych. Każda transak-
cja wypłaty gotówki w sklepowej 
kasie jest dla bezpieczeństwa po-
twierdzana kodem PIN. 

TRANSAKCJE
W pierwszym półroczu 2014 r.  
Raiffeisen-Leasing Polska wyle-
asingował aktywa o wartości 1,6 
mld zł, co daje udział w rynku na 
poziomie 7,8 proc., zapewniając 
drugie miejsce w branży leasin-
gowej w Polsce. 11 grudnia 2014 r. 
Raiffeisen Polbank zawarł z au-
striackim Raiffeisen-Leasing In-
ternational umowę, na mocy której 
przejął 50 proc. akcji Raiffeisen-
-Leasing Polska. Dzięki temu stał 
się wyłącznym akcjonariuszem 
spółki leasingowej. Wartość trans-
akcji wyniosła 380 mln zł. Z wy-
liczeń agencji Bloomberg wynika, 
że – przy 1,5 mld euro kapitałów 
własnych i średnim dla polskich 
banków wskaźniku cena do war-
tości księgowej w wysokości 1,56 
– wycena Raiffeisen Bank Polska 
wynosi 2,3 mld euro.

Osiem kolejnych polskich ban-
ków, wspólnie z Visa Europe, roz-
poczęło działania zmierzające do 
wdrożenia mobilnych płatności 
zbliżeniowych Visa wykorzystu-
jących chmurę i technologię Host 
Card Emulation (HCE). Po Ban-
ku Zachodnim WBK do grona in-
stytucji pracujących nad udostęp-
nieniem takich płatności swoim 
klientom dołączyły: ING Bank Ślą-
ski, mBank, Bank Millennium, Ra-
iffeisen Polbank, Eurobank, Getin 
Bank, Bank Polskiej Spółdzielczo-
ści oraz Bank SMART. 

Polska poinformowała Międzyna-
rodowy Fundusz Walutowy, że jest 
zainteresowana nową, dwuletnią 
umową o dostępie do elastycznej li-
nii kredytowej. Ma ona opiewać na 
niższą kwotę niż w obecnie. Ela-
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Atuty i wyzwania
Nowy rok dla banków to nadzieja na lepszy czas 
i nieuchronny powrót do ich starych problemów. Brak 
depozytów o zapadalności powyżej jednego roku, 
podwyższenia składki na BFG z powodu wypłaty z tego 
funduszu rekompensaty za SKOK Wołomin. Słaba sytuacja 
na rynku kredytów mieszkaniowych, płytkość polskiego 
rynku finansowego uzależnionego od zastrzyków pieniędzy 
od spółek matek. Coraz większy transfer do zagranicznych 
central zysków banków bez ich inwestowania w polskie filie. 
To tylko niektóre problemy, przed którymi stoi polski system 
bankowy. Największym wyzwaniem najbliższych lat będzie 
próba wejścia do „korytarza walutowego”, aby zbliżyć się do 
strefy euro. W tej sprawie widać ogromną rozpiętość opinii 
publicznej: od sceptycyzmu opozycji i byłego szefa resortu 
finansów Jacka Rostowskiego oraz prezesa NBP Marka Belki, 
po euroentuzjazm PO i nowego przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Pośrodku są wciąż nieprzekonani lub szczerze 
wątpiący. Z jednej strony wejście do Eurolandu obniży 
koszty dla banków i eksporterów. Z drugiej może zmniejszyć 
konkurencyjność cenową polskich produktów i wystawić 
nasz rynek konsumencki i finansowy na zupełnie nowe 
zagrożenia, co pokazuje przykład Grecji i Hiszpanii. Ale jeżeli 
taki krok przyczyni się do uzdrowienia finansów publicznych 
i zwiększenia stopnia bezpieczeństwa Polski, to warto 
dokonać analizy wszystkich argumentów „za” i „przeciw”. 
Trzeba bez emocji  zastanowić się, dlaczego zdecydowali 
się na ten krok Litwini i przyjrzeć się, jaki dało to efekt dla 
ich gospodarki. I właśnie z tych powodów prezentujemy 
specjalny dodatek o euro na łamach naszego miesięcznika.
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