
CASH PROCESSING
Bank centralny pracuje nad regulacjami,  

które wprowadzą najnowocześniejsze technologie 
pozwalające zarządzać gotówką taniej,  

bezpieczniej i efektywniej.
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika 6–7
Wydarzenia ze stycznia 2015 r.

Loża komentatorów   8–9
Jaki wpływ na politykę RPP i deflację 
w Polsce może mieć styczniowa decyzja 
Szwajcarskiego Banku Narodowego?
Na pytanie odpowiedzieli: Piotr Bujak, 
kierownik Zespołu Analiz 
Makroekonomicznych PKO Banku 
Polskiego; Jarosław Janecki, główny 
ekonomista w Société Générale Polska; 
Krzysztof Kluza ze Szkoły Głównej 
Handlowej; Ignacy Morawski, główny 
ekonomista BIZ Banku; Andrzej Reterski, 
prezes Domu Finansowego QS oraz 
Dariusz Winek, główny ekonomista  
Banku BGŻ S.A.

Dodatkowa emerytura 
dla każdego   10–12
Dzięki połączeniu trzech, wydawałoby się 
bardzo skromnych, strumieni wpłat (składki 
pracownika, składki pracodawcy i dopłaty 
budżetowej) można osiągnąć znaczny wzrost 
wysokości łącznego świadczenia 
emerytalnego – mówi Stefan Kawalec, były 
wiceminister finansów, współtwórca reform 
gospodarczych z początku lat 90., prezes firmy 
Capital Strategy, która przygotowała projekt 
systemu dodatkowych emerytur w Polsce

Jak wynająć menedżera z pasją   13–15
Interim managerowie to ludzie od zadań 
specjalnych. Pojawiają się w firmie, realizują 
zakreślony wcześniej szczegółowo plan,  
po czym znikają. Co robią?  
O tym Marcin Szypszak

Wywiad gospodarczy 
powalczy o dane   16–17
Pozornie szlachetne założenia dotyczące 
ochrony informacji mogą wywołać 

nieprzewidziany skutek dla całej gospodarki. 
Może dlatego firmy tradycyjnie konkurujące 
ze sobą ostro o klienta po raz pierwszy 
przemówiły jednym głosem. O czym 
informuje Kamil Majewski

RAPORT SPECJALNY: CASH PROCESSING
Co nowego w konwojowaniu?   22–24
Deregulacja zawodów może mieć duży 
wpływ na funkcjonowanie branży 
zajmującej się konwojowaniem wartości 
pieniężnych. Oby nie zgubny, czego obawia 
się Jerzy Majka

Optymalizacja cyklu obsługi 
środków pieniężnych   25–27
Nowe technologie i konkurencja na rynku 
pozwalały bankom znacząco obniżać 
koszty obsługi gotówki. Pojawiają się 
jednak głosy, że może to się zmienić  
– niekoniecznie wyłącznie na dobre  
– zauważa Bohdan Szafrański

Zielone światło dla 
nowoczesnej technologii   28–29
O konieczności wprowadzenia zmian 
w systemie obrotu gotówką mówi się od 
wielu lat. NBP zaczął pracować nad 
wprowadzeniem ich w życie. Nie nastąpi to 
w ciągu kilku miesięcy, wstępnie mówi się 
raczej o 2018 r., choć pewne rekomendacje 
wchodzą w życie na bieżąco. Informacje 
o tym zebrał Sławomir Dolecki

Z kieszeni do kieszeni   32–33
Koszty zarządzania gotówką są wysokie, 
a realizowanie procesów z tym związanych 
w sposób tradycyjny raczej tych kosztów  
nie zmniejszy. Europa wydaje na 
zarządzanie banknotami ponad 50 mld  
euro rocznie. Dlatego powstają 
alternatywne modele zarządzania  
gotówką, jej stanem, przepływami.  
Opisuje je Marcin Złoch

Skok na bankomat   36–37
Bankomaty wrosły w naszą rzeczywistość i stały 
się jednymi z najpopularniejszych urządzeń 
automatyzujących obsługę klientów banków. 
Niestety coraz częściej także obiektem 
bezpardonowych ataków – procederowi 
przyjrzał się Jerzy Maksymowicz

BANK I KLIENT
Banki pomogą frankowiczom   42–45
Wielu polskich polityków, choć kredyty 
mieszkaniowe we franku szwajcarskim wciąż 
są tańsze niż złotowe, straszy kredytobiorców, 
że mogą stracić upragnione mieszkania. W tej 
sprawie wypowiedział się Związek Banków 
Polskich. Przybliżamy jego stanowisko. 

Frank straszy kredytobiorców   46–47
Konsekwencje wzrostu kursu szwajcarskiej 
waluty są od kilku tygodni najważniejszym 
tematem w kraju. Na szczęście poza kilkoma 
populistycznymi wystąpieniami zdecydowana 
większość polityków i kredytobiorców 
zachowała spokój i cierpliwość. Jak to naprawdę 
z tymi kredytami jest badał Krzysztof Górecki

Po pomoc do cinkciarza   48
Najwygodniejszym sposobem pozyskiwania 
obcych walut, przeznaczonych na spłaty rat, 
są internetowe kantory. Zwłaszcza że na rynku 
istnieje wiele platform umożliwiających 
dokonanie wymiany waluty  
– twierdzi Adam Żółw

Dobre prognozy ogranicza 
wzrost kosztów   50–52
Na pierwsze półrocze 2015 r. przedstawiciele 
środowiska bankowego patrzą z optymizmem. 
Według bankowców największa dynamika 
wzrostu nastąpi w gronie klientów 
korzystających z dostępu elektronicznego. 
Poprawy oczekują również na rynku  
kredytów dla klientów indywidualnych.  
Pisze o tym Paweł Minkina
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Eliminowanie gotówki   53–55
W tym roku obniżone zostaną  
prowizje od płatności kartami. Opłata 
interchange wyniesie maksymalnie tylko 
0,2 lub 0,3 proc. Czy spowoduje to,  
że terminale płatnicze trafią pod  
każdą strzechę? Zastawania się  
Bogdan Szadkowski

Jak żyć z niskim 
interchange?   56–57
Najbliższe miesiące na rynku finansowym 
będą niezwykle ciekawe. Choćby z tego 
względu, że banki będą musiały 
zareagować na obniżkę – i to do bardzo 
niskiego poziomu – stawek opłaty 
interchange. Możliwe scenariusze kreśli 
Krzysztof Maciążek

Rynek pracy tworzy 
nowe zapotrzebowania 
na kwalifikacje   62–63
Zintegrowany System Kwalifikacji jest  
m. in. uniwersalnym, publicznym 
i wiarygodnym źródłem informacji 
o potwierdzonych kwalifikacjach 
posiadanych przez pracownika – mówi 
Andrzej Lech, prezes Warszawskiego 
Instytutu Bankowości, w rozmowie 
z Przemysławem Barbrichem  
i Janem Osieckim

PRAWO
Nowy kształt prawa 
bankowego   68–69
Rozporządzenie CRR dotyczy w dużym 
skrócie wymogów ostrożnościowych  
dla instytucji finansowych. Reguluje  
ono kwestie ryzyk, dźwigni finansowych, 
kapitałów, a także sekurytyzacji.  
Przepisy powstały z myślą o zapewnieniu 
uczestnikom rynku finansowego 
skutecznej ochrony. Omawia je  
Beata Paxford

Sprawiedliwość 
po czyjej stronie?   70–72
Projektowane zmiany w postępowaniu 
wobec przedsiębiorców niewypłacalnych 
nie zawsze wydają się do końca 
przemyślane. Co udowadnia prof.  
dr hab. Feliks Zedler 

TECHNOLOGIE
POODLE zjadł SSL 3.0   78
W internecie zachodzą zmiany. Jednak nie 
każdy je zauważył. Tak było w przypadku 
końca protokołu szyfrującego SSL 3.0, 
o którego mocy do niedawna byliśmy 
przekonani i przekonywani. Mający  
18 lat protokół padł ofiarą ataku  
hakerów i powinien zniknąć  
– uważa Marcin Podleśny

OPINIE
Wojny walutowe A.D. 2015   79
Pokusa wykorzystywania taniej waluty do 
stymulowania wzrostu gospodarczego jest 
coraz większa. I trudno się z tym nie zgodzić 
– temat ten wraca często, kiedy zmienność 
na rynku walutowym gwałtownie rośnie 
– podkreśla Marek Rogalski

Kogo bardziej kochasz?   80
Nie pozwólmy, aby konflikt wokół sposobu 
wyjścia z zagrożonych walutowych kredytów 
hipotecznych zakończył się kolejnymi 
rozliczeniami historycznymi i poszukiwaniem 
kozła ofiarnego. Jest to dobry punkt wyjścia 
do ustalenia najlepszego w dających się 
przewidzieć warunkach kursu zamiany 
złotego na euro – przekonuje  
prof. dr hab. Jan K. Solarz

STREFA VIP
NR 3 – LUTY 93–95
Przemysław Wiśniewski w kolejnym 
odcinku KRONIK BANKOWYCH przypomina 
to, co działo się 25, 20, 15 i 10 lat temu. 
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KRONIKA Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA
Rada Polityki Pieniężnej po raz 
kolejny pozostawiła stopy procen-
towe na niezmienionym poziomie. 
Wciąż są one na rekordowo niskim 
poziomie, na którym znalazły się 
w październiku ubiegłego roku. 
Główna stopa procentowa zosta-
ła obniżona z 2,5 do 2 proc. pra-
wie pół roku temu. Wówczas ska-
la tej zmiany została uznana za 
zaskakującą. 

TRANSAKCJE
Koncern Total otwiera w Polsce 
stacje paliw. Oferuje m.in. pali-
wa premium i wysoki standard 
usług. Planuje rozszerzenie swo-
jej działalności, co najmniej do 
100 punktów w przeciągu naj-
bliższych dwóch lat. Większość 
nowych stacji paliw będzie zlo-
kalizowana w zachodniej i połu-
dniowej Polsce. 

Teradata ,  dostawca rozwią-
zań analizy big data oraz aplika-
cji marketingowych, ogłosiła za-
kończenie procesu przejęcia firmy 
RainStor, prywatnej spółki wy-
specjalizowanej w rozwiązaniach 
on-line z zakresu archiwizacji du-
żych zbiorów danych opartej na 
platformie Hadoop. Transakcja 
pozwoli na wzmocnienie ofero-
wanych przez firmę Teradata roz-
wiązań klasy korporacyjnej wyko-
rzystujących technologię Hadoop 
i umożliwi ich wykorzystanie na 
potrzeby przechowywania danych 
archiwalnych, w tym gromadzo-
nych w systemach OLTP, hurtow-
niach danych oraz aplikacjach.

Cisco ogłosiło zrealizowanie ko-
lejnego etapu inwestycji w Cisco 
Global Services Center w Krako-
wie, w tym zwiększenie prze-
strzeni biurowej oraz otwarcie 
Network Operations Center, jed-
nego z trzech tego typu ośrod-
ków na świecie, w którym in-
żynierowie Cisco proaktywnie 
monitorują stan sieci i infra-

struktury klientów i natychmiast 
reagują na wszelkie wykryte 
w ten sposób problemy. Taka ich 
lokalizacja pozwala na obsługę 
kluczowych klientów 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu – nie-
zależnie od strefy czasowej.

PRODUKTY
KNF zaproponowała przewaluto-
wanie kredytów we frankach po 
kursie z dnia zaciągnięcia zobo-
wiązania. Koszty takiej operacji 
obciążyłyby w równym stopniu 
kredytobiorców i banki. Z wyli-
czeń Expandera wynika, że pro-
pozycja ta nie tylko rozwiązała-
by problem ryzyka kursowego, ale 
także zmniejszyłaby wysokość 
rat. Ci, którzy zaciągnęli kredyt 
przy kursie 1,96 zł zamiast 2144 
zł obecnie płaciliby dwie raty wy-
noszące w sumie 1780 zł. Wątpli-
wości budzi zgodność takiego po-
mysłu z art. 32 Konstytucji RP.

Ponad 9 proc. dorosłych Pola-
ków, czyli 2,86 mln osób, za-
pożyczyło się w ciągu roku 
u rodziny bądź znajomych – wy-
nika z badania zrealizowanego 
przez PBS na zlecenie P.R.E.S.C.O. 
GROUP w ramach programu edu-
kacyjnego Wydatki Kontrolowane. 
Jednocześnie do udzielenia bliskim 
finansowej pomocy w tym okresie 
przyznało się 7 proc. badanych, co 
oznacza 2,24 mln osób. Najczęściej 
pożyczki prywatne – zarówno za-
ciągane, jak i przekazywane – opie-
wały na kwotę od 101 do 500 zł. 
Wśród pożyczkobiorców taki prze-
dział kwotowy wskazało 42 proc. 
osób, podobnie było w grupie po-
życzkodawców – 43 proc. Jak po-
kazują badania, zdecydowana 
większość pożyczek prywatnych 
została już spłacona. Jednak wię-
cej niż co czwarty (27 proc.) po-
życzkodawca wskazuje, że wciąż 
nie otrzymał zwrotu swoich pie-
niędzy. Do nieuregulowania długu 
przyznaje się też niemal, co trzeci 
pożyczkobiorca (29 proc.).

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Frankowa rosyjska ruletka
Decyzja z 15 stycznia br. o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego (CHF) 
była katalizatorem lawiny populistycznych zarzutów pod adresem polskich 
banków udzielających kredytów mieszkaniowych. Opozycja domagała się ich 
przewalutowania na polskie złote (PLN) po kursie sprzed feralnej styczniowej 
daty. KNF raz skłaniał się do wyrażenia zgody na taki krok, by parę dni 
później zaproponować rozbicie kredytów hipotecznych w CHF na dwie 
transze złotowe o różnym stopniu ryzyka rozłożonego na banki i klientów. 
ZBP zarekomendował bankom, aby dostosowały odsetki od takich kredytów 
do obecnego, ujemnego poziomu LIBOR-u i nie nakładały na klienta 
dodatkowych zabezpieczeń do już wziętych kredytów. ZBP przypomniał 
także prawo klientów do proponowania bankowi przewalutowanie 
kredytów na podstawie samych zapisów w regulaminie banków bez 
czekania na odgórne regulacje. Na naszych oczach toczy się ogromna batalia 
o zachowanie stabilności całego sektora finansowego i ulżenie losowi 
frankowych klientów, przy zachowaniu dobrego wizerunku całego sektora 
finansowego w oczach typowego Kowalskiego. Ta skomplikowana operacja 
finansowa banków, rządu, NBP, KNF i ZBP świadczy o dobrym zrozumieniu 
przez banki obecnej trudnej sytuacji ponad 500 tys. klientów, którzy 
wzięli kredyty we frankach. Pokazuje także nieodpowiedzialność opozycji 
politycznej, która, atakując wszystkie banki, podważa zaufanie obywateli do 
całego sektora, który jest największym płatnikiem netto do budżetu! Wiele 
słów, które padły w dyskusji o frankowiczach, pokazało cynizm polityków 
i mediów w szukaniu wroga po stronie banków. Te argumenty dość często 
przypominają agitki o kułakach i krwiopijcach sprzed pół wieku. Jeżeli te 
coraz bardziej agresywne ataki zbiegną się z masowymi protestami kolejnych 
grup zawodowych i dalszą eskalacją wojny zza wschodniej granicy, sami 
sobie wywołamy kryzys gospodarczy. Zrobimy to choćby przez ucieczkę 
zagranicznego kapitału. A wtedy tylko kolejny w historii rząd jedności 
narodowej, wprowadzając drakońskie plany ratunkowe, może uporządkuje 
sytuację. Czy warto sprowadzać na wszystkich Polaków takie zagrożenie? 
Ogromna większość polskiego długu publicznego sfinansowana jest przez 
obligacje. A te kupili zagraniczni inwestorzy, czy chcemy, aby przez takie 
działania miały kategorię: śmieciowe. Czy musimy iść drogą Grecji, Hiszpanii 
i Irlandii sprzed 5 lat? 
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