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Pomagając w wielu
dziedzinach życia,
obejmujemy opieką
miliony Polaków.

Dzięki nam
życie jest 
prostsze.

Od ponad 60 lat
projektujemy nowoczesne
rozwiązania assistance.

www.mondial-assistance.pl/biznes



Taka transakcja przez Internet?  

Przecież to niebezpieczne! Mamy Apto – potwierdzam,  

to najsilniejszy  

mechanizm uwierzytelniania!

Wykorzystuje infrastrukturę klucza publicznego (PKI, ang. Public Key Infrastructure), 
tj. najsilniejszy współcześnie znany mechanizm uwierzytelniania.

  jest w pełni bezpieczny i odporny nawet na zaawansowane technicznie ataki, 

  zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do konta bankowego,

  chroni przed nieuprawnionym użyciem kart płatniczych,

  łatwo integruje się z systemami bankowymi, 

   wykorzystuje dwuskładnikowy mechanizm autoryzacji transakcji  
(„coś co mam” + ”coś co wiem”),

   zastępuje kosztowną weryfikację opartą na kartach kodów jednorazowych,  
SMS-ach i tokenach,

  przewyższa dotychczasowe rozwiązania bezpieczeństwem i niezawodnością,

   zapewnia intuicyjną obsługę. 

Apto to program instalowany na urządzeniu mobilnym,  
służący do potwierdzenia transakcji finansowych. 

Dostawcą rozwiązania Apto jest 
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. 
z Grupy Kapitałowej COMP SA. www.enigma.com.pl



RYNEK FINANSOWY 
Kronika   6–7
Wydarzenia z maja 2015 r.

Loża komentatorów   8–9
Jak w najbliższych latach będzie 
się kształtował rynek kredytów 
konsumpcyjnych w Polsce i jaki będzie 
jego wpływ na wzrost gospodarczy?
Na pytanie to odpowiedzieli: Piotr 
Bujak, kierownik Zespołu Analiz 
Makroekonomicznych PKO BP; Jarosław 
Janecki, główny ekonomista w Societe 
Generale w Polsce; Krzysztof Kluza, Szkoła 
Główna Handlowa; Ignacy Morawski, 
główny ekonomista BIZ Banku; Andrzej 
Reterski, prezes Domu Finansowego QS 
oraz Dariusz Winek, dyrektor Departamentu 
Analiz Ekonomicznych, Sektorowych 
i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Fiskus odpuści kredytobiorcom 
hipotecznym?   10–11
Jeżeli bank umorzy kredytobiorcy część 
zobowiązania – co stało się chociażby 
po 15 stycznia w odniesieniu do 
kredytobiorców frankowych – fiskus 
nie potraktuje tego umorzenia jako 
przychód podlegający opodatkowaniu. 
Kwestię tę wyjaśnia Karol Podgórski

Ucieczka z systemu   16–17
Na całym świecie coraz więcej firm przyjmuje 
płatności w bitcoinie, choć tak naprawdę to 
eksperymentalna, acz aktywnie rozwijana 
waluta. Jej popularność rośnie także 
w Polsce. Sprawie przyjrzał się Marcin Złoch

Z wiedzą ekonomiczną  
nie jest najlepiej   18–20
Edukacja ekonomiczna nie jest najmocniejszą 
stroną rodzimego systemu szkolnictwa. Sama 
młodzież krytycznie ocenia poziom swojej 
wiedzy o ekonomii, finansach i gospodarce 

– uważa, że wie o nich mało lub bardzo 
mało. Informuje o tym Sławomir Dolecki

RANKING 50 NAJWIĘKSZYCH 
BANKÓW W POLSCE 2015
Dynamicznie, ale coraz wolniej   22–24
Deflacja jest coraz mniejsza, ale zdaniem 
ekonomistów rychło się z nią nie 
pożegnamy. Obniżające się ceny nie 
powinny nam jednak spędzać snu 
z powiek. Powodem do niepokoju 
mogą być wszakże nasze spadające 
aspiracje. O czym donosi Ewa Kadys

Gospodarka pociągnie banki?   26–28
Zaskakująco dobrze w stosunku do 
oczekiwań wypadły w I kw. banki działające 
w Polsce. Wbrew obawom rynku łączny 
zysk sektora był wyższy niż uzyskany 
w analogicznym okresie roku ubiegłego 
– zaobserwował Andrzej Ostrowski

Bankowcy zasługują na 
szacunek   30–33
Mimo wielu przeciwności sektor 
bankowy w Polsce rozwija się znakomicie. 
To zasługa jego pracowników – 
ludzi rzetelnych, kompetentnych, 
uczciwych. I doskonale radzących sobie 
z przeciwnościami – to jedna z tez 
wywiadu Stanisława Brzeg-Wieluńskiego 
z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, 
prezesem Związku Banków Polskich

Czy to był ostatni dobry rok?   34–40
Po raz kolejny 2014 r. okazał się dla banków 
jeszcze lepszy od poprzedniego. Wydawało 
się, że już trudno będzie o poprawę, ale 
sektor bankowy – jak wiadomo – stale 
potwierdza swoją witalność w zmiennym 
otoczeniu makro- i mikroekonomicznym, 
i to stanowi o jego sile – zauważa Grzegorz 
Elaniuk, omawiając wyniki dorocznego 
rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK”

Polski rekord świata   56–57
Uważam, że praprzyczyną dobrego zachowania 
polskiej gospodarki w ciągu ostatnich 25 lat 
jest powstanie „Solidarności” w 1980 r. Mówię 
to z pełnym przekonaniem. U nas w 1989 r. do 
głosu doszedł szeroki ruch ludzi, którzy mieli 
etos i myśleli nie o zdobyciu władzy, tylko o tym, 
jak zmienić kraj, by nam wszystkim żyło się lepiej 
– powiedział w rozmowie z nami Zbigniew 
Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego

Cienie i blaski   58–59
Prezes NBP Marek Belka od kilku lat 
powtarza, że nasz kraj nie spieszy się do 
unii bankowej, bo najpierw chce zobaczyć, 
jak ona działa i radzi sobie z problemami 
nawarstwionymi w strefie euro. O instytucji 
tej pisze Mariusz Kwiatkowski 

Nie bójmy się rozwiązań 
systemowych   60–62
Pieniądze gromadzone w kasach 
oszczędnościowo-budowlanych moglibyśmy 
wykorzystać na kupno mieszkań, cele 
edukacyjne, ewentualnie na opiekę zdrowotną. 
System ten sprawdził się w wielu państwach  
– zarówno europejskich, jak Słowacja,  
Czechy czy Węgry, jak i egzotycznych,  
jak Kazachstan. Nie szukajmy koncepcji  
obcych nam zarówno kulturowo, jak 
i geograficznie – podejmijmy decyzję,  
która będzie rozwiązaniem systemowym  
– podkreśla dr Jacek Furga, prezes zarządu 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji 

Opóźnione listy rządu   64–66
Zmiany w przepisach o listach zastawnych 
miały wejść w życie na początku 2015 r. 
Założenia do nowelizacji ustaw, które 
umożliwiłyby ich wprowadzenie, rząd 
przyjął w sierpniu ubiegłego roku. Rada 
Ministrów przyjęła projekt zmian w sierpniu 
2014 r. i słuch o nim zaginął. Jego założenia 
przybliża Justyna Patynowska
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Pułapka dobrych wyników   70–71
Banki funkcjonują dziś w wyjątkowo 
trudnym środowisku. Konsolidacja 
sektora może być przysłowiową brzytwą, 
której chwyta się tonący. Dlaczego? 
Wyjaśnia to Krzysztof Maciążek

Bariery abuzywne   72–73
Najważniejsze ograniczenia legislacyjne 
dla sektora bankowego, niezbędne 
zmiany w prawie upadłościowym 
i naprawczym przybliża Jerzy Bańka, 
wiceprezes Związku Banków Polskich. 
Mówi też o braku niektórych ustaw 
istotnych dla rynku finansowego.

RAPORT SPECJALNY: 
TTIP – W STRONĘ PAX 
TRANSATLANTICA   135–150
Jan Jakub Michałek. Kluczowe pola 
sporu i zarządzanie negocjacjami
Marcin Święcicki. Ochrona 
konkurencji i konsumentów
Jarosław Adamowski. Regulacyjne 
aspekty negocjacji TTIP
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski. 
Mechanizm arbitrażowy w umowie 
handlowej UE–USA
Rafał Ulatowski. Sektor energii 
w negocjacjach TTIP
Anna Wróbel. Problem liberalizacji 
handlu rolnego w rokowaniach TTIP
Maria Dunin-Wąsowicz. Katarzyna 
Żukrowska. Relacje walutowe a TTIP
5 najważniejszych powodów, 
aby popierać TTIP. Perspektywa 
brytyjskiego biznesu

BANK I KLIENT
Bezpieczeństwo jest 
bezcenne   151–153
Przestępcy już dawno przestali działać 
jednoosobowo, są to znakomicie 
zorganizowane „przedsiębiorstwa”, 

posiadające elastyczne struktury 
organizacyjne, stworzone tylko  
i wyłącznie dla sprawnego przeprowadzania 
cyberataków w celu wyłudzenia lub 
kradzieży środków – twierdzi Dariusz 
Kozłowski, wiceprezes zarządu Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji, ekspert  
od spraw bezpieczeństwa  
informatycznego.

OPINIE
Pesymiści znów będą górą?   163
Niejasna dla ekonomistów sytuacja 
w amerykańskiej gospodarce generuje 
nowe obszary ryzyka, które powinni 
brać pod uwagę inwestorzy na rynkach 
finansowych. Za chwilę podobne jak 
w USA wyraźniejsze spowolnienie 
wzrostu zaobserwujemy w innych 
kluczowych gospodarkach. Dla Europy 
i Chin może być to duży problem 
– podkreśla Marek Rogalski 

STREFA VIP
Bankowcom sport nieobcy   164–167
Do brydża, golfa, kolarstwa, szachów 
i żeglarstwa dołączyła najpopularniejsza 
dyscyplina sportu w naszym kraju 
– futbol. W Warszawie odbył się 
I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Związku 
Banków Polskich. W Jeruzalu zaś, lepiej 
znanym jako... Wilkowyje, czyli miejsce 
akcji popularnego serialu „Ranczo”, 
rywalizowali bankowcy kolarze w V 
Maratonie Rowerowym MTB – również 
o Puchar ZBP. Sportowym zmaganiom 
przyglądał się Artur Rolak

Kroniki bankowe. Nr 6 
czerwiec   168–169
Przemysław Wiśniewski w kolejnym 
odcinku KRONIK BANKOWYCH 
przypomina to, co działo się 
w czerwcu 25, 20, 15 i 10 lat temu. 
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KRONIKA Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Wygrana Andrzeja Dudy w wy-
borach prezydenckich to poten-
cjalnie dobra informacja dla osób, 
które spłacają kredyty we fran-
kach szwajcarskich. W czasie 
kampanii prezydent elekt mówił 
o możliwości przewalutowania ta-
kich zobowiązań po kursie z dnia 
ich zaciągnięcia. Gdyby tę obietni-
cę spełnił, to drastycznie spadło-
by zadłużenie frankowiczów. Trze-
ba jednak dodać, że koszt takiej 
operacji KNF szacował na 30–40 
mld zł. Gdyby te wydatki obciąży-
ły wyłącznie banki, to kilka z nich 
mogłoby znaleźć się w poważnych 
tarapatach finansowych.

ZBP znów wspiera frankowiczów. 
Związek Banków Polskich poinfor-
mował 27 maja br. o podpisaniu 
przez 10 dużych banków deklaracji 
w sprawie udzielenia wsparcia dla 
kredytobiorców posiadających kre-
dyty mieszkaniowe, w tym również 
te denominowane we frankach. 
Z założeń dokumentu wynika, że 
tylko w roku 2015 banki przeznaczą 
ponad 800 mln zł na pomoc kredy-
tobiorcom mieszkaniowym. W cią-
gu 10 lat pomoc z tego tytułu może 
osiągnąć nawet 3,5 mld zł. Do pro-
pozycji musi odnieść się KNF. 
ZBP deklaruje stworzenie Funduszu 
Wsparcia Restrukturyzacji Kredy-
tów Hipotecznych, z którego środ-
ków popłynie pomoc dla najbardziej 
potrzebujących kredytobiorców – 
bez względu na walutę, w jakiej za-
ciągnęli kredyt. Tu banki deklaru-
ją wpłatę kapitału w wysokości 125 
mln zł. Oprócz tego tworzone będą 
fundusze stabilizacyjne dla franko-
wiczów. Na to rozwiązanie przezna-
czonych będzie kolejnych 300–600 
mln zł. Pomoc udzielana będzie do 
wysokości 100 proc. raty kapitało-
wo-odsetkowej przez 12 miesięcy 
– jednak nie przekroczy 1,5 tys. zł 
miesięcznie. Co do zasady będzie to 
pomoc zwrotna. Do końca roku bę-
dzie działał również tzw. sześcio-
pak, czyli pierwszy pakiet ZBP. (KM)

TRANSAKCJE
Minis ters t wo Adminis trac j i 
i  Cyfr yzacji  oczekuje, że de-
biut Banku Pocztowego na war-
szawskiej giełdzie nastąpi na 
początku października – poin-
formował szef resortu Andrzej 
Halicki. Poczta Polska zachowa 
51 proc. udziałów w banku, bez 
sprzedawania akcji istniejących, 
zaś drugi  akcjonariusz (PKO 
BP), według wcześniejszych in-
formacji, zamierza sprzedać 2/3 
pakietu posiadanych akcji. Bank 
Pocztowy wybrał już, w dro-
dze przetargu, konsorcjum ofe-
rujące: Pekao Investment Ban-
king, Ipopema Securities, Dom 
Maklerski PKO Banku Polskie-
go oraz Societe Generale Corpo-
rate&Investment Banking. Do-
radcą prawnym jest kancelaria 
Weil, Gotshal&Manges.

Billennium, spółka specjalizu-
jąca się w dostarczaniu efek-
tywnych rozwiązań technolo-
gicznych dla biznesu przejęła 
spółkę Sagittario, która wspie-
ra procesy informatyczne w pla-
cówkach medycznych. Sagitta-
rio i Billennium będą prowadzić 
badania nad nowymi programa-
mi, by usprawnić pracę placó-
wek medycznych i aptek. Dzię-
ki współpracy dostęp do lekarza 
i leków może być zmodernizo-
wany za pomocą innowacyjnych 
rozwiązań, które przyśpieszą 
m.in. procesy rozliczeniowe, re-
jestracyjne i archiwizacyjne. 

PRODUKTY
W kwietniu portfel kredytów 
i pożyczek udzielonych przedsię-
biorcom indywidualnym zwięk-
szył się o niespełna 80 mln zł. 
Najmniejsi przedsiębiorcy naj-
chętniej korzystają z kredytów 
o charakterze bieżącym, widać 
także niewielki ruch w pożycz-
kach przeznaczonych na inwe-
stycje. Na koniec kwietnia łącz-
na wartość kredytów i pożyczek 
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Wspólny cel ponad podziałami
Zwycięstwo Andrzeja Dudy traktowane jest przez wielu jako 
zagrożenie dla sektora bankowego. Część banków obawia się 
przewalutowania kredytów w CHF po kursie sprzed dnia jego 
uwolnienia lub nawet według ceny z dnia zawarcia umowy 
kredytowej, tak jak zrobił to na Węgrzech Wiktor Orban. Jednak 
wbrew obietnicom danym w kampanii wyborczej nie będzie to 
łatwe, gdyż nawet zagraniczny arbitraż prawny może odrzucić 
racje polskiego rządu. Banki muszą przekonać nowego prezydenta 
i przyszłe, jesienne koalicje rządowe do programu wieloletniego 
oszczędzania. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, zły 
stan techniczny aż 1/3 substancji mieszkaniowej Polski, zapaść 
służby zdrowia, rosnącą dziurę w budżecie ZUS, to właśnie 
teraz jest najlepszy moment, aby na poważnie popracować 
nad tą koncepcją. Trzeba uwolnić na ten cel oszczędności setek 
tysięcy Polaków. Dać im nadzieję, że za jakiś czas te pieniądze 
ułatwią im sfinansowanie wielu potrzeb. A te środki pomogą 
dokończyć inwestycje w infrastrukturze państwa. Banki z uwagi 
na rygorystyczne wymogi CRD IV/CRR (długoterminowe aktywa, 
bufory płynnościowe etc.) powinny w dobrze rozumianym 
własnym interesie wspomagać te projekty – proponowane 
od lat przez ZBP. Elektorat niezadowolonych, głosujący na PiS 
i Pawła Kukiza, od dawna czeka na jakiekolwiek aktywne formy 
wspierania budownictwa mieszkaniowego. Jego rozwój oparty 
na kasach mieszkaniowych, w których nasi rodacy gromadziliby 
swoje oszczędności, jest pozytywnym programem także dla 
sympatyków obecnej koalicji. Realizacja tego przedsięwzięcia 
pomoże zasypać rów dzielący dziś Polaków. A nasza gospodarka 
oparta – tak jak teraz – głównie na zagranicznym kapitale, zyska 
dzięki programowi wieloletniego oszczędzania zupełnie nowe 
możliwości. Próba wyjścia spoza swoich poglądów politycznych do 
realizacji wspólnych dla całego społeczeństwa – jest tym, czego od 
8 lat najbardziej oczekują nasi rodacy. 
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