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AUDYT I DORADZTWO
to dla instytucji finansowych nie tylko zapobieganie 
popełnianiu  błędów, to także sposób na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej.

Aby bank mógł się rozwijać, potrzebuje 
pracowników z ambicjami, którzy stale  
chcą się uczyć.  Jakie są najnowsze edukacyjne 
trendy na rynku finansowym?
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika   6–7
Wydarzenia z czerwca 2015 r.

Loża komentatorów   8–9
Jakie są perspektywy wyceny  
akcji banków notowanych  
na GPW do końca 2015 r.?
Zapytaliśmy o to: Łukasza Bystrzyńskiego, 
partnera w PwC, lidera usług doradczych dla 
sektora finansowego; Jarosława Janeckiego, 
głównego ekonomistę w Société Générale  
w Polsce; Krzysztof Kluzę, ze Szkoły Głównej 
Handlowej; Ignacego Morawskiego, 
głównego ekonomistę BIZ Banku;  
Andrzeja Reterskiego, prezesa Domu 
Finansowego QS oraz Dariusza Winka, 
dyrektora Departamentu Analiz 
Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 
Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Córki doganiają matki   10–11
Na tle spółek-matek bieżąca sytuacja 
finansowa i wycena polskich banków  
wygląda korzystnie. Można podejrzewać,  
że oceny agencji ratingowych byłyby  
wyższe, gdyby nasze banki działały 
samodzielnie i/lub gdyby wyższy  
był rating Polski – twierdzi  
Przemysław Szubański

Paradygmat złotego środka   12–13
Gdy logika ekonomiczna miesza się 
z polityczną pojawia się potrzeba 
zachowania umiaru, co bywa trudne, 
zwłaszcza gdy nad wszystkim czuwa 
demokracja wyborcza – uważa  
dr Mieczysław Groszek, wiceprezes 
Związku Banków Polskich

Przyspieszenie na finiszu   14–16
Prace nad zmianą przepisów regulujących 
emisję listów zastawnych nabrały tempa.  
Czy jednak zostaną zakończone jeszcze  
w tej kadencji? I co się może zmienić  
– zastanawia się Karol Mórawski

Leczenie rachunkowości kas   17
KNF planuje wydać, od dawna zapowiadaną, 
rekomendację w sprawie rachunkowości dla 
SKOK-ów. Mimo tego ograniczenia, dokument 
może objąć swoim wpływem także sektor 
bankowy – obawia się Kamil Maciążek

Fuzja, jakich nie było   18–20
O istocie przyjęć, kwestiach prawnych 
i organizacyjnych, zachowaniach 
pracowników, ale i o tym, że istnieją już 
warunki do repolonizacji banków mówi 
Jarosław Orlikowski, dyrektor Pionu 
Wsparcia Biznesu w PKO Banku Polskim 
w rozmowie z Krzysztofem Makowskim

RAPORT SPECJALNY: 
AUDYT I DORADZTWO W INSTYTUCJI 
FINANSOWEJ
Króluje wielka czwórka   34–38
Można powiedzieć, że rynek doradztwa i audytu 
rozwija się razem z gospodarką. Obecna ogólnie 
dobra sytuacja będzie stymulowała rozwój. 
Jednak grupa dominujących na rynku 
światowym firm audytorsko-doradczych  
nie zmienia się od wielu lat  
– zaobserwował Bohdan Szafrański

Doradztwo strategiczne   40–42
Kadra menedżerska w instytucjach 
finansowych musi podejmować decyzje 
i wdrażać działania, które przyniosą sukces na 

rynku i to w wielu wymiarach. Doradztwo 
strategiczne ma wesprzeć kierownictwo 
instytucji i dać podstawy do przewidywania 
zmian otoczenia rynkowego w dłuższym 
okresie – podkreśla Bogdan Szadkowski

Nie ma to jak dobry doradca   43–45
Wybór firmy doradczej w obszarze IT jest 
sporym wyzwaniem. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że od właściwej decyzji  
w tej materii zależy konkurencyjność 
przedsiębiorcy oraz jego przyszłość 
w biznesie. Jak dokonać prawidłowego 
wyboru – podpowiada Artur Król

Szukanie dziury w całym   46–47
Dobrze ukierunkowany i prowadzony przez 
wysokiej klasy specjalistów-praktyków audyt 
niesie dużo korzyści w obszarze IT, szczególnie 
w bankach. Zapewnia stabilne środowisko, 
pozwala też wykryć potencjalnie 
niebezpieczne konfiguracje sprzętowe lub 
sieciowe – dowiedział się Marcin Złoch

Jak podnieść się po nokdaunie   48–49
Każda instytucja powinna być przygotowana na 
atak hakerski. Jeśli jednak do niego dojdzie, musi 
błyskawicznie opracować i niezwłocznie 
wykonać audyt bezpieczeństwa i wdrożyć 
odpowiedzi. W ten sposób znacznie ograniczy 
jego negatywne skutki – sugeruje Monika Król

Po owocach ich poznacie…   50–51
Weryfikacja firmy doradczej nie jest łatwym 
procesem. Ocenę kompetencji należy oprzeć na 
sprawdzeniu referencji, spotkaniach roboczych 
oraz możliwie jak najlepszym poznaniu zespołu 
– i to jeszcze przed podpisaniem umowy 
o współpracy – doradza Konrad Polaczek
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BANK I KLIENT
Korekta prognozy  
rynku bankowego   56–57
Spadł poziom indeksu PENGAB 
– głównego wskaźnika Monitora Bankowego.  
To raczej sezonowa korekta dobrych  
wyników z poprzednich miesięcy,  
a nie trend – przekonuje Paweł Minkina

Przede wszystkim edukować   60–61
– Brakuje dużej zorganizowanej akcji 
edukacyjnej, która wytłumaczyłaby klientom, 
jak się chronić, które dane są wrażliwe, czego 
nie robić w internetowej bankowości. Widać, że 
ludzie po prostu tego nie wiedzą, skoro dają się 
nabrać na wydawałoby się oklepane tricki 
przestępców – podkreśla Wojciech Boczoń, 
dziennikarz portalu Bankier.pl, laureat 
tegorocznej nagrody dziennikarskiej  
ZBP im. Mariana Krzaka, w rozmowie  
z Przemysławem Barbrichem  
i Janem Osieckim

TEMAT NUMERU: 
EDUKACJA KADR INSTYTUCJI 
FINANSOWYCH
W drodze ku doskonałości  
kadr bankowych   70–72
Sytuacja w sektorze bankowym zmienia się 
dosłownie z dnia na dzień. Aby nadążyć za 
rzeczywistością, bankowiec musi się kształcić 
ustawicznie – informuje Karol Materna 

Kwalifikacje: waluta  
na rynku pracy   73–75
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora 
Bankowego jest pewnym narzędziem, 
językiem komunikacji, który pozwala 
definiować, nazywać i opisywać 
kwalifikacje. Kwalifikacja z kolei – to swoista 
waluta, którą posługują się interesariusze na 
rynku pracy – wyjaśnia Andrzej Lech, 
prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości 

Nowe źródła sukcesu banku   76–79
Jeśli organizacja chce odnieść sukces na 
rynku, musi mieć zaangażowanych 
i kompetentnych pracowników. Umiejętności 
pracy w grupie, kierowania 
zespołami ludzkimi 

czy nawiązywania i utrzymania kontaktów 
z klientem można się nauczyć – pisze o tym 
Adam Kołodziej

Stres nasz codzienny   80–82
Uniknąć się go nie da, można jednak 
nauczyć się z nim żyć. Kontrolowanie stresu 
i panowanie nad własnymi emocjami 
ułatwia życie nie tylko nam, ale także 
naszym współpracownikom – donosi 
Sławomir Dolecki

PRAWO
Banki spółdzielcze a FATCA   111–113
Prace nad wdrożeniem do krajowego 
porządku prawnego umowy między 
rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków 
podatkowych oraz wdrożenia 
ustawodawstwa FATCA są coraz bardziej 
zaawansowane. Jakie zatem obowiązki 
wynikają z tej regulacji dla banków 
spółdzielczych? Przyjrzeli się temu  
Piotr Brewiński i Jan Ziomek

NAUKA
Kydland, Prescott i Polska   124
Od czasu kryzysu 2007/2008 Europa nie 
może wejść na ścieżkę wzrostu. Według 
Finna Kydlanda i Edwarda Prescotta 
przyczyną niepowodzeń są nieudolne 
rządy. Wysłuchała ich Maria  
Dunin-Wąsowicz

STREFA VIP
Zdobyć to, co niemożliwe   126–129
Jest pierwszym na świecie człowiekiem,  
który zimą zdobył Mount Everest. Zawsze to, 
co nowe, niezdobyte było jego wyzwaniem. 
Zdobywał też szczyty w… bankowości 
inwestycyjnej, tej raczkującej, pełnej wyzwań  
i wymagającej kreatywności  nowopow-
stającej, wolnej Polsce. I zaszedł wysoko.  
Z Leszkiem Cichym rozmawiał  
Adam Bogoryja-Zakrzewski
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KRONIKA Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
W ciągu 11 lat obecności w UE po-
zyskaliśmy 109,6 mld euro, nato-
miast składki członkowskie, które 
wpłaciliśmy do budżetu unijnego 
wyniosły 35 mld euro. Polska zy-
skała netto ponad 74 mld euro. 
Z roku na rok pozyskiwaliśmy wię-
cej pieniędzy. W 2004 r. otrzymali-
śmy 2,5 mld euro, a w 2014 r. było 
to już 13 mld euro. Oznacza to, że 
w 2004 r. środki uzyskane przez 
Polskę stanowiły 0,57 proc. PKB, 
a w 2014 – 3,15 proc. PKB.

Analitycy firmy doradczej EY oraz 
instytutu Oxford Economics w let-
niej edycji prognoz ekonomicznych 
podnieśli szacunki wzrostu PKB kra-
jów strefy euro. W 2015 r. ma wy-
nieść 1,6 proc. i wzrosnąć do 1,9 proc. 
w kolejnych dwunastu miesiącach. 
W 2017 r. wzrost PKB jest prognozo-
wany na poziomie 1,7 proc., a w la-
tach 2018–2019 średnio 1,5 proc. r/r. 
Optymistyczne prognozy wynikają 
ze wzrostu konsumpcji, wspierane-
go poprawą sytuacji na rynku pracy, 
a także z oczekiwanego ożywienia in-
westycyjnego. Poprawa perspektyw 
dla strefy euro ma miejsce mimo za-
wirowań związanych z sytuacją Grecji 
we wspólnym obszarze walutowym.

Stopa bezrobocia w czerwcu wynio-
sła 10,4 proc. przy 10,8 proc. w maju. 
Według szacunków MPiPS sytuacja 
na rynku pracy poprawiła się we 
wszystkich województwach, naj-
bardziej w warmińsko-mazurskim 
– o 0,7 pkt. proc. W urzędach pra-
cy na koniec czerwca zarejestrowa-
nych było 1 mln 624 tys. osób. To 
najlepszy wynik od 7 lat. W stosun-
ku do poprzedniego roku zarejestro-
wanych było o 228 tys. osób mniej.

TRANSAKCJE
Do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wpłynął wniosek 
PZU o zgodę na przejęcie kontro-
li nad Alior Bankiem. PZU przejmie 
25,25 proc. akcji oraz liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu. W prak-

tyce oznacza to, że przejmuje kon-
trolę nad bankiem. Ubezpieczyciel 
zapowiedział również, że transak-
cja ma wyłącznie charakter finan-
sowy, ale to nie koniec zakupów 
aktywów bankowych. PZU chce 
stworzyć instytucję, która byłaby 
w pierwszej piątce banków w Polsce 
pod względem aktywów.

NFOŚiGW chce w tym roku urucho-
mić program termomodernizacyjny, 
skierowany do właścicieli domów 
jednorodzinnych. Wstępnie propo-
nowany budżet może wynieść ok. 
300 mln zł. O premię termomoder-
nizacyjną, wypłacaną przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, mogą 
się ubiegać m.in. inwestorzy, oso-
by fizyczne, właściciele lub zarząd-
cy budynków mieszkalnych, w tym 
budynków użyteczności publicznej, 
należących do samorządów. Pre-
mia przysługuje w przypadku reali-
zacji inwestycji, mających na celu 
zmniejszenie zużycia energii, kosz-
tów pozyskania ciepła, czy np. za-
mianę źródeł energii na odnawialne. 
Jej wartość wynosi 20 proc. wykorzy-
stanego kredytu, nie więcej jednak 
niż 16 proc. kosztów poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjnego i dwukrotność prze-
widywanych rocznych oszczędności 
kosztów energii, ustalonych na pod-
stawie audytu energetycznego. 

PRODUKTY
PKO BP rusza z testami polskiej 
technologii biometrycznej. W przy-
szłości przy pomocy palca, owalu 
twarzy, głosu czy specjalnego dłu-
gopisu będzie można wypłacić pie-
niądze z bankomatu lub zrealizować 
transakcję przez internet. Kierowni- 
ctwo PKO BP jest zdania, że biome-
tria może w przyszłości wyelimino-
wać plastik, sprawi, że nie będziemy 
musieli pamiętać haseł czy PIN-ów.

Getin Bank jako czwarty, po ING 
Banku Śląskim, Santander Consu-
mer Banku i Raiffeisen Polbanku, 
udostępnił konsumentom portfel 

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Wymuszony grecki kompromis 
Porozumienie zawarte 13 lipca b.r. przez Euroland z Atenami, 
jest sukcesem Eurolandu, Merkel, Hollande’a, Greków 
i personalnie Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Dla greckiego rządu zagrywka va banque 
w postaci referendum o przyjęciu lub odrzuceniu kolejnego 
scenariusza wyrzeczeń, aby wymusić redukcję jego długów 
u wierzycieli, spaliła na panewce. Owszem, wyniki referendum 
dały mu mandat poparcia społecznego w oporze wobec 
reform narzuconych przez Brukselę. Ale ten argument nie 
przestraszył głównych rozgrywających: Hollande’a i Merkel 
i nie skłonił ich do kolejnych ustępstw. Szefowie rządów 
Francji i Niemiec domagali się od Aten racjonalności 
i odpowiedzialności. Musieli tak robić, bo widmo kolejnych 
turbulencji banków z obu krajów, czyli głównych wierzycieli, 
zbyt dotkliwie uderzyłoby w proces sanacji unijnej gospodarki, 
wyprowadzonej z równowagi globalnym kryzysem. Czy 
to oznacza powstrzymanie grexitu? Raczej odwleczenie 
nieuchronnego procesu powrotu Aten do drachmy. Grecka 
tragedia jest dowodem na twierdzenie sceptyków, że euro 
jest tylko kontrowersyjnym projektem politycznym, który 
wbrew regułom ekonomii miał wzmocnić  pozycję Berlina 
wobec reszty krajów UE. Dziś tylko widmo upadków budżetów 
narodowych z powodu ratowania własnych banków, zmusiło 
Merkel i Hollande’a do zatrzymania na siłę Aten w Eurolandzie. 
Pytanie tylko – na jak długo? Casus Grecji pokazuje, że zbyt 
łatwy dostęp do taniej, pożyczonej gotówki budzi chęć do 
życia ponad stan. Prowadzi do rezygnacji z eksportu własnych 
produktów, wyhodowania monstrualnej administracji, korupcji 
i systemu społecznego opartego na zależności od obcych 
donatorów. Musimy o tym pamiętać, rozważając plusy i minusy 
wejścia Polski do strefy euro.         
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W LICZBACH
 1. Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorcom indywidualnym (w mld zł)

 2. Depozyty i inne zobowiązania banków wobec przedsiębiorców prywatnych (w mld zł)

elektroniczny V.me by Visa, uła-
twiający i przyspieszający płatno-
ści kartami online. Usługa ta jest 
dostępna dla wszystkich chęt-
nych. Wkrótce portfel udostęp-
ni Bank Zachodni WBK, a kolejne 
banki przygotowują się do jej wdro-
żenia. W ramach rozbudowy sieci 
akceptacji portfela do grona detali-
stów przyjmujących płatności V.me 
by Visa dołączyli m.in. Empik.com  
– sklep internetowy jednej z naj-
bardziej popularnych sieci sprzeda-
ży książek i multimediów w Polsce 
oraz przewoźnik PolskiBus. Łącznie 
już ponad 10 tys. sklepów interneto-

Źródło: NBP

ne są przez międzynarodowe sche-
maty. Przy takiej skali transakcji 
krajowych nie ma to racjonalnego 
uzasadnienia – koszt rozliczeń jest 
w ten sposób wyższy i najczęściej 
zostaje on uwzględniony w cenie 
karty. Za niepotrzebne pośrednic-
two płaci tym samym każdy Polak. 
Krajowy standard kartowy byłby 
niewątpliwie skutecznym rozwią-
zaniem. Jego wprowadzenie postu-
luje Konfederacja LEWIATAN.

Przed rokiem 2017 do obiegu ma 
trafić banknot o nominale 500 zł. 
Pojawi się na nim wizerunek króla  
Jana III Sobieskiego. To kontynuacja 
serii „Władcy polscy” na bankno-
tach wydawanych przez Narodowy 
Bank Polski. Została ona zaprojek-
towana przez Andrzeja Heidricha. Na 
dotychczasowych banknotach, po-
cząwszy od najniższego nominału 
pojawili się już Mieszko I, Bolesław 
Chrobry, Kazimierz Wielki, Włady-
sław Jagiełło oraz Zygmunt I Sta-
ry. Wprowadzenie nowego banknotu 
ma na celu obniżenie kosztów zwią-
zanych z emisją, a także ułatwienie 
zarządzania zapasem banknotów, 
którym dysponuje NBP. Zaprezento-
wano również banknot o nominale 
200 zł z nowymi zabezpieczeniami. 
Zostanie on wprowadzony do obie-
gu w lutym 2016 r.

Co najmniej 30 firm pożyczkowych 
będzie musiało wycofać się z rynku, 
jeśli przyjęty zostanie projekt nowe-
lizacji prawa pożyczkowego w formie 
zaproponowanej przez Ministerstwo 
Finansów – wynika z Raportu ZPP 
„Walka o polski rynek pożyczkowy 
w świetle nowelizacji ustawy o kre-
dycie konsumenckim”. Firmy pożycz-
kowe zajmują się udzielaniem poży-
czek na niskie kwoty i krótki termin 
zapadalności. Uzupełniają tym sa-
mym oferty banków, które w tym 
segmencie najczęściej nie są aktyw-
ne i nie posiadają odpowiedniego 
produktu, dla klientów, którzy chcie-
liby pożyczyć drobną kwotę na kilka 
tygodni i mieć ją od razu na koncie. ▪

wych w Polsce akceptuje płatności 
dokonywane za pomocą portfela.

Na koniec maja wartość portfe-
la kredytów udzielonych przedsię-
biorcom indywidualnym wyniosła 
blisko 59,2 mld zł. W stosunku do 
kwietnia oznacza to wzrost o po-
nad 320 mln zł, co sugeruje kre-
dytową ofensywę (miesiąc wcze-
śniej wzrost wyniósł 80 mln zł). 
Ale trwa ona już od dłuższego cza-
su, bo w stosunku do maja 2014 r. 
portfel kredytowy urósł o 1,65 mld 
zł. W rezultacie wartość portfela 
kredytów i pożyczek dla przedsię-

biorców indywidualnych znajduje 
się coraz bliżej bariery 60 mld zł.  

TRENDY
Aż 97,5 proc. transakcji kartowych 
w Polsce to transakcje krajowe – do-
konywane przy użyciu kart wydawa-
nych w naszym kraju. W porówna-
niu do innych państw odsetek ten 
należy do jednego z najwyższych na 
świecie. Na pierwszy rzut oka ozna-
czać to powinno istotną korzyść 
dla użytkowników tego rodzaju in-
strumentów płatniczych. Problem 
w tym, że w Polsce nadal wszyst-
kie transakcje kartowe realizowa-


