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Przedmiotem rozpozna-
nia Trybunału Konstytu-
cyjnego była ocena tego, 
czy normy z art. 96, 97 

i 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 128) są 
zgodne z art. 2, art. 9, art. 32, art. 
45, art. 91, art. 175 i art. 177 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz z art. 6 Konwencji o ochro-
nie praw człowieka i podstawo-
wych wolności (Dz.U. z 1993 r., 
nr 67, poz. 284, ze zm.). Uznał on 
(sygnatura akt: P 45/12), że nor-
my z art. 96 ust. 1 i z art. 97 ust. 
1 ustawy Prawo bankowe są nie-
zgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Naruszenie zasady rów-
nego traktowania
W ocenie Trybunału Konstytu-
cyjnego umożliwienie bankom 
wystawiania, na podstawie swo-
ich ksiąg lub innych dokumen-
tów związanych z dokonywaniem 
czynności bankowych, banko-
wych tytułów egzekucyjnych jest 
przywilejem banków narusza-
jącym zasadę równego trakto-
wania (art. 32 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej). Wska-
zane naruszenie dotyczy – w oce-
nie Trybunału Konstytucyjnego 
– nierówności występującej w ra-
mach trzech relacji. Po pierwsze 
– w relacji między bankiem a jego 
klientem; po drugie – w relacji 
między bankami jako wierzycie-

rycznego rozpoznania sprawy, w 
ramach którego to postępowa-
nia rozpoznawczego kredytobior-
ca mógłby podnieść zarzuty me-
rytoryczne. Kredytobiorca jest 
uprawniony bronić się przeciwko 
bankowemu tytułowi egzekucyj-
nemu, wyłącznie wytaczając po-
wództwo przeciwegzekucyjne, co 
związane jest z koniecznością po-
niesienia przez niego pełnej opła-
ty stosunkowej i spoczywającym 
na nim ciężarze dowodu. 
W ocenie Trybunału Konstytucyj-
nego takie uprzywilejowanie ban-
ków nie znajduje uzasadnienia 
ani w ich pozycji prawnoustro-
jowej, ani w ich roli w jako pod-
miotów posiadających faktyczny 
status instytucji zaufania publicz-
nego. W konsekwencji powyższe-
go TK uznał przepisy z art. 96 ust. 
1 i z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo 
bankowe za naruszające konstytu-
cyjną zasadę równości, a tym sa-
mym za niekonstytucyjne. 
Równocześnie – co ma funda-
mentalne znaczenie z punktu 
widzenia niniejszej publikacji – 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż 
wymienione przepisy utracą moc 
obowiązującą z dniem 1 sierpnia 
2016 r. Wykorzystał zatem kom-
petencję z art. 190 ust. 3 Konsty-
tucji RP – zgodnie z którą – sąd 
konstytucyjny jest uprawniony 
określić inny termin utraty obo-
wiązującej aktu normatywnego, 
przy czym termin ten – dla aktu 
normatywnego w postaci ustawy 

– nie może przekroczyć osiemna-
stu miesięcy.

Problemy praktyczne
Nie podejmując w tym miejscu 
polemiki ze stanowiskiem Trybu-
nału Konstytucyjnego odnośnie 
do oceny konstytucyjności wska-
zanych przepisów Prawa banko-
wego, co w świetle braku pisem-
nego uzasadnienia wyroku byłoby 
niezmiernie trudne, zwrócimy 
uwagę na szczególne doniosłe 
konsekwencje praktyczne stano-
wiska zajętego przez TK. Naszym 
zdaniem, wątpliwości może bu-
dzić ocena regulacji art. 96 ust. 1 
i z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo ban-
kowe tak zarówno z punktu wi-
dzenia relacji pomiędzy bankiem 
a innymi wierzycielami, jak też 
przede wszystkim pomiędzy ban-
kiem a dłużnikiem. Należy zwró-
cić uwagę na fakt, że w systemie 
prawa prywatnego, co do zasa-
dy opartym na zasadzie swobody 
kontraktowej stron, dopuszczal-
ne jest zawieranie tak zwanych 
umów o poddaniu się egzekucji 
bezpośrednio z danej umowy z 
pominięciem konieczności prze-
prowadzenia pełnego postępowa-
nia sądowego w danej sprawie cy-
wilnej (vide art. 777 § 1 pkt 4, 5, 6). 
Z punktu widzenia pewności ob-
rotu ustawodawca wymaga jedy-
nie w tego typu okolicznościach 
zawarcia porozumienia w for-
mie szczególnej, z którą system 
prawny wiąże szczególną moc do-

lami a pozostałymi podmiotami 
będącymi wierzycielami oraz po 
trzecie – w relacji między dłuż-
nikami banków i dłużnikami in-
nych podmiotów. W ocenie Try-
bunału Konstytucyjnego, bank i 
kredytobiorca są stronami prywat-
noprawnego stosunku zobowią-
zaniowego, opartego na zasadzie 
formalnej równości i autono-
mii stron. W konsekwencji stro-
ny tego stosunku powinny mieć 
równe, co do zasady, możliwości 
obrony swych praw i interesów 
wynikających z zawartej umowy. 
Przepisy Prawa bankowego doty-
czące bankowego tytułu egzeku-
cyjnego zapewniają natomiast 
bankom prawo do wydania BTE, 
który może być podstawą pro-
wadzenia egzekucji cywilnej po 
nadaniu mu przez sąd powszech-
ny klauzuli wykonalności. Nale-
ży przy tym podkreślić, iż ocena 
bankowego tytułu egzekucyjnego 
dokonywana przez właściwy sąd 
powszechny jest wyłącznie oce-
ną formalną. W konsekwencji, w 
obliczu pozytywnego zweryfiko-
wania przez sąd powszechny for-
malnej poprawności bankowego 
tytułu egzekucyjnego, co do za-
sady zobowiązany jest on nadać 
mu klauzulę wykonalności w cią-
gu trzech dni, liczonych od dnia 
złożenia przez bank stosownego 
wniosku. Bankowy tytuł egzeku-
cyjny jest wydawany przez bank 
i zastępuje orzeczenie sądu z po-
minięciem możliwości meryto-

Niewłaściwe 
postępowanie sądów
Łukasz Hejmej
Paweł WajdaTrybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów ustawy Prawo banko-
we, umożliwiających bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych. Jak w 
takiej sytuacji winny postępować sądy powszechne?
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IT@BANK IT@BANK 
Dzisiejszy klient jest znacznie bardziej wymagający, dysponuje 

doskonałym sprzętem dającym mu 24-godzinny dostęp do środków 
finansowych praktycznie z każdego miejsca na świecie. IT ma mu to 

zapewnić, a przy tym zagwarantować bezpieczeństwo. 
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika   8–9
Wydarzenia z października 2015 r.

Loża komentatorów   8–9
Jak deflacja wpłynie na strategię  
oraz wyniki roczne banków w Polsce?
Na pytanie to odpowiadają; Piotr Bujak, 
kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych 
PKO BP; Jarosław Janecki, główny ekonomista 
w Société Générale w Polsce; Krzysztof Kluza 
za Szkoły Głównej Handlowej; Ignacy 
Morawski, główny ekonomista BIZ Banku; 
Andrzej Reterski, prezes Domu Finansowego 
QS oraz Dariusz Winek, dyrektor Departamentu 
Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków 
Rolnych, Bank BGŻ BNP Paribas 

Idą ciężkie czasy dla banków.  
A może nie idą   10–12
Bogatemu zabrać jak najwięcej – to program 
wielu partii politycznych. Nawet jeśli nie 
zostanie zrealizowany (bo nierealny 
najczęściej), to hasła są chwytliwe i wyborcy 
zawsze się na nie nabierają. W tym roku 

wyborczym padło na banki. Popatrzmy,  
co chce z nimi zrobić zwycięska partia  
– zachęca Przemysław Szubański

Czy w Polsce banki powinny płacić 
podatek bankowy?   14–15
Dr Marek Radzikowski, adiunkt SGH, 
doradca zarządu ZBP, frankowicz, polemizuje z 
tezami artykułu prof. Eugeniusza Gatnara,  
członka zarządu NBP

Kredyty walutowe zjadły  
bankowe dywidendy   16–17
Akcjonariuszy polskich banków nie cieszą 
decyzje KNF. Chodzi o dywidendy. Niektórzy nie 
otrzymają jej w przyszłym roku kolejny już raz…

Kluczowe problemy polskiej gospodarki 
rozwiązujemy w dialogu   18–20
Dyskusja na tematy kluczowe dla polskiej 
gospodarki i przygotowanie rekomendacji 
zmian prawnych dla rządu – takie były cele 
Forum dla Wolności i Rozwoju. Krzysztof 
Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków 
Polskich, mówi tak o forum,  

jak i zagadnieniach omawianych  
podczas wielogodzinnych debat

Nowe wytyczne,  
kolejne dokumenty   22–23
Kończący się rok przyniósł wiele zmian 
regulacyjnych na rynku bancassurance. 
Przybliża je Jerzy Majka

Najgorsze już za nami   26–27
W Polsce konsumenci w porównaniach  
z innymi krajami europejskimi wypadają raczej 
słabo, ponieważ polisa ubezpieczeniowa jako 
sposób zabezpieczania się przed ryzykiem jest 
ciągle niezbyt popularna. Dlatego banki 
powinny popularyzować ubezpieczenia jako 
takie i ułatwiać klientom dostęp do tych 
produktów – uważa Norbert Jeziolowicz, 
dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej  
i Rynków Finansowych ZBP

Nie wierzę w polityczne umowy   40–41
Demokracja żywi się obietnicami. Taka jest 
dynamika życia politycznego, że trzeba jakoś 
korespondować z tym, czego obywatele 
oczekują. Demokracja, o ile nie jest fasadą, 
musi uwzględniać roszczenia obywateli  
w kwestii kształtu życia zbiorowego, 
podatków, podziału dóbr publicznych, 
edukacji, zdrowia itp. – podkreśla  
prof. dr. hab. Jacek Raciborski  
w rozmowie z Przemysławem Barbrichem  
i Janem Osieckim

RAPORT SPECJALNY
IT@BANK 2015
Lek na koszty i regulatora   50–57
Sektor IT świadczący usługi dla podmiotów 
finansowych wykonał w ostatniej dekadzie 
ogrom pracy. Dziś, oprócz coraz to bardziej 
nowoczesnych narzędzi dostarczanych 
sektorowi bankowemu, informatyka jest 
znakomitą i potężną bronią w walce o niższe 
koszty, musi także sprostać coraz to nowym 
pomysłom regulatorów, zakładającym, że ma 
być lepiej, bezpieczniej, przejrzyściej. 
Najbliższe lata są niewiadomą, ale pracy  
dla informatyków raczej nie zabraknie  
– przekonuje Grzegorz Elaniuk

Polska bardziej cyfrowa   58–61
Aż 1/3 Polaków pozbawiona jest możliwości 
korzystania z internetu, a stopień 
zaawansowania budowy sieci nowej generacji 
sytuuje nas dopiero na 26. pozycji – daleko za 
średnim poziomem wdrażania jej w całej Unii. 
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Nasi konsumenci za to intensywniej  
niż w innych krajach Unii Europejskiej 
wykorzystują mobilny dostęp do zasobów 
sieciowych – informuje Igor Lagenda

Bezpieczeństwo może być naszą 
przewagą   62–64
Kwestia bezpieczeństwa jest przez banki 
rozumiana jednoznacznie, traktowana 
priorytetowo i kompleksowo. Chodzi  
o bezpieczeństwo całych instytucji  
i stosowanie nowoczesnych technologii  
na każdym etapie działalności. W bankach 
nie ma już wydzielonych komórek 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, gdyż 
cały bank jest za to odpowiedzialny, każdy 
pracownik w zakresie swoich obowiązków 
– powiedział dr Mieczysław Groszek, 
wiceprezes Związku Banków Polskich, 
Sławomirowi Doleckiemu

Wielka cyberimpotencja   74–78
Grozi nam scenariusz estoński! – alarmują 
eksperci Najwyższej Izby Kontroli.  
Czy rzeczywiście pewnego dnia w Polsce 
przestaną nagle działać telefony 
komórkowe, bankomaty i strony 
internetowe najważniejszych urzędów  
w państwie? – zastanawia się  
Justyna Patynowska

MŚP pod cyfrowym ostrzałem   83–86
W ciągu godziny dochodzi do 106 rodzaju 
ataków hakerskich, których celem są firmy. 
Przestępcy nękają organizacje biznesowe 
48 razy częściej niż w 2013 r.! Największym 
zagrożeniem dla firm są urządzenia mobilne 
– dowiedziała się Natalia Wesołowska

BCM sposobem na kryzys   96–98
W dobie cyfrowej gospodarki i internetu 
wszechrzeczy, złośliwe oprogramowanie  
i inne zagrożenia stają się istną plagą. Rośnie 
rola rozwiązań, które gwarantują możliwość 
ciągłości działania i zabezpieczenia się 
przed sytuacją kryzysową. Szczególnie 
istotne wydają się systemy zarządzania 
ciągłością tzw. Business Continuity 
Management – przekonuje Artur Król

Fintechowe eldorado  
nad Wisłą   110–112
Wydatki na inwestycje IT wydają się być  
od kilku lat mizerne. Wzrosty poniżej 3 proc.  
nie robią już na nikim wielkiego wrażenia. 
Są jednak branże, które bardzo pozytywnie 

wyróżniają się na tym tle. A w mobile  
– jednej z najbardziej innowacyjnych  
– od kilku lat brylują Polacy  
– zauważyła to Joanna Kubek 

Konto to za mało   138–142
Przedsiębiorcy, również z sektora MŚP,  
to dla banków znacząca grupa klientów,  
o którą warto zabiegać. Dziś coraz trudniej 
konkurować im w ramach podstawowej 
oferty usług finansowych, a mikro 
przedsiębiorcy często potrzebują wsparcia  
– i to w wielu aspektach działalności.  
Co zatem proponują banki?  
Zbadał to Bohdan Szafrański

Śniegowa kula wirtualnych  
pieniędzy   168–171
Błyskawiczne płatności mobilne, sprzęt  
AGD robiący sam zakupy, płatności chipem 
wszczepionym w ciało oraz zero gotówki  
w obiegu – tak ma wyglądać nasza finansowa 
przyszłość – twierdzi Igor Lagenda

Przedpłacony ból głowy   186–189
Ta decyzja spadła na banki jak grom  
z jasnego nieba. W wydawaniu i obsłudze 
kart pre-paidowych niektórzy z wystawców 
upatrywali recepty na spadające przychody 
z transakcji. Tymczasem interwencja Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego skutecznie te 
plany zniweczyła. Czy rzeczywiście nic nie 
zapowiadało wymuszenia przez nadzór na 
bankach ograniczeń w wydawaniu 
plastików na okaziciela? – wątpliwościami 
dzieli się Andrzej Ostrowski 

BANK I KLIENT
Dwie dekady bez gotówki za nami...  
i co dalej?   202–205
50 tys. kart bankowych, 6,8 tys. terminali 
POS i jedynie 100 bankomatów  
– tak wyglądał polski rynek kart płatniczych 
dwadzieścia dwa lata temu. Dziś ilość 
plastikowego pieniądza znajdującego się  
w dyspozycji naszych rodaków oscyluje 
wokół 35 mln, zapłacić kartą możemy  
w przeszło 181 tys. punktów  
– a w niektórych dziedzinach, jak choćby 
płatnościach bezstykowych, Polska wyrosła 
na potęgę w skali globalnej. Doświadczenia 
i perspektywy polskiego rynku płatności 
bezgotówkowych były tematem debaty 
eksperckiej „Miesięcznika Finansowego 
BANK” – relację z niej sporządzili Stanisław 
Brzeg-Wieluński i Karol Jerzy Mórawski
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publikujemy i nie wynagradzamy. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść  
i poprawność językową zamieszczanych
reklam. Reklamami są także artykuły ozna-
czone jako: promocja, prezentacja, artykuł
promocyjny i sponsorowany, studium 
przypadku lub umieszczone w layoucie 
prezentacji czy też oznaczone nazwą 
firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prasy Copyright by Centrum Prawa Banko-
wego i Informacji Sp. z o.o. Publikacja jest 
chroniona przepisami prawa autorskiego.
Rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób 
bez zgody wydawcy jest zabronione  
i podlega odpowiedzialności karnej.
Dostarczenie materiału przez autora do 
druku jest jednoznaczne z: udzieleniem 
bezwarunkowej zgody na jego publikację, 
akceptacją stawek dotyczących honorariów 
autorskich stosowanych przez Centrum Pra-
wa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oraz 
udzieleniem Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o. licencji niewyłącznej 
na wykorzystanie tekstu w pismach wyda-
wanych przez Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o. (wersje papierowe oraz 
elektroniczne) oraz w celach promocyjnych 
i reklamowych Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o.

Ilustracja na okładce: fotolia.com

Nakład: 3500 egz.

Wydawca jest członkiem 
Izby Wydawców
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KRONIKA
Opracowanie: J. Grobicki

WYDARZENIA 
Trybunał Konstytucyjny uznał, że 
przepisy o OFE są zgodne z kon-
stytucją. Chodzi o bezpieczeństwo 
przyszłych emerytów – takiego argu-
mentu używali w trybunale zarówno 
skarżący przepisy ograniczające rolę 
OFE w systemie emerytalnym, jak 
i autorzy tych zasad. Jedynie zakaz 
reklamy OFE uznany został za nie-
zgodny z konstytucją. 

Podpisana 27 października br. 
przez Prezydenta RP nowelizacja 
ustaw o podatku dochodowym ma 
utrudnić transferowanie polskim 
spółkom ich zysków za granicę. 
Wprowadzenie dodatkowego wa-
runku stosowania zwolnienia dla 
dywidend i innych przychodów z ty-
tułu udziału w zyskach osób praw-
nych ma zapobiegać unikaniu lub 
uchylaniu się od opodatkowania 
przez podatników w przypadkach 
stosowania fikcyjnych uzgodnień. 
Od 31 grudnia 2015 r. wprowadzo-
ne zostaną także kompleksowe za-
sady pozyskiwania i przekazywa-
nia informacji o wypłatach odsetek 
oraz powiększenia zakresu wymia-
ny informacji pomiędzy państwa-
mi UE. W tym celu w ustawie o po-
datku od osób fizycznych pojawił 
się nowy rozdział pt. Informacje 
o wypłatach odsetek. Celem usta-
wodawcy jest ujawnianie ukrywa-
nych przez podatników dochodów. 

Trybunał Sprawiedliwości UE ofi-
cjalnie uznał bitcoina za walutę, co 
oznacza, że w transakcjach walu-
towych jest zwolniony z podatku 
VAT. Taki wyrok wyrównuje szanse 
w rywalizacji bitcoina z tradycyjny-
mi walutami. Decyzja unijnego try-
bunału może sprawić, że bitncoin 
przestanie mieć status kryptowa-
luty, a zyska miano „przechowalni 
wartości”. Wyrok trybunału może 
skłonić fundusze, brokerów i banki 

do wprowadzania instrumentów fi-
nansowych opartych na bitcoinach, 
takich jak ETF-y. 

TRANSAKCJE 
W październiku 2015 r. średnia 
dzienna wartość obrotu akcjami 
wzrosła rok do roku o 2,5 proc., do 
819,9 mln zł, a średnia dzienna liczba 
transakcji rok do roku o 29,3 proc., do 
68,4 tys. Pomimo to, ze względu na 
mniejszą liczbę sesji w miesiącu (22 
wobec 23 rok wcześniej), w paździer-
niku 2015 r. wartość obrotów akcjami 
w ramach arkusza zleceń na głów-
nym rynku spadła o 1,9 proc. rok do 
roku i wyniosła 18 mld zł. Wartość 
obrotów akcjami w ramach arkusza 
zleceń na nim, liczona narastająco 
od początku roku wyniosła na ko-
niec października 2015 r. 172,3 mld zł, 
co oznacza spadek rok do roku o 2,3 
proc. W październiku 2015 r. zadebiu-
towało pięć spółek: AAT HOLDING 
(wartość oferty 57,5 mln zł), APS 
ENERGIA (wartość oferty 7,8 mln zł), 
GRODNO (bez oferty), ADIUVO INVE-
STMENTS (wartość oferty 22 mln zł), 
Inpost (wartość oferty 121,4 mln zł). 

BZ WBK planuje w IV kwartale 
2015 r. i I kwartale 2016 r. sprzedaż 
dużych portfeli nieregularnych. W IV 
kwartale planowana jest większa 
transakcja sprzedaży NPL, zarówno 
korporacyjnych, hipotecznych oraz 
SME. Łącznie może to być transak-
cja o wartości nawet kilkuset milio-
nów złotych. Ze względu na wzrost 
bankowości mobilnej BZ WBK chce 
zamknąć kilkadziesiąt placówek 
w ciągu 12–18 miesięcy. Bank ma 867 
placówek, w tym 115 partnerskich. 

PRODUKTY 
„Kredyt na innowacje technolo-
giczne” to nowe wcielenie znanego 
przedsiębiorcom „Kredytu technolo-
gicznego”, z którego w poprzedniej 
perspektywie finansowej skorzysta-

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Dekada z IT@BANK!
Drodzy Czytelnicy! W tym roku przypada dziesiąta rocznica 
naszego rankingu poświęconego pozycji rynkowej firm z branży 
informatycznej współpracujących z sektorem finansowym. Nasz 
ranking, tworzony na podstawie ankiet odsyłanych nam przez 
firmy z branży IT, uważany jest od lat z za jeden z najbardziej 
obiektywnych na polskim rynku. Nasza doroczna konferencja 
IT@BANK gromadzi setki ekspertów z sektora finansowego oraz 
przedstawicieli firm, które oferują najbardziej wyrafinowane 
rozwiązania na styku biznesu i bezpieczeństwa. W roku 2011, oprócz 
dotychczasowych, wprowadziliśmy dodatkowe, spersonalizowane 
nagrody: Wizjoner Rynku IT@BANK oraz Produkt Roku IT@
BANK. I tak nagrodą Produkt Roku IT@BANK 2011 wyróżniliśmy 
program K2Kredyt z firmy K2Web Systems Sp. z o. o.., a nagrodą 
Wizjonera Rynku IT@BANK 2011 uhonorowaliśmy Bartłomieja 
Śliwę – prezesa NCR Polska Sp. z o.o. Rok później statuetkę za 
Produkt Roku IT@BANK 2012 odebrała Grupa PayU Polska za 
platformę transakcyjną PayU. Wizjonerem Rynku IT@BANK 2012 
został Tomasz Motyl, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów 
i Aplikacji Alior Banku. Laureatem Produktu Roku IT@BANK 2013 
została platforma transakcyjna kdprevent firmy Impaq Sp. z o. o., zaś 
tytułem Wizjonera Rynku IT@BANK 2013 nagrodziliśmy Wojciecha 
Bolanowskiego, dyrektora Pionu Bankowości Elektronicznej PKO 
BP. W ubiegłym roku nagroda Produkt Roku IT@BANK 2014 
przypadła platformie transakcyjnej ALEO, a tytułem Wizjonera 
Rynku IT@BANK 2014 nagrodziliśmy Michała Bolesławskiego, 
wiceprezesa zarządu ING Banku śląskiego. Tegoroczni laureaci nie 
mogą być zaskoczeniem dla uważnych i obiektywnych analityków 
polskiego rynku usług IT na rzecz sektora finansowego. BLIK 
Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o., nagrodzony tytułem 
Produkt Roku IT@BANK 2015, jest dowodem na umiejętność 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć rynkowych polskich 
banków. A nagroda Wizjonera Rynku IT@BANK 2015 dla Dominika 
Fajbusiewicza, członka zarządu Idea Banku S.A. za Idea Hub, Idea 
Cloud oraz Mobilny Wpłatomat jest swoistym dopełnieniem 
wielu zagranicznych nagród, którymi wyróżniono jego unikalne 
w globalnej skali rozwiązania. I właśnie obie tegoroczne nagrody są 
dowodem na to, jak bardzo innowacyjne są dziś polskie banki, co 
powinno nas cieszyć i napawać dumą. 
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