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Centrum Prawa Bankowego i Informacji działa na rynku usług 
szkoleniowych od 1999 r. 

Organizowane przez nas szkolenia dotyczą najważniejszych 
problemów współczesnej bankowości. Specjalizujemy się w prawie 
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oraz do jednostek samorządu terytorialnego.
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Bariery w działalności bankowego biznesu 
i nałożenie dodatkowych podatków 
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kłopoty z odnalezieniem się w nowej sytuacji 
rynkowej. W ten sposób ograniczone zostanie 
tempo budowy funduszy własnych 
i możliwości kreowania kredytu dla polskiej 
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Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków 
Polskich w rozmowie ze Stanisławem 
Brzeg-Wieluńskim
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rozporządzenie UE   14–15
Podatek bankowy, pomoc dla frankowiczów, 
zmiana poziomu rezerw bankowych, wysokie 
wpłaty na BFG – to wszystko czeka sektor 
bankowy w 2016 r. Nie wiadomo jednak, czy 
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danych osobowych. Niektórzy wieszczą spore 
problemy dla banków związane z reformą 
tego prawa – podkreśla Krzysztof Maciążek
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Walka o podatek bankowy została przegrana. 
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do restrukturyzacji oraz ograniczenia 
ryzykownych transakcji i kredytów, ale dla 
realizacji obietnic wyborczych – twierdzi 
Przemysław Szubański
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i SKOK-ów trzeba zwracać stracone pieniądze 
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Jak oszczędzać bez oszczędzania   20-21 
Brak długoterminowych pasywów już 
niebawem odbije się nam co najmniej 
czkawką. I nie chodzi wyłącznie o kondycję 
sektora bankowego, chociaż ten jest 
dramatycznie uzależniony od depozytów 
o krótkich terminach zapadalności. W grę 
wchodzi nawet katastrofa gospodarcza za 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat – przestrzega 
Kamil Majewski

Ryzyko działalności banków   22–25
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/49/EU z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie systemów gwarancji depozytów to 
istotna nowelizacja dotychczas 
obowiązujących przepisów w ramach UE. 
Pozostawia jednak dość dużą swobodę 
właściwym organom krajowym, by mogły 
dostosować poziom i metodykę obliczania 
składek do warunków rynkowych i profili 
ryzyka charakteryzujących ich sektor 
finansowy – wyjaśnia Katarzyna Pawlik

To były pierwsze prawdziwie  
polityczne wybory   26–27
Tym razem Polacy nie szukali przedstawicieli 
swoich ekonomicznych interesów 
w parlamencie, lecz reprezentantów postaw 
politycznych. Część społeczeństwa uznała, że 
skoro już ustawiła się jako tako pod 
względem materialnym, to czas zająć się 
wzmocnieniem państwa – stwierdził prof. dr. 
hab. Janusz Czapiński, redaktor „Diagnozy 
Społecznej” Przemysławowi Barbrichowi 
i Janowi Osieckiemu
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Zmienne środowisko i informacja   34–35
W tle burzliwych wydarzeń na polskiej scenie 
politycznej zachodzą poważne zmiany 
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otoczenia biznesu bankowego. Bankowcy 
muszą najszybciej jak się da na nie 
reagować – przypomina Janusz Grobicki

Struktura portfela  
największych banków   38-39
Dominacje klient indywidualny  
– 53 proc. kredytów i pożyczek jest 
przeznaczonych dla tego segmentu, 
podczas gdy klienci korporacyjni 
stanowią około 43 proc. To oczywiście 
dane szacunkowe, gdyż banki, publikując 
swoje kwartalne raporty, pokazują kredyty 
w różnych agregacjach nie do końca 
porównywalnych między sobą – uważa 
Grzegorz Elaniuk, który przyjrzał się 
bankowym portfelom. 

Przyjemna podróż   46-49
Pozytywne doświadczenie klienta 
pozwala bankom zdobyć i podtrzymać 
jego zaufanie, a także skłonić go  
do bycia ambasadorem marki,  
który chętnie poleci swoją  
instytucję innym. Dlatego też  
powinno odgrywać podstawową  
rolę w nowoczesnym banku  
– przekonuje Marcin Złoch

Czas zaprzestać dyskryminować 
płatności bezgotówkowe   50–51
Powinny powstać przepisy 
uniemożliwiające dyskryminację  
płatności bezgotówkowych. Na razie 
ewidentnie promowana jest gotówka, 
chociaż to obrót bezgotówkowy jest 
korzystny dla państwa – i to z różnych 
względów, także fiskalnych – informuje  
dr Paweł Widawski, sekretarz Rady 
Wydawców Kart Bankowych przy  
Związku Banków Polskich oraz dyrektor 
Zespołu Systemów Płatniczych, 
Bankowości Elektronicznej 
i Bezpieczeństwa Banków ZBP 

Kłopoty samorządów   60-61
Casus wołomińskiego SK Banku  
to pierwszy od kilkunastu upadek 
znaczącego banku i to pomimo 
funkcjonowania instytucji nadzoru,  
które miały skutecznie zapobiegać  
takim zdarzeniom. Wśród poszkodowanych 
znalazły się samorządy. Czy mogły  
się zabezpieczyć? Czy może zostały 
wprowadzone w błąd? – zastanawia się 
Bohdan Szafrański

IT@BANK 2016
Spotkania na odległość   70-71
Nowe formy komunikacji zyskują  
ogromną popularność i wykorzystywane są 
przez zdecydowaną większość firm  
i instytucji, które mają oddziały i filie na 
terenie całego kraju, a nawet poza jego 
granicami. Dzisiaj nie trzeba już mieć  
wykształcenia informatycznego,  
by zestawić tele- czy wideokonferencję 
z kilkoma uczestnikami  
– co sprawdził Sławomir Dolecki

PRAWO
Właściwa wycena  
to połowa sukcesu   72-74
– Z tego co nam wiadomo, punktem 
wyjścia wyceny majątku dłużnika  
w Polsce jest z reguły bilans handlowy.  
Taka praktyka w Niemczech została 
odrzucona już kilkanaście lat temu,  
gdyż nie odpowiadała realiom 
ekonomicznym – o różnicach w polskim  
i niemieckim prawie upadłościowym  
mówią dr Artur Bunk, prezesem  
zarządu spółki BLPA bunk-alliance  
oraz mec. Vanessa Lichter  
ze spółki BLPA bunk-alliance  
w rozmowie z Karolem Mórawskim  
i Stanisławem Brzeg-Wieluńskim

OPINIE
Referendalny problem 2016   75
Pomysł przeprowadzenia referendum 
w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii  
z Unii Europejskiej powstał na  
potrzeby kampanii politycznej i dał 
konserwatystom przytłaczające  
zwycięstwo w ostatnich wyborach  
do parlamentu. Dawid Cameron jest  
jednak na tyle sprytny, że wciąż próbuje 
grać tym politycznym narzędziem  
– teraz w kontaktach z Unią Europejską,  
aby wymóc na brukselskich urzędnikach 
wolę do reform – zaobserwował  
Marek Rogalski

Teraz my!   76
Milcząca większość recenzuje zachowania 
parlamentarnej większości i czeka na 
realizację wyborczych obietnic. Pozostali 
liczą koszty już podjętych decyzji. Dla 
sektora finansowego jest to podatek 
bankowy. Jego fiskalny charakter nie jest 
ukrywany. Czy zwiększa on ryzyko systemu 
finansowego – pyta Jan K. Solarz
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KRONIKA
Na podstawie informacji
banków, publikacji prasowych 
oraz danych z portali ekonomicz-
nych opracował J. Grobicki

WYDARZENIA
Prezydent Andrzej Duda podpisał usta-
wę o podatku od niektórych instytu-
cji finansowych. Podatkiem w wyso-
kości 0,44 proc. w skali roku zostaną 
objęte banki (krajowe, oddziały ban-
ków zagranicznych, oddziały insty-
tucji kredytowych), zakłady ubezpie-
czeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe oraz fir-
my pożyczkowe. W przypadku banków 
oraz spółdzielczych kas oszczędnościo-
wo-kredytowych wartość aktywów wol-
nych od podatku wynosi 4 mld zł. Dla 
ubezpieczycieli jest to 2 mld zł, a dla 
firm pożyczkowych 200 mln zł. 

Kancelaria Prezydenta przedstawi-
ła propozycję pomocy dla tzw. franko-
wiczów. Sugeruje się kilka wariantów 
rozwiązań. Klient banku będzie mógł 
zdecydować, czy chce spłacać resz-
tę zadłużenia po tzw. sprawiedliwym 
kursie (nie będzie możliwości powrotu 
do płynnego kursu). Ten „sprawiedli-
wy kurs”, będzie wyliczany dla każdego 
kredytobiorcy odrębnie na podstawie 
stworzonego algorytmu. Całe ryzy-
ko wynikające ze wzrostu kursu fran-
ka byłoby po stronie banku. Zamiast 
przewalutowania kredytobiorca będzie 
mógł oddać bankowi dom, co miało-
by być równoznaczne z automatyczną 
spłatą kredytu. Tego samego dnia wie-
czorem, agencja ratingowa Standard & 
Poor’s obniżyła długoterminowy rating 
polskiego długu w walucie obcej do po-
ziomu BBB+ z A-. To pierwsza zmiana 
ratingu agencji S&P dla Polski od 2007 r. 
Od lutego 2015 r. perspektywa polskie-
go ratingu w S&P była pozytywna. Ni-
gdy jeszcze, od kiedy Polska jest oce-
niana przez agencje ratingowe, żaden 
rating nie został obniżony

Projekt budżetu na 2016 r. przyjęty 
przez rząd przewiduje, że deficyt bu-

dżetowy nie przekroczy 54,7 mld zł, 
wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., średnio-
roczna inflacja 1,7 proc., a deficyt sek-
tora finansów publicznych spadnie do 
2,8 proc. PKB. W projekcie dochody bu-
dżetu państwa zaplanowano na 313 
mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki na 
368 mld 528 mln 526 tys. zł. Przyjęto, 
że państwowy dług publiczny w uję-
ciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł 
w 2015 r. i o 42 mld zł w 2016 r. Relacja 
długu do PKB pod koniec 2015 r. wynie-
sie 49,1 proc. i 49 proc. w 2016 r.

W 2015 r., WIG20, indeks skupiający naj-
większe spółki, stracił na wartości 19,7 
proc. To w ujęciu rocznym piąty najgorszy 
wynik w całej historii polskiej giełdy. Go-
rzej było tylko w 2011 r. (wtedy w proble-
my wpadły kraje południa Europy i obni-
żono rating USA), w 2008 r. (gdy światem 
zatrząsł krach po upadku banku Lehman 
Brothers), w 2001 r. (gdy w Ameryce pę-
kła bańka internetowa) oraz w 1994 r. 
(dekoniunktura na światowych rynkach).

TRANSAKCJE
Polska uruchomi dla Ukrainy linię kre-
dytową w wysokości 4 mld zł – oznajmił 
Petro Poroszenko po rozmowach z An-
drzejem Dudą. Decyzje o uruchomieniu 
linii kredytowej zapadły podczas rozmo-
wy szefów banków centralnych Polski 
i Ukrainy. Andrzej Duda zadeklarował, 
że Polska będzie dalej wspierać Ukrainę 
w procesie decentralizacji. 

Poczta Polska poinformowała, że wy-
grała przetarg na obsługę polskich są-
dów. Usługa ta ma być świadczona od 
lutego 2016 r. Obecnie obsługą pocztową 
sądów zajmuje się spółka InPost, która 
wygrała przetarg w 2013 r. 

Polska Grupa Energetyczna zawar-
ła umowę kredytową o wartości 500 
mln zł z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego. Kredyt zostanie przeznaczony na 
współfinansowanie realizowanych inwe-
stycji oraz bieżącej działalności grupy. 
Umowa kredytowa zawarta została na 
13 lat, a ostateczny termin spłaty zobo-
wiązania to 31 grudnia 2028 r. Grupa ka-
pitałowa PGE jest liderem sektora z ok.  

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

W nowym roku stare problemy 
Obecny rząd jest prawdziwym rekordzistą w ekspresowym tempie 
uchwalania ustaw, które mają mu pomóc w uzyskaniu coraz większego 
pola do politycznego działania. Ten w niczym nieuzasadniony pośpiech, 
naginanie wielu przepisów prawa, budzi wiele kontrowersji nawet u tych, 
którzy na nich zagłosowali, zmęczeni pasywnością i zwykłym lenistwem 
koalicji PO–PSL. Podniesienie podatku bankowego od aktywów z poziomu 
0,39 proc. rocznie do 0,44 proc. jest krokiem co najmniej zastanawiającym. 
Przypomnijmy, że nawet Węgry choć wprowadziły roczny podatek od 
aktywów bankowych na poziomie 0,53 proc., to w tym roku mają go 
zredukować do poziomu 0,31 proc. Dlaczego jesteśmy odporni na nauki 
płynące z Budapesztu, że zbyt wysoki podatek bankowy poważnie 
ograniczy akcję kredytową? Czy głównym celem jego wprowadzenia 
miałoby być skuteczne zachęcenie inwestorów z GPW do masowego 
wyzbywania się akcji polskich banków? Czy elity władzy z PiS nie widzą, 
co się dzieje od Nowego Roku na giełdach ChRL? Czy te fatalne sygnały 
dla gospodarki niemieckiej, która ma zyski na poziomie 70 mld euro 
z eksportu do Państwa Środka, nie są groźnym sygnałem także dla polskich 
poddostawców dla niemieckiej gospodarki? Polska ma roczne koszty 
obsługi zadłużenia zagranicznego szacowane na 100 mld zł rocznie. Czy 
ograniczając w ten sposób zwrot z kapitału zainwestowanego w polskie 
banki, dajemy pozytywny czy negatywny sygnał dla zagranicznego kapitału, 
który w 60 proc. dominuje na GPW? W ten sposób fundujemy sobie 
jeszcze wyższe koszty pozyskiwania kredytów dla polskich firm, trudno 
nie zakładać, że nie wpłynie to na koszty wykupu naszych obligacji. Rząd 
zapomina, że w przeciwieństwie do większości hipermarketów (poza np. 
„Biedronką” ) polskie banki płacą co roku blisko 4 mld zł podatku CIT. Banki 
powinny być zachęcane do wprowadzenia do krwiobiegu blisko 250 mld zł 
depozytów polskich przedsiębiorców. Te środki praktycznie nie pracują, bo 
właściciele firm nie wiedzą, co z nimi zrobić, a dodatkowo boją się ryzyka 
politycznego. Polsce dramatycznie brakuje narodowego kapitału, co jest 
efektem zaborów, wojen, prawie półwiecza komunistycznej gospodarki. 
To z tego powodu musieliśmy prywatyzować nasze banki po roku 1989. 
Dziś pilnie potrzeba programów wieloletniego oszczędzania, aby zachęcić 
Polaków do uruchomienia oszczędności na cele prorozwojowe. Bez tego 
nie dokończymy inwestycji już zaczętych za unijne środki. Nie znajdziemy 
środków na rozwój innowacyjny polskich firm, aby Polska nie kojarzyła 
się na świecie tylko z wódką… Potrzeba do tego konsensusu wszystkich sił 
obecnych w parlamencie, aby stworzyć pozytywny dla Polaków program 
oszczędzania na cele mieszkaniowe, edukacyjne, emerytalne, zdrowotne. 
Takie fundusze stają się powoli warunkiem sine qua non dla rozwoju 
naszego kraju już dotkniętego katastrofą demograficzną. Bez tego nie 
zbudujemy mocnych fundamentów naszej suwerenności dla naszych dzieci 
i wnuków. Doświadczenie Grecji jest dla Polski ostrzegawczym sygnałem, 
jak może się skończyć rozwój gospodarczy i konsumpcja na zagraniczny 
kredyt. Musimy to zmienić!!! 

Fo
t.

 C
PB

iI




