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CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Rozwój technologiczny, nowe narzędzia 

informatyczne, a także coraz większa łatwość 
ich stosowania idą w parze z rosnącymi 

umiejętnościami i apetytami cyberprzestępców. 
Cyberzagrożenia ciągle ewoluują, trzeba zatem 

umieć się przed nimi bronić. 
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Ataki internetowe są poważnym zagrożeniem dla organizacji finansowych oferujących 
usługi transakcji elektronicznych. Włamania do konta klienta i kradzież pieniędzy oznacza 
dla banku nie tylko straty finansowe ale też ryzyko utraty reputacji i zaufania do marki.

Poznaj rozwiązania  
bezpieczeństwa F5®  
skoncentrowane na 
blokowaniu szerokiego 
zakresu ataków. 

Dowiedz się więcej
f5.com/security

Skontaktuj się z nami
polandinfo@f5.com

Rozwiązanie F5 
Web Froud Protection:

  Wykrywa złośliwe 
oprogramowanie

  Zapobiega kradzieży  
danych użytkowników

  Eliminuje transakcje 
automatyczne, dzięki 

wykorzystaniu analizy  
behawioralnej użytkownika

  Chroni przed atakami 
wyłudzającymi dane (phishing), 

dostarczając natychmiastową 
informacje o próbie 

przeprowadzenia takiego ataku.

27 z 30
Zaufało nam

największych 
amerykańskich 
banków 
komercyjnych
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Kronika   6–7
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Loża komentatorów   8–9
Jak połączenie giełdy londyńskiej z frankfurcką 
mogłoby wpłynąć na polski sektor bankowo-
-finansowy? Zapytaliśmy o to: Mirosława 
Bieszkiego, doradcę ekonomicznego Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; 
Jarosława Janeckiego, głównego ekonomi-
stę w Société Générale w Polsce; Krzysztofa 
Kluzę ze Szkoły Głównej Handlowej; 
Ignacego Morawskiego, niezależnego 
eksperta ekonomicznego; Andrzeja 
Reterskiego, prezesa Domu Finansowego QS 
oraz Dariusza Winka, dyrektora Departa-
mentu Analiz Ekonomicznych, 
Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ 
BNP Paribas.

W rytmie marsza   10–12
Wyniki finansowe za 2015 r. zdecydowanej 
większości banków notowanych na giełdzie 
są gorsze niż przed rokiem. Niektórych 

banków nawet znacznie gorsze. Sprawdził 
to Grzegorz Elaniuk

Jednak nie chcą strat   14–15
Znacząco obniżyć wyniki banków mogą nie 
tylko upadłości i wpłaty na BFG. Wciąż przecież 
nie wiadomo, jaki kształt przybierze ustawa 
„o sposobach przywrócenia równości stron 
niektórych umów kredytu i umów pożyczki”. 
Wyliczenia KNF wskazują, że w przypadku 
wprowadzenia prezydenckich rozwiązań, 
można by zapomnieć nie tylko o podatku 
bankowym, ale i o stabilnym sektorze – przypo-
mina Przemysław Szubański

Nie ma nic za darmo   16–17
Pierwsza piętnastka banków, wśród których 
znajdują się również te z dużą ekspozycją 
we franku, posiadają ponad 600 mld zł 
depozytów gwarantowanych. Tymczasem 
BFG ma do dyspozycji kilkanaście mld zł. 
Gdyby część z nich wpadła w poważne 
kłopoty, to środki z BFG mogłyby się okazać 
niewystarczające i trzeba byłoby sięgnąć  
po budżetowe pieniądze – podkreślił  

Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP 
w rozmowie z Adamem Bogoryją- 
-Zakrzewskim

Jak rozwiązać problem  
frankowiczów?   18–19 
Wprowadzenie projektu prezydenckiego 
grozi kataklizmem finansowym dla całej 
gospodarki, może bowiem doprowadzić do 
upadłości pięciu dużych banków. Ratowanie 
sektora bankowego wymagałoby dużych 
środków budżetowych. W emocjach 
postwyborczych zapomniano o gospodarce 
i o tym, że właśnie ona weryfikuje dokonania 
polityków – uważa Jerzy Bańka, wiceprezes 
Związku Banków Polskich

Przełom po dwudziestu latach   20–22
Postulat budowy systemu długoterminowego 
oszczędzania na cele mieszkaniowe, podnoszo-
ny od wielu lat przez sektor bankowy, zyskał 
wreszcie szansę na rychłą realizację. Zaprezen-
towano bowiem projekt ustawy o kasach 
oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu 
przez państwo oszczędzania na cele mieszka-
niowe – informuje Karol Podgórski

Banki w „Planie Morawieckiego”   23–25
Przyjęty przez rząd „Plan na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju” zakłada wsparcie dla 
polskich przedsiębiorców oraz budowę 
solidnego filaru kapitałowego dla potrzeb 
rozwojowych gospodarki. Sporo miejsca 
poświęcono w nim obszarom istotnym dla 
aktywności banków, których rola w efektyw-
nej realizacji planu będzie nie do przecenienia. 
Przybliża go Arkadiusz Lewicki

RAPORT SPECJALNY BEZPIECZEŃSTWO
  Placówki pod specjalnym  

nadzorem   40–41
  Ręce do góry!   42–43
  Po owocach poznacie,  

że to atak   46–49
  Brutalna cyberrzeczywistość   50–51
  Wszystko jest ważne   52–53
  Klient to najsłabsze ogniwo   54–56
  Wielowymiarowe zagrożenia   58–59
  Zintegrowane i efektywne zarządzanie 

bezpieczeństwem w banku   60–61
  Atak na szczyt   62–63
  Wewnętrzna ochrona sieci w sektorze 
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  Zabezpieczanie kont uprzywilejo-
wanych: nowa krytyczna warstwa  
bezpieczeństwa   70–71

  Przeciwdziałanie fraudom   72–74
  Skuteczność sprawdzona w Banku 

Pocztowym   76–77
  Platforma Antyfraudowa – narzędzie 

w walce z wykrywaniem wyłudzeń 
kredytów   78–79

  Gra w oko   80–82
  Bankowy Rejestr   86–87
  Zastrzeżenie dokumentu powinno chro-

nić przed nakazem zapłaty   88–89
  Bezpieczeństwo i niezawodność   90–91
  Koło ratunkowe dla  

zapominalskich   92–93
  Lepsze zabezpieczenie  

kanału płatności   94–95

BANK I KLIENT
Co dalej? Czy jesteśmy  
w pułapce?   96-97
Brakuje wśród obecnie rządzących  
w stopniu wyjątkowo dużym, wręcz 
niebezpiecznie dużym, ludzi o odpowied-
nim wykształceniu ekonomicznym, 
pozwalającym widzieć pewne kluczowe 
zależności w sposób niejako automatyczny 
– zauważył prof. Stanisław Gomułka 
w rozmowie z Krzysztofem Miką

Polski system bankowy  
jest bezpieczny   98–99
Nie jestem pewien, czy wszyscy politycy 
wiedzą, jak sektor bankowy funkcjonuje, 
mimo że jest to naprawdę dość proste. Pewne 
jest natomiast to, że niewielu zdaje sobie 
sprawę z tego, jak szybko można zdestabilizo-
wać system bankowy i że wystarczy napraw-
dę mało znaczące zdarzenie, ot taka drobna 
iskra, a powstanie ogromny pożar – powie-
dział prof. dr. hab. Jan Szambelańczyk, 
członek Rady Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, Przemysławowi Barbri-
chowi i Janowi Osieckiemu

Klient, czyli bankmaker   100–102
Rozwój mediów społecznościowych 
znacząco wzmocnił pozycję klientów. 
Dlatego angażowanie ich do współtworze-
nia produktów, a także pogłębiona 
współpraca z nimi wydaje się oczywistym 
kierunkiem, w którym powinna podążać 
nowoczesna bankowość – twierdzi 
Wioleta Białowąs

W ciągu roku przybyło ponad 5 mln 
rachunków internetowych   104–105
Potencjał nowoczesnych kanałów 
dostępu w bankach wzrasta. Liczba 
rachunków umożliwiających klientom 
indywidualnym korzystanie z bankowo-
ści przez internet przekroczyła 30 mln. 
Banki wykorzystują także funkcjonalność 
swoich serwisów, aby umożliwić 
składanie wniosków o dopłaty  
z rządowego programu 500+  
– udowadnia Jacek Gieorgica

Nie będzie tak źle   108–110
Z wyliczeń banków wyraźnie wyszło, że lepiej 
udzielać kredytów i płacić podatek bankowy, 
niż zawiesić działalność kredytową na kołku. 
Świadczą o tym promocje i ceny…

Istotne wzrosty większości  
indeksów   116–118
Po wielomiesięcznym okresie spadków 
poszczególnych indeksów Monitora 
Bankowego, nastąpiło odbicie zarówno 
wskaźnika głównego, jak i większości wskaź-
ników szczegółowych. Tak prognozy, jaki  
i oceny bieżące zanotowały kilkunasto- lub 
nawet kilkudziesięcioprocentowe wzrosty 
– zaznacza Paweł Minkina

RAPORT: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
  Wzrost i konsolidacja   120–122
  Banki przestają windykować  

długi   124–125
  Banki stawiają na  

outsourcing?   126–127
  Zmiany legislacyjne nie zawsze ułatwiają 

dochodzenie roszczeń   128–129
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wpływów z egzekucji sądowych 
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ich uzyskania   130–131

  Komornicy wrócą do sądów?   132–133
  Gdy cudzoziemiec  

nie zapłaci...   134–135

STREFA VIP
Polaków portret konsumencki   144–146
Na przeglądanie serwisów informacyjnych 
i prasy poświęcamy średnio pół godziny 
dziennie. Jednak co trzeci z nas czyta 
wiadomości prawie godzinę każdego dnia. 
Co ciekawe, porzuciliśmy prasę codzienną, 
tygodniki i miesięczniki na rzecz internetu 
– dowiedział się Marcin Wroński
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KRONIKA
WYDARZENIA 
Związek Banków Polskich 22 marca 
przesłał do Prezydium Sejmu, Sena-
tu, przewodniczącego Komisji Finan-
sów Publicznych, Ministra Rozwoju 
oraz Ministra Finansów apel 26 uczo-
nych i wykładowców szkół wyższych 
skierowany do uczestników tego-
rocznego Forum Bankowego. Sygna-
tariusze apelu wyrażają troskę o sta-
bilność i bezpieczeństwo polskiego 
systemu finansowego. 

KNF przyjął cztery scenariusze, zgod-
nie z którymi koszty prezydenckiej 
ustawy o pomocy frankowiczom wy-
niosą od 44,6 do 66,9 mld zł. Za najbar-
dziej prawdopodobny wariant przyjęto 
najwyższą z tych kwot. KNF ostrzega, 
że 6 dużych banków mogłoby mieć pro-
blemy z wypłacalnością, a złoty uległ-
by osłabieniu. W skrajnym przypad-
ku, prezydencka ustawa o sposobach 
przywrócenia równości stron niektórych 
umów kredytu i umów pożyczki może 
kosztować banki aż 103,4 mld zł.

Deflacja konsumencka w marcu br. 
wyniosła 0,9 proc. w ujęciu rocznym 
(wobec 0,8 proc. deflacji r./r. w lutym) 
– podał Główny Urząd Statystyczny. 
W stosunku do poprzedniego miesią-
ca ceny towarów i usług konsumpcyj-
nych wzrosły o 0,1 proc. Według danych 
Eurostatu (BAEL – Badanie Aktywno-
ści Ekonomicznej Ludności) bezrobo-
cie w Polsce było na poziomie 6,9 proc., 
a przeciętna wysokość w strefie euro 
wynosiła 10,3 proc. Polska miała niższe 
bezrobocie niż Szwecja (7 proc.), Belgia 
(7,9 proc.) czy Irlandia (8,6 proc.), Fin-
landia (9,4 proc.) czy Francja (10,2 proc.). 

TRANSAKCJE
GPW utrzymuje kurs rozwoju rynku ka-
pitałowego: do końca pierwszego pół-
rocza obowiązywać będą niższe opła-
ty transakcyjne od obrotu kontraktami 
terminowymi na indeks WIG20. Dodat-
kowo, do końca września 2016 r., gieł-
da znosi opłaty pobierane od animato-
rów akcji małych i średnich spółek. GPW 

spodziewa się, że preferencyjne warunki 
transakcji przyczynią się do wzrostu ak-
tywności w obydwu segmentach rynku.

Bank Zachodni WBK otrzymał pożyczkę 
w wysokości 75 mln euro z Europejskie-
go Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 
na finansowanie inwestycji, które przy-
czynią się do poprawy efektywności wy-
korzystania energii w budynkach miesz-
kalnych – podał EBOR.  

Należący do PZU Alior Bank podpi-
sał wstępną umowę zakupu podsta-
wowej działalności Banku BPH od 
General Electric za 1,225 mld zł. To 
0,93 wartości księgowej. GE podał, że 
część podstawowa zostanie włączo-
na do Alior Banku w drodze podzia-
łu przez wydzielenie, a działalność 
hipoteczna zostanie w strukturach 
GE. GE zachowa portfel kredytów hi-
potecznych w złotych i walutach ob-
cych o wartości 3,9 mld dolarów oraz 
BPH TFI. Po połączeniu aktywa Alior 
Banku osiągną poziom około 60 mld 
zł, co da mu dziewiąte miejsce w pol-
skim sektorze bankowym. Bank poin-
formował ponadto, że oczekuje doce-
lowych rocznych korzyści z przejęcia 
na poziomie około 300 mln zł przed 
opodatkowaniem.

Getin International, spółka pośrednio 
zależna Idea Banku, zawarła wstęp-
ną umowę sprzedaży 100 proc. spół-
ki GetBack za 825 mln zł. Kupującym 
jest spółka Emest Investments. Płat-
ność w zależności od wyboru kupują-
cego, może nastąpić albo jednorazo-
wo w dniu przeniesienia własności akcji 
GetBack, określonym w umowie, jako 
„Dzień Zamknięcia”, albo w dwóch tran-
szach. Pierwszej w wysokości 60 proc. 
ceny w „Dniu Zamknięcia” i w drugiej 
w wysokości 40 proc. ceny wraz z okre-
ślonymi w umowie odsetkami płatny-
mi w terminie do 18 miesięcy od „Dnia 
Zamknięcia”. Umowa została zawarta 
m.in. pod warunkiem wydania przez pre-
zesa UOKiK oraz przez właściwy urząd 
antymonopolowy na Ukrainie stosow-
nych decyzji zezwalających na nabycie 
przez kupującego akcji GetBack. 
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Czy banki i rząd mają wspólne interesy? 
Ostatnie zmiany w polskiej bankowości pokazują dwie rzeczy: 
naturalną zdolność sektora do adaptacji do nowych warunków 
rynkowych narzuconych przez polityków oraz nieuchronność coraz 
większej konsolidacji sektora. To ewolucyjne przystosowanie do 
narzuconego podatku bankowego, pokazuje postawa zarządu 
Getin Noble Banku S.A., który powołując się na wprowadzenie 
niezbędnych procedur naprawczych, chce uniknąć fiskalnej daniny 
na rządowy program „ 500 + ”. Drugim przykładem jest przejęcie 
banku BPH S.A. przez Alior Bank S.A. Wszyscy na rynku wiedzą 
o bankach wystawianych na sprzedaż przez ich zagranicznych 
właścicieli. Dlatego, co paradoksalne, nowe duże obciążenia ze 
strony obecnego rządu i UE, przyśpieszają proces konsolidacji 
sektora. Dają też państwowym gigantom szansę na kupno instytucji 
finansowych wystawianych na sprzedaż. Przykład PKO BP, który 
powołując się na interesy akcjonariuszy nie kupił banku BZ WBK 
S.A., zadowalając się nabyciem Nordei (wraz z pakietem walutowych 
kredytów hipotecznych) w dzisiejszych realiach politycznych 
potraktowane by zostało jako „zdrada interesów narodowych”. Dla 
polskich banków skumulowały się jak w soczewce nowe wyzwania: 
rosnące koszty przy niskich stopach procentowych, zawirowania 
wokół problemu frankowiczów, coraz liczniejsze ataki hakerskich 
karteli, rygorystyczne wymogi poziomu kapitałów własnych ze 
strony UE. Wszystkie te elementy powodują coraz mniejszy zwrot 
z kapitału zaangażowanego w sektor bankowy. Dla zagranicznych 
udziałowców oznacza to poważny dylemat: jak rozwijać dochodowe 
przez lata spółki córki w Polsce przy coraz większej presji KNF, aby 
zostawiać w kraju jak największą część dywidendy. Z jednej strony 
banki potrzebują coraz więcej kapitału własnego, bo takie są wymogi 
CRD IV. Ale z drugiej zagraniczne zarządy banków nie chcą zbyt łatwo 
pozbyć się kurczących się w najbliższych latach zysków. Może to 
się skończyć dążeniem do obniżenia kosztów przez jeszcze większą 
redukcję zatrudnienia. Tę tendencję widać było już na początku 
2016 r. Dobrym prognostykiem na przyszłość jest szykowana przez 
PKO BP emisja listów zastawnych oraz nowe pomysły dotyczące kas 
mieszkaniowych. Mogą one pomóc w zasypaniu rowów pomiędzy 
sektorem bankowym a obecną koalicją rządową. Obie strony nie 
mają wyjścia: trzeba pozyskać oszczędności polskich firm i obywateli 
na programy budownictwa mieszkaniowego i zbudowanie buforów 
kapitałowych i płynnościowych wymaganych w CRR i CRD IV. 
Pierwszą jaskółką wspólnych interesów było ciepłe przyjęcie 
w Senacie koncepcji kas mieszkaniowych przygotowanych przez 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji razem z ZBP. Oby tak dalej… 
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