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*  Forum Strategii Bankowych

*  Konferencja Płatności Mobilne

oraz

*  Gala rankingu „50 największych banków w Polsce 2016”:

    -  Nagrody konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove" za najlepszy esej

    -  Nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka od Związku Banków Polskich

    -  Ranking „50 największych banków w Polsce 2016” „Miesięcznika Finansowego BANK”

    -  Debata środowiska bankowego z udziałem członka zarządu Narodowego Banku Polskiego

    -  Nagrody projektu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL”

    -  Wręczenie medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich

20 czerwca 2016 r., Hotel DoubleTree
Warszawa, ul. Skalnicowa 21

www.aleBank.pl/HoryzontyBankowosci
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika   6–7
Wydarzenia z kwietnia 2016 r.

Loża komentatorów   8–9
Czy postkryzysowe reformy systemu 
bankowego, w szczególności 
proponowany podział banków 
uniwersalnych (Liikanen, Vickers, 
Volcker), wymusza specjalizację 
banków komercyjnych oraz zwiększa 
szansę banków niszowych?
Na pytanie to odpowiedzieli: Mirosław 
Bieszki, doradca ekonomiczny Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; 
Jarosław Janecki, główny ekonomista 
w Société Générale w Polsce; Krzysztof 
Kluza ze Szkoły Głównej Handlowej; 
Ignacy Morawski, szef programu polityki 

publicznej i governance w instytucie 
WiseEuropa; Katarzyna Perkuszewska 
z PKO Banku Polskiego S.A. oraz  
Dariusz Winek, doradca prezesa  
BOŚ Banku

Tylko koncentracja  
czy już repolonizacja   12–14
W 2015 r., według danych KNF, udział 
krajowych inwestorów w strukturze 
własnościowej sektora wynosił niecałe  
40 proc. Po przejęciu Aliora i BPH może 
sięgnąć 43 proc. Entuzjasta repolonizacji, 
obecny minister finansów Paweł 
Szałamacha jest zwolennikiem osiągnięcia 
proporcji 50/50. Optymiści sądzą, że może 
to nastąpić już na przełomie tego 
i następnego roku. Jak? – wyjaśnia 
Przemysław Szubański

Banki sobie poradzą   16–17
Niektóre rozwinięte kraje miały olbrzymie 
kłopoty, a nasz młody niedoświadczony 
i obarczony wszystkimi błędami sektor 
potrafił na tyle trzymać się norm 
ostrożnościowych, że się wybronił przed 
kryzysem – to jest prawdziwy powód do 
dumy – zauważa premier Jan Krzysztof 
Bielecki w rozmowie z Przemysławem 
Barbrichem i Janem Osieckim

Zaniechania transformacji   32–34
Wicepremier prof. dr hab. Jerzy Hausner 

zaprezentował swoją autorską 
prognozę perspektyw rozwoju 

polskiej gospodarki w najbliższych 
latach. Ta unikalna analiza musi być 

lepiej poznana przez polski sektor 
finansowy i świat nauki. Ale przede 

wszystkim powinna trafić do serc i umysłów 
obecnych włodarzy Rzeczypospolitej. 

TEMAT NUMERU 
NOWATORSKIE PRODUKTY BANKOWE
Prosto, szybko i wygodnie   36–40
Można zaryzykować stwierdzenie, że 
podstawowe usługi i produkty oferowane 
przez banki są do siebie bardzo podobne  
– przynajmniej tak odbierają to klienci. 
Dzięki postępowi w nowych technologiach 
bardzo łatwo wprowadzać do oferty kolejne 
produkty. Jak zatem być dziś tym 
wyjątkowym bankiem? Podpowiada  
to Bohdan Szafrański

Zapłacisz łatwo, szybko  
i bezpiecznie   42–43
Rachunek za prąd dostępny w bankowym 
systemie transakcyjnym i opłacany jednym 
kliknięciem? Ta ambitna wizja ma szansę 
ucieleśnić się w ciągu najbliższych miesięcy. 
Prace nad tzw. e-fakturą, czyli nowym 
modelem dostarczania dokumentów 
płatnościowych przy wykorzystaniu bankowej 
infrastruktury wraz z automatyzacją opłacania 
zobowiązań, są już na finiszu – donosi  
Karol Jerzy Mórawski

Kolejny kanał bankowania?   46–47
Polacy coraz chętniej korzystają z mediów 
społecznościowych. Przy ponad 25 mln 
użytkowników internetu, aktywnie korzysta 
z nich14 mln osób. Spędzają oni w nich 
coraz więcej czasu – średnio godzinę  
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i 17 minut każdego dnia. Można 
powiedzieć, że powoli stają się jednym 
z kanałów bankowania – uważa  
Konrad Polaczek

Płatności zbliżeniowe  
spodobały się Polakom   48–50
Jesteśmy w ścisłej czołówce krajów, 
w których rozwiązania związane 
z płatnościami mobilnymi 
i bezgotówkowymi mogą szybko zdobyć 
ogromną rzeszę użytkowników. Dziś bardzo 
popularne są technologie HCE, ale 
w kolejce czekają następcy – m.in. już 
wdrażana technologia tokenizacji. Płatności 
mogą być teraz realizowane również za 
pośrednictwem portfela cyfrowego  
– informuje Artur Król

BANK I KLIENT
Nie jesteśmy organizacją  
lobbingową   56–57
Działamy na rzecz interesu ogólnego, 
społecznego, państwowego. Jesteśmy 
przekonani, że dobry system bankowy to 
jeden z warunków dobrze funkcjonującej 
gospodarki. Poza tym jednym z naszych 
priorytetów jest wspieranie właściwych 
relacji pomiędzy klientami a bankami  
– podkreśla wiceprezes ZBP Jerzy Bańka 
w rozmowie z Krzysztofem Miką

Osobiste doświadczenia 
najważniejszym elementem  
oceny banków   64–66
Polacy mają na ogół pozytywne 
doświadczenia w relacjach z bankami i to 
one w największym stopniu determinują 
społeczną ich ocenę. Mimo zniekształcenia 
w przestrzeni publicznej obrazu tych 
instytucji, zarówno społeczna ocena ich 
reputacji, jak i poziom deklarowanego 
zaufania nie zostały podważone  
– przekonuje Jacek Gieorgica

Stabilizacja ocen i opinii   67–69 
Środowisko bankowe przewiduje, że 
w najbliższych miesiącach nastąpi 
umocnienie trendów wzrostowych na 
podstawowych rynkach produktowych. 
Zakłada także powolną poprawę sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstw, 
gospodarstw domowych oraz gospodarki 
kraju – pisze o tym Paweł Minkina

PRAWO
UOKiK bierze wszystko   76–77
Gruntowna reorganizacja procedury 
abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych, 
istotne zwiększenie kompetencji prezesa 
UOKiK oraz uznanie missellingu w sektorze 
finansowym za szczególną formę 
naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów – to tylko niektóre 
z postanowień nowelizacji ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
niektórych innych ustaw, uchwalonej 
jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. 
Nowe przepisy weszły w życie 16 kwietnia 
br. Omawia je Karol Materna

TECHNOLOGIE
Zabawa w bankowanie   88–89
Analitycy uważają grywalizację (czyli 
wykorzystanie mechanizmów gier 
komputerowych do modyfikowania 
zachowań ludzi w sytuacjach niebędących 
grami) za jeden z głównych mechanizmów 
angażowania klientów. Jednak jak na razie 
jedyną nagrodą może być wyłącznie 
satysfakcja – co sprawdził Marcin Złoch

Znajdowanie powiązań   96–98
Choć Big Data przedstawiana jest ciągle 
jako nowinka technologiczna, to analiza 
rozproszonych i wielowymiarowych danych 
od lat jest z sukcesem wykorzystywana. 
Także w bankowości. 

OPINIE
Euro z helikoptera   99
Coraz częściej włodarze ECB wspominają 
o tym, że politycy powinni zdecydować się 
na kolejne programy stymulacyjne  
– pobudźmy gospodarkę, może w końcu jej 
tryby zaskoczą. Co ciekawe, odzewu zbytnio 
nie ma – konstatuje Marek Rogalski

Ryzyko polityczne   100
To jeden z głównych czynników 
prowadzących do kryzysu w gospodarce 
i finansach. Niepewność polityczna 
zniechęca inwestorów krajowych 
i zagranicznych. Narastanie ryzyka 
politycznego to sygnał ostrzegawczy dla 
agencji ratingowych. Na dodatek traci się 
bezpowrotnie czas, który jest niezbędny dla 
odblokowania potencjału rozwojowego 
kraju – ostrzega Jan K. Solarz
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KRONIKA
WYDARZENIA 
Kandydatem prezydenta RP Andrze-
ja Dudy na następcę Marka Belki, pre-
zesa zarządu NBP, jest Adam Glapiński 
– minister w rządach Jana Krzysztofa 
Bieleckiego i Jana Olszewskiego, wie-
loletni członek Rady Polityki Pienięż-
nej, a od marca 2016 r. członek zarządu 
NBP. W latach 80. działał w NSZZ So-
lidarność. W 2013 r. otrzymał tytuł pro-
fesora ekonomii. Przewodniczył radom 
nadzorczym Banku Rozwoju Ekspor-
tu, Centralwings, KGHM Polska Miedź. 
Był również prezesem zarządu i dyrek-
torem generalnym Polkomtela, a tak-
że doradcą ekonomicznym prezydenta  
Lecha Kaczyńskiego.

Według GUS produkcja przemysłowa 
w marcu br. była wyższa niż w przed 
rokiem o zaledwie 0,5 proc. Przy czym 
produkcja przemysłowa skoczyła o 8,8 
proc. Realne jest jednak osiągnięcie 
słabszego tempa wzrostu naszej go-
spodarki w pierwszym kwartale. Dane 
uwzględniające czynniki sezonowe tak-
że były nie najlepsze, wskazywały na 
zwyżkę produkcji jedynie o 0,8 proc. po 
lutowym wzroście o 3 proc. 

Podobnie jak w 2015 r., pierwsze mie-
siące obecnego roku przynoszą nasile-
nie presji deflacyjnej. Jest ona już jed-
nak wyraźnie słabsza. Od stycznia do 
marca ubiegłego roku spadek cen wy-
nosił 1,4–1,6 proc., podczas gdy w tym 
roku sięga 0,8–0,9 proc. Potwierdzają 
się więc skorygowane niedawno w dół 
prognozy inflacyjne NBP, zakładające 
że średnioroczna zmiana cen będzie 
mieścić się w przedziale od minus 0,9 
do plus 0,2 proc. 

Narodowy Bank Polski w 2015 r. od-
notował zysk w wysokości 8 mld 275 
mln 781 tys. zł. Z tej kwoty do budże-
tu państwa trafi ok. 7,9 mld zł. Bank 
centralny wyjaśnił, że w latach 2010–
2015 łącznie wypracował zysk w wy-
sokości ok. 29 mld zł, wpływy do bu-
dżetu państwa z tego tytułu wyniosły 
27,5 mld zł. 

TRANSAKCJE
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Banku Ochrony Środowiska podjęło 
uchwałę w sprawie podwyższenia ka-
pitału zakładowego w drodze emisji 
akcji serii U w trybie subskrypcji pry-
watnej i w kwocie nominalnej nie niż-
szej niż 10 zł, ale nie wyższej niż 400 
mln zł. Oznacza to, że bank wyemituje 
nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 mln 
akcji o jednostkowej wartości nomi-
nalnej 10 zł. Intencją zarządu Banku 
Ochrony Środowiska jest pozyskanie 
kapitału na poziomie nie niższym niż 
400 mln zł, co umożliwi dalszy, bez-
pieczny rozwój oraz generowanie środ-
ków na finansowanie inwestycji ekolo-
gicznych i zrównoważony rozwój. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Alior Banku zdecydowało o emisji do 
220 mln akcji serii I z prawem poboru. 
Kapitał zakładowy wzrosnąć ma o nie 
więcej niż 2,2 mld zł. Parytet wymiany 
akcji w procesie podziału BPH został 
ustalony na 0,44 akcji Aliora za 1 akcję 
BPH. Emisja związana jest z planowa-
nym nabyciem wydzielonej części Ban-
ku BPH. Cena za 87,23 proc. udziałów 
GE w podstawowej działalności banku 
BPH wynosi 1 225 mln zł, z zastrzeże-
niem korekt. Wycena 100 proc. udzia-
łu w podstawowej działalności banku 
to 1 532 mln zł. 

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. 
z sukcesem uplasowało kolejną w tym 
roku emisję certyfikatów niededykowa-
nego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alo-
kacji Spółek Dywidendowych. W wyniku 
napływu środków oraz wypracowania 
dodatniej stopy zwrotu przez zarządza-
jących funduszem, aktywa netto Altus 
FIZ AASD wzrosły o 57 mln zł do 474,2 
mln zł. Dzięki temu fundusz umocnił się 
na drugiej pozycji w perspektywicznym 
segmencie funduszy dywidendowych.

PRODUKTY
Wartość BIK Indeks – Popytu na Kre-
dyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), 
który informuje o rocznej dynamice war-
tości wnioskowanych kredytów miesz-
kaniowych, wyniosła w marcu br. +5,5 

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Nic tak nie łączy jak wspólny wróg 
Majowy V Kongres Bezpieczeństwa Banków (KBB) oraz kwietniowa 
konferencja Forum Technologii Bankowych (FTB) dają wiele podstaw 
do optymizmu. Na debiutanckim kongresie FTB ujawniono szczegóły 
udanej współpracy polskich banków z resortami cyfryzacji oraz 
rodziny przy projekcie redystrybucji środków z Programu 500+. Jako 
informatyczna podstawa posłużył rządowy program Empatia, który 
– o paradoksie – powstał do walki z bezdomnością. Okazał się na tyle 
otwartą konstrukcją kompatybilną z infrastrukturą informatyczną, że 
dość łatwo zaadaptowano ją do nowych zadań. Program 500+ wymusił 
(od lutego do kwietnia br.) masę zmian prawnych robionych na cito. Ta 
operacja administracji publicznej i banków zakończyła się sukcesem: 
już pierwszego dnia zgłoszono 100 tys. wniosków o zapomogę, system 
informatyczny nie zawieszał się. Warto podkreślić udany debiut 
Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, kierowanego przez Piotra 
Balcerzaka, doradcę zarządu ZBP, sekretarza-członka Prezydium Rady 
Bankowości Elektronicznej oraz sekretarza Forum Bezpieczeństwa 
Transakcji Elektronicznych, Contact Center i Płatności Mobilnych. 
W specjalnie przygotowanym warroom od pierwszego dnia składania 
wniosków dyżurowali informatycy, prokuratorzy, eksperci od cybersecurity. 
Już po 12 godzinach prokuratorzy skierowali pierwszy wniosek do 
policji o aresztowanie hakera wysyłającego fałszywy link do wypełniania 
wniosków. Przygotowanie technicznych możliwości do realizacji socjalnego 
Programu 500+ zostało bardzo poważnie potraktowane przez banki, 
które wzięły udział w tym projekcie. Daje im to dodatkową szansę na 
powstrzymanie fali negatywnego populizmu skierowanego wobec nich, 
które rozpoczęła koalicja PO-PSL i twórczo rozwinęła obecna…  
No cóż, nowy rząd zmuszony jest do współdziałania z bankami nie tylko 
przy Programie 500+. Banki, dysponując nowoczesną i bezpieczną 
infrastrukturą informatyczną wspartą armią dobrze opłacanych ekspertów, 
są naturalnym sojusznikiem państwa w walce z hakerami, za którymi 
często stoją nasi sąsiedzi ze Wschodu. Powstanie nowej, ustawowej 
Narodowej Strategii Cyberbezpieczeństwa stanie się ukoronowaniem 
takiej współpracy. Dziś państwo i klienci banków są w takim samym 
stopniu na celowniku H-economy, czyli świata hakerów. Muszą ze sobą 
współdziałać także przy innych projektach: cyfrowy obywatel, zwiększeniu 
udziału e-pieniądza w gospodarce (aby ograniczyć koszty i walczyć z szarą 
strefą), ułatwieniu dostępu do administracji przez strony www. Banki 
i rząd są na siebie skazane, niezależnie od różniącego je spojrzenia na takie 
przedwyborcze pomysły, jak: przewalutowanie kredytów mieszkaniowych, 
podatek bankowy etc. Pogodzą ich hakerzy, którzy wyprzedzają o krok 
lub podążają za nowymi systemami bezpieczeństwa administracji, gmin, 
infrastruktury gospodarczej etc. Dla hakerów niefrasobliwi klienci banków 
to dosłownie otwarta brama do fałszywych przelewów, źródło informacji 
do fałszowania dokumentów potrzebnych do wyłudzania kredytów… Nic 
tak nie łączy jak wspólne zagrożenie… 
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