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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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Jaki wpływ według Ciebie może mieć obniżenie progu dla 
transakcji gotówkowych z 15 tys. EURO do 15 tys. ZŁOTYCH na 
działalność firmy? 

nie będzie miało wpływu na prowadzenie działalności

ułatwi prowadzenie działalności

utrudni prowadzenie działalności

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna. Próba właścicieli mikroprzedsiębiorstw lub osób zarządzających (do 10 osób 
zatrudnionych i do 2 mln Euro obrotu) licząca N=556 osoby. Termin realizacji: 18 - 31 marzec 2016. Metoda: CAWI. 
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Raiffeisen Polbank (po 5,7 proc.) oraz 
Deutsche Bank (5,3 proc.). 

Jak wynika z raportu „Zaufanie Pola-
ków do banków” przeprowadzonego 
na zlecenie Procontent Communication 
najczęstszymi przyczynami zmiany ban-
ku są: atrakcyjna oferta innego podmio-
tu, podwyżka opłat/prowizji oraz mała 
liczba dostępnych bankomatów. Prawie 
100 proc. respondentów badania posia-
da konto w banku, a ponad połowa ba-
danych (57 proc.) przyznaje, że zdarzyło 
się jej zmienić bank. Miejsce zamieszka-
nia nie ma wpływu na posiadanie konta, 
ponieważ nawet mieszkańcy wsi i ma-
łych miejscowości poniżej 20 tys. miesz-
kańców deklarują, że posiadają konto 
w banku (91 proc.). Nieznaczna różnica 
pojawia się, jeśli chodzi o wykształce-
nie – konta w banku nie posiada blisko  
12 proc. osób z niższym i tylko 2 proc. 
osób z wyższym wykształceniem.

Bank Zachodni WBK ogłosił strategię 
rozwoju biznesu w segmencie małych 
i średnich przedsiębiorstw. Celem jest 
zdobycie do końca 2018 r. 20 proc. udzia-
łu w rynku, nawiązanie relacji ze 100 tys. 
nowych klientów i wypracowanie pozy-
cji banku pierwszego wyboru dla MŚP. 
Strategia obejmuje dwa obszary: z jed-
nej strony inwestycje w ofertę produkto-
wą i jakość usług, a z drugiej rozwój du-
żej, zaawansowanej platformy, na której 
przedsiębiorstwa otrzymają od ban-
ku unikalne na rynku, pozafinansowe 
wsparcie działalności i rozwoju. 

Nawet 42 proc. firm z sektora mikro i ma-
łego biznesu zostanie dotkniętych regu-
lacją obniżającą limit transakcji gotówko-
wych z 15 tys. euro do 15 tys. zł, jeśli Sejm 
przyjmie proponowany przez rząd projekt 
zakładający obowiązkowe dokonywa-
nie transakcji ponad wskazaną sumę po-
przez rachunek płatniczy – takie wnioski 
płyną z badania „Płatności gotówkowe 
w polskich firmach”, przeprowadzone-
go na zlecenie Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców (patrz wykresy).  ▪
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W LICZBACH

Na podstawie informacji banków, 
publikacji prasowych oraz danych z portali 
ekonomicznych – opracował J. Grobicki

proc. Oznacza to, że w tym miesiącu, 
w przeliczeniu na dzień roboczy, ban-
ki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania 
o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyż-
szą o 5,5 proc. w porównaniu z marcem 
2015 r. Średnia wartość indeksu od po-
czątku 2016 r. wyniosła +6,4 proc.

Aplikację mobilna mBanku wzbogaco-
no o wiele nowości. Wśród nich znajdują 
się ubezpieczenie turystyczne przydatne 
w rozpoczynającym się właśnie okresie 
urlopowym, a także rozwiązanie dla po-
siadaczy iPhone 6s i 6s Plus – wykorzystu-
jące funkcję 3D Touch. Wystarczy mocniej 
dotknąć ikonę aplikacji w systemie iOS, 
aby wywołać menu podstawowych funk-
cji – tych samych, które użytkownik usta-
wił w układzie „planet” widocznym na 
ekranie głównym mBankowej aplikacji. 
To znaczące przyspieszenie w dostępie 
do podstawowych i najczęściej wykorzy-
stywanych przez klientów funkcji.

Firmy leasingowe w Polsce od stycz-
nia do marca br. sfinansowały aktywa 
o rekordowej wartości 13 mld zł (+23 
proc. r./r.). Dźwignią rynku były pojaz-
dy, i to zarówno samochody osobowe, 
jak i transport ciężki. Skurczył się na-
tomiast segment maszyn i urządzeń, 
przede wszystkim za sprawą sprzę-
tu budowalnego i rolniczego. Lepiej od 
rynku poradził sobie EFL. Z portfelem 
umów wartych 1,1 mld zł, odnotował 
niemal 26 proc. wzrostu.

TRENDY
Rosnącej roli mediów społecznościo-
wych w biznesie, poświęcono Social 
Media Convent w Gdańsku. Wśród pre-
legentów byli bankowcy, przedstawi-
ciele Twittera, Facebooka oraz twór-
ca społeczności Instagramers.com. 
W I kw. 2016 r. w social media oraz na 
portalach opublikowano ponad 90 proc. 
informacji na temat branży bankowej. 
Z danych z modułu analitycznego IMM 
wynika, że liderem zestawienia bench-
markowgo jest PKO Bank Polski – 29 
proc. Na drugim i trzecim miejscu upla-
sowały się kolejno mBank (14,2 proc.) 
oraz Bank Zachodni WBK (12,1 proc.), 
a TOP 10 zamykają ING Bank Śląski, 

 1.  Formy płatności od klientów biznesowych (w proc.) 
Jakie formy płatności za towary lub usługi są akceptowane w Twojej firmie  
podczas transakcji z klientami biznesowymi, czyli innymi firmami?

 2.  Preferowane formy płatności od klientów biznesowych (w proc.) 
A jaką formę płatności za towary lub usługi od klientów biznesowych  
Twoja firma woli najbardziej?

 3.  Preferowane formy płatności w gotówce (w proc.) 
Do jakiej kwoty firma akceptuje realizację płatności  
(przyjęcie płatności) w gotówce?

 4.  Jaki wpływ według Ciebie może mieć obniżenie progu dla 
transakcji gotówkowych z 15 tys. EURO do 15 tys. ZŁOTYCH  
na działalność firmy? (w proc.)
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Formy płatności od klientów biznesowych. 
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A jaką formę płatności za towary lub usługi od klientów 
biznesowych Twoja firma woli najbardziej? 

Preferowane formy płatności od klientów biznesowych. 
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Do jakiej kwoty firma akceptuje realizację płatności  
(przyjęcie płatności) w gotówce? 

Preferowane formy płatności w gotówce.  
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