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Jarosław Janecki, główny ekonomista 
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Kluza ze Szkoły Głównej Handlowej; Ignacy 
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Banki pod ostrzałem   18–20
Od ponad roku przeżywają czas dekoniunktury, 
a ich zyski systematycznie spadają. Nie 

zwalniają jednak na potęgę pracowników i nie 
redukują sieci oddziałów. Konkurencja 
wymusza utrzymanie usług na określonym 
poziomie, a spłacalność kredytów nadal jest 
bardzo wysoka – informuje Jan Franczyk

Podatkowy przedtakt   22–24
Sytuacja banków na giełdzie w I kw. 2016 r. 
przestała się pogarszać. Tym razem ich 
kapitalizacja poszła w górę i wróciła do 
poziomu zbliżonego do notowanego 
w końcu III kw. 2015 r. W przeszłości banki 
wielokrotnie udowodniły swoje ogromne 
możliwości dostosowania i miejmy nadzieję, 
że tym razem również tak będzie.

Podatek straconej szansy   26–28
725 mln zł wpłynęło do budżetu Skarbu 
Państwa z pierwszych dwóch miesięcy 
obowiązywania tzw. podatku bankowego. 
Według naszych wyliczeń około 580 mln zł 
z tej kwoty wpłaciły banki. Największymi 
płatnikami są PKO BP, Pekao S.A. i PZU.

Rok silnych wrażeń   30–37
Po latach ekspansji czas na odpoczynek dla 
sektora. Kumulacja negatywnych czynników 

zewnętrznych doprowadziła do wyhamowania 
dynamiki, szczególnie jeśli chodzi o wyniki 
finansowe. Zyski większości banków były w 2015 r. 
gorsze niż rok wcześniej, a perspektywy na 2016 r. 
są mgliste i raczej nie napawają optymizmem.  
W otoczeniu sektora działo się tyle, że niemiłymi 
niespodziankami obdarować można by całą 
dekadę – podkreśla Grzegorz Elaniuk  

w omówieniu XXI edycji naszego rankingu

Banki trzymają się  
niezbyt mocno   52–53
Z jednej strony – nowe podatki, wyższe wymogi 
kapitałowe, fundusz restrukturyzacji kredytów, 
nowe regulacje dotyczące sprzedaży produktów 
finansowych, możliwa obniżka stóp, 
frankowicze. Upadające SKOK-i. Z drugiej  
– 3,5 mld zł zysku po pierwszym kwartale. Tyle 
w Polsce. W Europie – spowolnienie. Jaki będzie 
ten rok dla banków? – zastanawia się 
Przemysław Szubański

Inkluzywny przewrót   54–56
W opublikowanych pod koniec maja 
rekomendacjach gospodarczych dla państw 
członkowskich Komisja Europejska zauważa, że 
jeśli Polska nie podejmie reform, to odbije się 
to na finansach państwa i w efekcie nie spełni 
wymogów wynikających z europejskiego 
Paktu Stabilności i Wzrostu. Polski rząd 
zapewnia, że wszystko ma pod kontrolą, ale 
czy na pewno? – pyta Andrzej Ostrowski

Wielkie liczenie PKB   58–60
Po obniżeniu ratingu przez Standard & Poor’s, 
zmianie perspektywy na negatywną przez 
Moody’s i zapowiedziach zrewidowania oceny 
przez Fitcha można spodziewać się, że polska 
gospodarka lada moment znajdzie się 
w opałach. Tymczasem najważniejsze 
międzynarodowe instytucje spodziewają się 
raczej jej odrodzenia – zauważa Igor Lagenda

Dr Jekyll i Mr Hyde – dwa oblicza  
planu Morawieckiego   62–64
Przyjmuję plan wicepremiera Morawieckiego 
za dobrą monetę i udzielam mu kredytu 
zaufania. Ale dostrzegam w tej propozycji także 
słabości i zagrożenia. Które elementy przeważą 
– gdy będziemy znali ten plan w całości, a nie 
tylko jego wyjściowe założenia – te dobre czy 
te złe, to się okaże. Wierzę, że dobre  
– podkreśla prof. dr. hab. Jerzy Hausner 
w rozmowie z Krzysztofem Miką
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Wdrożenie dyrektyw  
BRRD i DGS   72–73
Założeniem unii bankowej są jednolite 
przepisy dotyczące zwiększonych 
wymogów ostrożnościowych dla banków, 
lepszej ochrony deponentów oraz zasad 
zarządzania i postępowania w przypadku 
upadłości instytucji finansowej. Dotyczy  
to wszystkich podmiotów w 28 państwach 
członkowskich Unii Europejskiej  
– przypomina Bohdan Szafrański
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wprowadza zasadniczych zmian dla 
sektora finansowego, wiąże się często 
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usług płatniczych (PSD2) wprowadzić 
może znaczące zmiany na rynku.
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Niedługo pojawi się tzw. tożsamość 
cyfrowa, czyli identyfikacja za pomocą 
zaufanej instytucji wykorzystującej 
mechanizmy cyfrowej autoryzacji  
i autentykacji. Wykorzystując różne 
metody identyfikacji i uwierzytelniania, 
obywatel będzie mógł skorzystać  
z dostępu do szerokiego spektrum usług 
świadczonych przez wiele instytucji, nie 
tylko banki czy firmy komercyjne, ale 
także jednostki administracji państwowej 
i samorządowej – zapowiada  
Adam Marciniak, dyrektor Pionu 
Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO 
Banku Polskiego w rozmowie  
ze Stanisławem Brzeg-Wieluńskim
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dumy, Lech Kurkliński
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Pani Teresie  
Hildebrand-Wrzesień

wyrazy najgłębszego współczucia 
oraz słowa wsparcia  

i otuchy z powodu śmierci 

MAMY 
składają 

Zarząd oraz pracownicy  
Związku Banków Polskich 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Jana Furgi 

wieloletniego, zasłużonego 
pracownika bankowości, 

odznaczonego Złotym Krzyżem 
Zasługi i Odznaką Honorową 

„Za zasługi dla bankowości 
Rzeczypospolitej Polskiej”, dobrego  

i serdecznego Człowieka.

Z powodu śmierci Ojca  
Panu Jackowi Furdze składamy 
serdeczne wyrazy współczucia

zarząd i pracownicy  
Centrum Prawa Bankowego  

i Informacji.
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KRONIKA
WYDARZENIA 
We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł 
w Warszawie w wieku 77 lat profesor 
Jan Winiecki. W latach 2010–2016 za-
siadał w Radzie Polityki Pieniężnej, 
był założycielem i  Honorowym Prze-
wodniczącym Towarzystwa Ekonomi-
stów Polskich, a także współzałoży-
cielem Centrum im. Adama Smitha 
i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. 
W latach 1991–1993 był dyrektorem 
wykonawczym w Europejskim Banku 
Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 
2000 r. był doradcą ekonomicznym  
WestLB Bank Polska SA.
Profesor Jan Winiecki był wybitnym 
nauczycielem akademickim, wycho-
wawcą i wzorem dla wielu pokoleń 
ekonomistów. Jego odejście to wiel-
ka strata dla nauki polskiej i środo-
wiska bankowego.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykona-
nia budżetu za 2015 r. PKB zwiększył 
się o 3,6% (tj. o 0,3 pkt. proc.) niż rok 
wcześniej oraz o 0,2 pkt. proc. więcej, 
niż prognozowano w ustawie budże-
towej. Do budżetu państwa wpłynęło 
289,1 mld zł, wydatki wyniosły 331,7 
mld zł, a deficyt sięgnął 42,6 mld zł 
i był o prawie 15% (7,3 mld zł) niższy 
od zaplanowanych 49 mld 980 mln zł. 
Podatek od towarów i usług (VAT) dał 
budżetowi 123 mld 120,7 mln zł, a więc 
więcej o 1 mld 819,7 mln zł (o 1,5%) od 
kwoty zapisanej w znowelizowanym 
budżecie. Na obsługę długu krajowego 
wydano 19 mld 433,5 mln zł, co ozna-
cza, że wydatki te były niższe o 1,3% 
od planowanych. Obsługa zadłuże-
nia zagranicznego pochłonęła 9 mld 
735,5  mln  zł wobec zaplanowanych 
9 mld 818 mln zł. PKB liczony w cenach 
stałych roku poprzedniego wzrósł re-
alnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. – po-
dał Główny Urząd Statystyczny w tzw. 
szybkim szacunku PKB.

Agencja Moody’s utrzymała rating 
polskiego długu na poziomie A2/P-1, 

ale zmieniła perspektywę ze stabil-
nej na negatywną. Wśród przyczyn ta-
kiej oceny agencja wymieniła m.in. fi-
skalne ryzyka związane ze znaczącym 
wzrostem w bieżących wydatkach, 
jak również rządową intencję obniże-
nia wieku emerytalnego. Jeśli chodzi 
o wydatki, agencja wskazała m.in. na 
świadczenia na dzieci (w ramach Pro-
gramu Rodzina 500+), podkreślając, 
że podniosą one wydatki bieżące o ok. 
17 mld zł w 2016 r. (0,9%. PKB) i 23 mld 
zł w 2017 r. (1,1% PKB). 

TRANSAKCJE
PESA Bydgoszcz S.A. i zarządzany przez 
Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) 
Fundusz Inwestycji Infrastruktural-
nych (Kapitałowy Fundusz Inwestycyj-
ny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
– FIIK) podpisały umowę wspólników, 
która przewiduje zasilenie spółki Rail 
Capital Partners (RCP), w latach 2016–
2020, kwotą 200 mln zł. PESA i FIIK 
obejmą odpowiednio 51 i 49% udziałów 
w RCP. Zgodnie z przyjętym biznespla-
nem spółka RCP będzie dysponować do 
2020 r. flotą co najmniej kilkunastu no-
woczesnych lokomotyw serii GAMA.

Trzeci miesiąc z rzędu wartość środków 
powierzonych krajowym funduszom in-
westycyjnym wzrosła. Na koniec kwiet-
nia łączne aktywa wyniosły prawie 
257 mld zł i w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem były większe o 1,59 mld 
zł (+0,6%). Na skutek osłabienia się 
polskiego złotego, w ujęciu walutowym 
aktywa funduszy inwestycyjnych spa-
dły o -1,53 mld euro (-2,6%).

PRODUKTY
Biuro Informacji Kredytowej przeka-
zało najbardziej aktualne dane zbior-
cze (stan na marzec 2016 r.), dotyczące 
tego, kim jest statystyczny franko-
wicz i jak sumiennie reguluje raty kre-
dytu we frankach. Liczba czynnych 
kredytów we frankach to 534,9 tys., 
a kredytobiorców jest 907,6 tys. Oka-
zuje się, że 66% osób posiadających 
kredyty mieszkaniowe we frankach 
pochodzi z Pokolenia X. Są to oso-
by urodzone w latach 1967–1981. Aż 

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Za przewalutowanie zapłaci reszta 
Banki A.D. 2016 coraz częściej poddawane są dobrze 
przemyślanej kampanii z kategorii PR. Ma ona zmiękczyć ich 
stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu przewalutowania 
kredytów mieszkaniowych. Animatorami tych działań są na ogół 
pracownicy medialni orbitujący wokół TVP. A dość często wręcz 
członkowie rodzin obecnego kierownictwa telewizji publicznej 
(vide: TVP1). Nie robią tego bezinteresownie – chcą spłacać 
niższe raty. Dlatego coraz częściej manipulują wypowiedziami 
osób reprezentujących banki oraz ich samorząd, czyli ZBP. 
Z tego powodu świadomie emitują zamanipulowane, wyrwane 
z kontekstu lub wręcz archiwalne filmowe wypowiedzi, co 
mogliśmy obserwować np. w ostatnim majowym programie 
„Studio Polska”. Problem tkwi w tym, że za tym przekazem 
medialnym stoją ubrani w szaty „bezstronnych i obiektywnych” 
ci, którzy chcą tymi kosztami obciążyć pozostałych klientów 
banków. Widać, że czują się coraz pewniej, szantażując ulicznymi 
pochodami otoczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Widać to po 
jego najnowszym projekcie ustawy o przewalutowaniu kredytów 
mieszkaniowych. Ale resort finansów dobrze wie, że restrykcyjna 
ustawa frankowa wystraszy do reszty obecnych i potencjalnych 
inwestorów. A ci po skoku koalicji PO–PSL na pieniądze OFE już 
stracili zaufanie do przewidywalności naszego państwa. 

Co robić w tej sytuacji? Banki, wykorzystując mechanizmy 
opracowanego przez siebie  tzw. sześciopaku, powinny 
aktywnie zachęcać klientów do korzystania z tej ścieżki do 
sanacji ich zadłużenia. Konsumenci powinni być lepiej niż dziś 
poinformowani o tym rozwiązaniu, które do tej pory kosztowało 
banki około 600 mln zł. Ten spór ma też drugie dno… Naruszenie 
konstytucyjnej zasady równości wobec prawa frankowiczów 
wobec innych kredytobiorców jest bardzo niebezpieczne. Może 
wywołać nie tylko kryzys finansowy, ale doprowadzić do ruiny 
wizerunek Polski jako państwa prawa. To, co można zarzucić 
bankom, to brak jednolitej strategii informacyjnej, czym dla 
typowego Kowalskiego może się okazać „przewalutowanie 
kredytów w CHF po sprawiedliwym kursie”. Wiele badań 
jednoznacznie pokazuje, że większość polskiego społeczeństwa 
nie akceptuje przewalutowania kredytów CHF na PLN. Obawiając 
się słusznie, że zapłaci za to np. wyższymi prowizjami i kosztami 
prowadzenia rachunków. Banki muszą w tej sprawie lepiej 
komunikować się ze swoimi klientami.  
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