
OBRÓT 
GOTÓWKOWY
Choć wiele się mówi o szybkim rozwoju 
płatności bezgotówkowych, to na rynku 
przybywa pieniądza. Głównie dlatego, 
że ludzie są przyzwyczajeni do gotówki, 
a ona sama nadal pozostaje wygodną 
formą płacenia.
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Loża komentatorów   8–9
Czy uda się zrealizować wzrost 
gospodarczy, założony w rządowym 
projekcie budżetu na rok 2017?
Zastanawiali się nad tym: Piotr Bujak, główny 
ekonomista PKO Banku Polskiego; Jarosław 
Janecki, główny ekonomista Société 
Générale w Polsce; Krzysztof Kluza ze Szkoły 
Głównej Handlowej; Ignacy Morawski, szef 
programu Polityki Publicznej i Governance 
w Instytucie WiseEuropa; Andrzej Reterski, 
prezes Domu Finansowego QS oraz Dariusz 
Winek, dyrektor zarządzający Pionem Strategii 
i Ekologii BOŚ Banku 

Przede wszystkim  
spokojna rewolucja   10–11
W praktyce bankowej pewnie będą sytuacje 
kryzysowe, ale te należy zażegnywać 
i ulepszać funkcjonowanie instytucji. Ale 
przede wszystkim dążyć do stabilności. 

Spokój, spokój. Powiem tak: jestem 
konserwatywnym, konsekwentnym 
rewolucjonistą. A zatem spokojna rewolucja 
– powiedział prof. dr hab. Adam Glapiński, 
prezes Narodowego Banku Polskiego, 
w rozmowie z Krzysztofem Miką

Głowa państwa celuje w spready   12–14

Ryba czy wędka?   16–18
Walutowi kredytobiorcy hipoteczni 
odzyskają znaczną część środków 
pobranych z tytułu spreadów, a do 
przewalutowania kredytów mają 
doprowadzić zdecydowane i odpowiednie 
działania o charakterze nadzorczym. Projekt 
ustawy umożliwiającej realizację 
pierwszego z wyżej wskazanych postulatów 
z początkiem sierpnia przekazany został 
pod obrady Sejmu. Omawiają go Karol 
Jerzy Mórawski i Beata Paxford

Banki w pakcie   19–21
„Pakt dla obszarów wiejskich” jest jednym 
z celów postawionych przez nowy rząd 

w „Programie Działań Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019”. Ma on być 
nie tylko strategią, ale także swego rodzaju 
porozumieniem społecznym i politycznym 
umożliwiającym rozwój obszarów wiejskich. 
Przybliża go Arkadiusz Lewicki

Banki promują... poprawę swojej 
rentowności   22–24

Banki przyciągają klientów 
promocjami i bonusami. Wydają 

pieniądze po to, żeby ciąć koszty. 
Paradoks? Nie.  

Chodzi o zmniejszenie liczby  
placówek i zatrudnienia. Udowadnia  
to Przemysław Szubański

Płatność w walucie karty   26–27
Technologia DCC to rozwiązanie dla 
podróżujących – korzystne finansowo,  
ale nadal mało popularne. Jego zalety 
zachwala Adam Żółw

Cisza przed burzą   28–29
Polski rynek płatności konsoliduje się. 
Czyżby gracze przygotowywali się na 
ofensywę nowej fali fintechów 
i międzynarodowych korporacji? 
Zastanawia się Konrad Polaczek

Przyszłość, która staje się  
przeszłością – jak odnaleźć się 
w teraźniejszości?   34–35
Od kilku lat używa się terminu cyfrowa 
transformacja, dobudowując wokół 
strategie i możliwe obszary zastosowania. 
Tymczasem z punktu widzenia biznesu 
bankowego chodzi o zdolność do 
szybkiego dostosowywania się do nowych 
realiów regulacyjnych czy odpowiedzi na 
nieustannie zmieniające się oczekiwania na 
poziomie pojedynczego klienta – twierdzi  
Artur Derwiszyński

RAPORT SPECJALNY
OBRÓT GOTÓWKOWY
Coraz więcej gotówki   36–37
Choć pieniądz elektroniczny coraz 
skuteczniej wypiera gotówkę z życia 
codziennego, to nadal jest w powszechnym 
użyciu. Jednak na mapie świata są już 
miejsca, w których stanowi ona margines 
codziennie wykonywanych płatności  
– przekonuje Maciej Kowal
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Rynek czeka na nowe stawki   38–39
O dniu dzisiejszym i przyszłości obrotu 
gotówkowego mówi Tomasz 
Banaszkiewicz, prezes zarządu Polskiej 
Organizacji Firm Obsługi Gotówki

Zaoszczędzić na... gotówce   42–43
Zdaniem przedstawicieli Narodowego 
Banku Polskiego, rozwiązania 
przewidziane w przygotowywanym 
zarządzeniu przyczynią się do znacznego 
polepszenia efektywności procesów 
obsługi gotówki oraz obniżenie 
całkowitych kosztów obrotu. Nie będzie 
to jednak ostatnie słowo banku 
centralnego w materii usprawnienia 
logistyki gotówki nad Wisłą – informuje 
Konrad Machowski

Dyspensery, multisejfy,  
recyklery…   46–48
Nic nie zapowiada, by w najbliższych 
latach banki mogły zrezygnować 
z obsługi gotówki w oddziałach. 
W zinformatyzowanym środowisku 
gotówka nie może pozostawać poza 
systemem. Dyspensery, multisejfy zyskują 
nowe funkcjonalności i coraz częściej 
zastępowane są przez nowoczesne 
automaty kasjerskie (recyklery) – co 
sprawdzał Bohdan Szafrański

Liczenie na obniżkę  
kosztów   52–53
Obecny proces przeliczania, sortowania 
i układania banknotów w sortowni gotówki 
charakteryzuje się dużym nakładem pracy 
manualnej i wielokrotnym przetwarzaniem 
banknotów w sorterach. Taki tryb liczenia 
generuje duże koszty. Czy automatyzacja 
procesów w sortowniach może przynieść 
oszczędności? – zbadał to Kamil Majewski

Kiedy pieniądze jadą  
za granicę...   56–57
Organizacja transgranicznego  
przewozu gotówki stanowi jedno 
z najpoważniejszych wyzwań we 
współczesnej logistyce. Przepisy 
dotyczące konwojowania wartości 
pieniężnych w poszczególnych krajach 
Wspólnoty różnią się bowiem praktycznie 
w każdym aspekcie – wyjaśnia  
Karol Materna

BANK I KLIENT
Otwarci na innowacje cyfrowe   60–62
Poziom cyfryzacji polskich banków 
plasuje je w awangardzie europejskiego 
sektora bankowego. Tak przynajmniej 
wynika z badania Digital Performance 
Index, analizującego dojrzałość cyfrową 
największych instytucji w Europie  
i na świecie. 

Dobre wyniki po II kwartale   64–66
Zapowiedź zakończenia programu 
„Mieszkanie dla Młodych” oraz typowy dla 
polskiego rynku efekt sezonowości to 
główne czynniki, które wpłynęły na istotnie 
wyższe wyniki akcji kredytowej 
w segmencie mieszkaniowym w II kw. br. 
Sytuację opisuje Jacek Gieorgica

Stabilizacja na rynku  
bankowym   70–72
Najnowsza analiza Monitora Bankowego 
wskazuje na stabilizację w obszarze 
poszczególnych indeksów badania. 
Większych zmian można oczekiwać w III 
kw. br. Nie można wykluczyć ograniczeń 
w zakresie finansowania projektów 
gospodarczych – przestrzega  
Paweł Minkina

TECHNOLOGIE 
Cyfrowa rewolucja.  
Czy dla wszystkich?   80–81
W zauroczeniu możliwościami, jakie oferuje 
świat cyfrowy często zapominamy, że wśród 
jego odbiorców znajdują się także osoby 
niepełnosprawne, które mają ograniczone 
możliwości poznawania zawartości 
przekazu. Gwoli prawdy trzeba jednak 
przyznać, że coraz więcej powstających 
projektów zakłada ich dostosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych  
– zauważył to Artur Król

STREFA VIP
Budowa kapitału społecznego to 
zadanie nas wszystkich   100–103
Tam, gdzie w grę wchodzą żywotne interesy 
państwa, nie ma miejsca na partyjne waśnie 
i stawianie związków zawodowych w roli 
chłopca do bicia, który jakoby hamuje 
postęp – podkreśla Dorota Gardias, 
szefowa Forum Związków Zawodowych 
(FZZ) w rozmowie z Maciejem Małkiem
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KRONIKA
Wydarzenia
Kancelaria Prezydenta RP przedstawi-
ła założenia do ustawy frankowej. Pod-
stawowym założeniem nowych przepi-
sów ma być zwrot spreadów pobieranych 
w wysokości wyższej niż dopuszczalna. 
Za taką będzie uznana sytuacja, gdy np. 
bank, naliczając spread, ustalał kurs róż-
niący się więcej niż o 0,5% proc. od kur-
su kupna/sprzedaży waluty, określanego 
przez NBP. Spready będą zwracane od kre-
dytu w wysokości maksymalnie 350 tys. zł 
na jedną osobę (jeżeli kredyt dotyczy mał-
żeństwa, to kwota ta podwaja się). Więcej 
na stronach 12-18.

Podjęto decyzję o likwidacji Minister-
stwa Skarbu Państwa. Będzie ono funk-
cjonowało do końca tego roku. Od stycz-
nia 2017 r. jego obowiązki przejmie nowy 
podmiot, w którym mają się znaleźć naj-
ważniejsze spółki Skarbu Państwa. Wśród 
nich wymieniono m.in. KGHM, Grupę Azo-
ty, PLL LOT, PZU. Być może znajdą się też 
tam grupy związane z sektorem energe-
tycznym, będzie to jednak zależało od 
współpracy z ministrem energii. Głównym 
celem nowego podmiotu ma być dbałość 
o wzrost wartości spółek Skarbu Państwa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poinformowało o obniżeniu 
się stopy bezrobocia w Polsce – tym razem 
o 0,2 pkt. proc., do poziomu 8,6%. W po-
równaniu z lipcem 2015 r. stopa bezrobocia 
zmniejszyła się o 1,4 pkt. proc. W liczbach 
bezwzględnych oznacza to, że z rejestrów 
urzędów pracy ubyło 30,5 tys. osób poszu-
kujących zatrudnienia. Odsetek osób po-
zostających bez pracy spadł do poziomu 
nienotowanego od ćwierć wieku.

Transakcje
Getin Noble Bank podjął uchwałę w spra-
wie ustanowienia Publicznego Programu 
Emisji Obligacji Podporządkowanych do 
maksymalnej kwoty 750 mln zł. Zosta-
ną one wprowadzone do alternatywnego 
systemu obrotu Catalyst. Będą emitowa-
ne w wielu seriach, a wartość nominalna 
jednej obligacji wyniesie 1000 zł. Emitent 

wyemituje co najmniej dwie serie obligacji 
w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
od dnia podjęcia przez zarząd przedmio-
towej uchwały. Obligacje będą zdemate-
rializowanymi papierami wartościowymi 
na okaziciela.

UniCredit rozważa sprzedaż wszystkich 
akcji Banku Pekao S.A. – podała agencja 
Bloomberg, powołując się na nieoficjalne 
informacje. Pakiet ten wart jest obecnie 
około 5 mld euro. Włoski bank potrzebu-
je środków na zwiększenie swoich kapi-
tałów. UniCredit sprzedał już w drodze 
przyspieszonej budowy księgi popytu 10% 
akcji Pekao. Według nieoficjalnych infor-
macji kupowali je głównie inwestorzy za-
graniczni. Włoski bank zadeklarował wte-
dy, że przez następne 90 dni nie będzie 
ponownie sprzedawał akcji Pekao. 

Ponad 30 mld zł wyniosła wartość gwa-
rancji de minimis udzielonych firmom 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 
końca czerwca 2016 r. Pozwoliło to im uzy-
skać kredyty w wysokości 53,45 mld zł. 
Z danych BGK wynika, że od połowy marca 
2013 r. do tej pory z programu gwarancji de 
minimis skorzystało 109 654 przedsiębior-
ców. Wystartował on wiosną 2013 r. Gwa-
rancje miały być odpowiedzią na potrzeby 
firm związane z ułatwieniem dostępu do 
finansowania bieżącej działalności. W li-
stopadzie 2013 r. Bank Gospodarstwa Kra-
jowego w porozumieniu z Ministerstwem 
Finansów rozszerzył gwarancje na kredy-
ty inwestycyjne. 

Produkty
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą 
starać się ponownie o kredyty na in-
nowacje technologiczne, uczestnicząc 
w rozpoczętym właśnie drugim konkur-
sie w ramach poddziałania 3.2.2 Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
na lata 2014–2020. Wśród banków bio-
rących w nim udział tradycyjnie już zna-
lazł się Raiffeisen Polbank. Na najlepsze 
projekty złożone w tym konkursie cze-
ka 0,5 mld zł. Oceniana będzie m.in. in-
nowacyjność technologii planowanej do 
wdrożenia w ramach projektu inwestycji 
technologicznej, jak też potencjał rynko-
wy produktów lub usług będących efek-

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
REDAKTOR NACZELNY  
„MIESIĘCZNIKA 
FINANSOWEGO BANK”

Racjonalizm versus populizm 
Decyzja nowego prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego 
o zaproponowaniu obecnego projektu ustawy o frankowiczach, 
zasługuje na uznanie. Nie tylko dlatego, że ta pomoże frankowiczom 
i nie zagrozi stabilności polskiego systemu finansowego, ale dlatego, 
że jest przede wszystkim aktem obywatelskiej odwagi. Ten wariant 
rozwiązania problemu walutowych kredytów mieszkaniowych 
jest rzadkim głosem rozsądku na wzburzonej fali politycznego 
populizmu. Już to zaskutkowało powrotem zaufania do akcji 
banków notowanych na GPW, wzrostem kursu PLN do obcych 
walut, uspokojeniem nastrojów zagranicznych inwestorów. Aby 
lepiej zrozumieć motywację Adama Glapińskiego, warto przeczytać 
jego wywiad opublikowany w bieżącym numerze naszego 
miesięcznika. Trzeba wyraźnie podkreślić, że bez poprawy opinii 
o naszym kraju wśród zagranicznych kręgów finansowych koncepcja 
reindustrializacji Polski byłaby bardzo trudna do realizacji. Tym 
bardziej że wicepremier Mateusz Morawiecki nie kryje, że środki 
na ten cel pochodziłyby z zagranicznych źródeł, nie tylko z unijnego 
planu Junckera. To, co niepokoi, to wyraźny wzrost deficytu 
budżetowego planowanego na rok 2017, za to cieszy rekordowo 
niskie od ćwierćwiecza bezrobocie. 

Polityczny sukces warszawskiego szczytu NATO oraz Światowych Dni 
Młodzieży powinien dawać każdemu z nas powód do satysfakcji. 
Polska na tle Starej Unii nie tylko okazała się oazą spokoju 
i bezpieczeństwa. Pozytywnie zdała trudny test organizatora imprez 
o globalnym zasięgu w bardzo niespojonych czasach. 

Według badań socjologów (w tym z UE) jedną z poważnych barier 
w rozwoju Polski, jest brak wiary we własne siły naszych rodaków. 
Choć wiele liberalnych kręgów atakuje rząd za dość agresywną 
i wybiórczą politykę historyczną, to trudno nie zauważyć, że 
młode pokolenie Polaków, widząc problemy Starego Kontynentu, 
podświadomie szuka oparcia w naszej historii. Nieprzypadkowo 
liczbę zwolenników obrony terytorialnej szacuje się na nawet 100 
tys. osób! Jak słusznie zauważył w wywiadzie w „Do Rzeczy” znany 
ekonomista Rafał Antczak, dopiero w ciągu ostatnich 20 lat, po raz 
pierwszy od lat 300, Polacy mieli międzynarodową koniunkturę 
na gromadzenie bogactwa. W poprzednich epokach po okresie 
prosperity wojny niczym efekt jojo pustoszyły nasz kraj (np. w latach 
1939–1945 Polska straciła aż 70% majątku narodowego, a Francja 
zaledwie 3%...). Jeżeli ZNOWU ktoś ze Wschodu nam nie przeszkodzi, 
z czasem dogonimy w poziomie zamożności choćby Hiszpanię. Oby 
tym razem nam się udało… 
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