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BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
Frankowicze wygrali proces z mBankiem 
 
mBank zdecydował się wycofać swoją apelację od wyroku sądu I instancji z 2013 r . w 
pozwie zbiorowym kredytobiorców, tzw. frankowiczów starego portfela. Tym samym  
uprawomocniło się  orzeczenie,  uwzględniające  w całości  żądania powodów i  sprawę  
można uznać za zamkniętą - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.07.2020 r.). 
 mBank poinformował w komunikacie, iż "z treści uprawomocnionego wyroku wynika stałe 
oprocentowanie umów kredytowych hipotecznych, indeksowanych do waluty obcej na 
poziomie oprocentowania z dnia uruchomienia kredytu.” I takie rozstrzygnięcie – zdaniem 
banku – można potraktować dziś jako kompromisowe. Kredytobiorcy otrzymają zatem 
zwrot części wpłaconych rat. 
Pozew zbiorowy 1247 kredytobiorców mBanku to jedna z najdłużej ciągnących się - blisko 
dekadę – spraw,  dotyczących kredytów opartych na frankach szwajcarskich, gdzie 
określona w  umowach stawka oprocentowania zależna była od decyzji banku, a nie 
kształtowania się wskaźników z rynku międzybankowego. 
Zdaniem powodów, gdy stawka LIBOR,  rosła bank powoływał się na nią, podwyższając 
oprocentowanie kredytu. Z kolei kiedy wskaźnik ten obniżał się, oprocentowanie nie było 
dostatecznie obniżane, a  bank powoływał się na zmianę parametrów finansowych, 
wskazywanych w umowach. 
 
 
 

Inwestorzy mają zapomnieć o zwyżkach na GPW? 

  
Zdaniem  Marcina Materny, dyrektora działu analiz Millennium Domu Maklerskiego, na 
warszawskiej  Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)  pod koniec 2020 r. indeksy  będą 
na niższym poziomie  niż obecnie, ponieważ  "nie ma  dużej branży, która mogłaby 
pociągnąć rynek do góry". A jest cała masa spółek, które  nie rokują poprawy wyników 
oraz garstka podmiotów z "pewnym potencjałem" - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 15.07.2020 
r.).Ekspert  podkreśla zwłaszcza słabość banków, mających ponad jedną piątą udziału 
zarówno w WIG, jak i WIG20 (grupuje największe spółki). 
 "Banki są dławione bardzo niskimi stopami procentowymi, a dodatkowo niewspółmiernie 
wysokimi w stosunku do zysków podatkami. Jeśli pojawi się na nich jakieś odbicie, to 
bardzo spekulacyjne" - mówi dyr. Materna. Ceny akcji banków spadły, a "trudno sobie 
wyobrazić wzrost cen akcji, jeśli nie będzie choćby przesłanek do poprawy wyników" - 
zauważa analityk. Twierdzi, że "przed nami przynajmniej kilka kwartałów spadku zysków. 
Najpierw przez obniżki stóp procentowych, a potem przez rezerwy zawiązywane na 
niespłacane kredyty". 
 

 
 
 



 

GPW : 14 proc. spółek ma problem z regulowaniem płatności 
 
Co siódma spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) 
ma problem z regulowaniem swoich płatności, a  prawie połowę z nich stanowią  spółki 
budowlane - donosi "Puls Biznesu"(www.pb.pl z 15.07.2020 r.) za wynikami badania "Długi 
spółek giełdowych",  przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę. 
I tak, spośród 404 sprawdzonych  przez analityków spółek,  57  widnieje w bazie KRD jako 
dłużnicy. "Oznacza to, że 14 proc. firm notowanych pod koniec czerwca 2020 r. na 
stołecznej giełdzie miało problemy z regulowaniem płatności". 
I tak, najwyższą średnią zadłużenia mają firmy wyceniane na mniej niż 10 mln zł, z których 
każda ma do oddania średnio ok. 780 tys. zł. 
Jak wyliczyli autorzy badania, w porównaniu z  jego ostatnią edycją, przeprowadzoną w 
lipcu 2019 r.,  zadłużenie notowanych na GPW spółek zmniejszyło się prawie o jedną 
trzecią  z 42,6 mln zł do 29,7 mln zł. Wśród zadłużonych podmiotów  nie ma tegorocznych 
debiutantów. A że  liczba polskich firm notowanych na warszawskim parkiecie zmalała o 
12, wśród nich mniej jest także tych z zaległymi płatnościami. 
 

 
RPP: Stopy procentowe nadal w granicach zera 
 
 Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe na rekordowo niskich 
poziomach, ustanowionych pod koniec maja br. Referencyjna stopa nadal więc wynosi 
0,10 proc. w skali roku - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 14.07.2020 r.). 
Decyzja RPP  ma na celu  zmianę "długoterminowej struktury płynności w sektorze 
bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych 
oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. 
wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej". 
Według RPP,  działania NBP "ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu 
inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz – poprzez pozytywny wpływ na sytuację 
finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu 
finansowego". NBP będzie nadal prowadzić operacje zakupu skarbowych papierów 
wartościowych i dłużnych papierów wartościowych, gwarantowanych przez Skarb 
Państwa, na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku - pisze 
portal. 
RPP  podtrzymała również ocenę, że poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi 
negatywne skutki pandemii, ogranicza   skalę spadku aktywności gospodarczej, 
wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. 
 

RzF interweniuje w sprawie warunków lokat 
 
 Rzecznik Finansowy zawiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o 
"podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez 
jeden z banków" - podaje  „Rzeczpospolita"(Nr z 11.07.2020 r.).   
W ostatnim półroczu br.  RzF otrzymał skargi klientów dotyczące „Lokaty Facto" w  Banca 
Farma Factoring (BFF) Banking Group w Polsce. Klienci skarżyli się na  stosowanie przez 
ten bank wydłużonego  terminu  zwrotu środków (nawet 35 dni).  A z analizy dokonanej 
przez ekspertów  Biura Rzecznika Finansowego wynika, że "postanowienia regulaminu 
stosowanego przez bank, a odnoszące się do terminu zwrotu środków są wewnętrznie 
sprzeczne", gdyż "ten sam paragraf regulaminu odnosi się, zarówno do terminu zwrotu 
środków z rachunku lokaty terminowej „Lokaty Facto", jak i innych prowadzonych przez 



bank rachunków bankowych na rzecz klienta". Ponadto, nie wiadomo, dlaczego bank  
zwraca środki dopiero po upływie 35 dni od dnia zerwania lokaty. W regulaminie są 
równorzędne rozwiązania,  pozwalające  zwrócić środki niezwłocznie po "wypowiedzeniu 
czy zerwaniu umowy, jak i w terminie późniejszym". W opinii RzF, bank  nie określił 
"jasnych i czytelnych zasad regulujących kwestię zwrotu środków” po zerwaniu  tej lokaty. 
  

 
Kryzys kredytowy  już w  blokach startowych ? 
 
Polacy przyzwyczaili się żyć na kredyt. Pożyczki gotówkowe cieszą się w Polsce  dużą 
popularnością  - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 12.07.2020 r.). Według dziennika, jednak  
po wakacjach będzie znacznie trudniej pożyczyć pieniądze. Komitet Stabilności 
Finansowej alarmuje bowiem, że grozi nam kryzys kredytowy. Pandemia Covid-19    
mocno  uderzyła w sektor bankowy. Wynik finansowy wypracowany przez instytucje 
bankowe w marcu i kwietniu 2020 r. już  spadł o 45 proc., a  według szacunków Związku  
Banków Polskich  (ZBP) odnotowany prze banki tegoroczny spadek zysków może sięgnąć 
nawet do 85 proc. 
Przy tym z "jednej strony ponad milion klientów zawiesiło spłaty kredytu, z drugiej - Rada 
Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe" - podaje gazeta.  Wprawdzie część banków 
bagatelizuje problem, to ZBP jednak planuje zaproponowanie środków zaradczych. Gdyż 
staje się jasne, że trudno będzie uniknąć kryzysu gospodarczego. 
 
 

 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 
Sejm RP uchwalił ustawę o wsparciu państwa dla ubezpieczeń 
należności 
 
Sejm RP  uchwalił ustawę o wsparciu dla rynku ubezpieczeń, zakładającą, że Skarb 
Państwa przejmie na siebie część ryzyka firm ubezpieczeniowych w zamian za 
przekazanie przez nie części składek do budżetu państwa. Nowa regulacja  umożliwia 
cesję ryzyka wynikającego z portfela limitów ubezpieczeniowych zakładu ubezpieczeń na 
rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju a konkretnym 
ubezpieczycielem - podaje "Puls Biznesu" (Nr z 17.07.2020 r.). Udział SP w ryzyku ma 
wynosić  80 proc. do czasu,  aż kwota wypłaconych przez zakład  odszkodowań z tytułu  
umowy, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75 proc. 
składki  brutto, należnej towarzystwu z  ubezpieczeń należności handlowych w 2019 r. 
Ma to  pozwolić  uniknięciu  sytuacji, gdy ubezpieczyciele mogą znacząco obniżyć,  lub 
zlikwidować  limity odszkodowań w kredycie kupieckim dla przedsiębiorców, którzy nie 
dostaną należności za dostarczone towary lub usługi. A  może to wpłynąć na spowolnienie 
wymiany handlowej,  pogorszenie płynności finansowej i znaczny wzrost ryzyka 
niewypłacalności. Dla SP może  to oznaczać pogorszenie sytuacji makroekonomicznej 
oraz zmniejszenie wpływów podatkowych z tytułu CIT i VAT. 
 
 

WSA w Warszawie : ubezpieczenie bez podatku u źródła 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie orzekł, że składka ubezpieczeniowa 
wpłacana za granicę  nie jest opodatkowana w Polsce, ponieważ „usługa 



ubezpieczeniowa nie jest podobna do umowy gwarancji” - informuje "Dziennik Gazeta 
Prawna"(Nr z 14.07.2020 r.). Zdaniem warszawskiego  WSA, "gwarancja to wielostronna 
umowa nienazwana, której celem jest potwierdzenie wiarygodności finansowej strony. Nie 
wymaga ona płatności składki. Natomiast umowa ubezpieczenia jest umową dwustronną". 
Warszawski WSA rozpatrywał sprawę firmy  telekomunikacyjnej, która  pełniła także 
funkcję  agenta ubezpieczeniowego,  pośrednicząc  w świadczeniu usług 
ubezpieczeniowych na rzecz swoich abonentów w w zamian za prowizję. Abonentom nie 
przysługiwały na podstawie zawieranych umów żadne roszczenia w stosunku do spółki, a 
ona sama nie miała żadnych roszczeń wobec ubezpieczycieli. 
 To już  kolejny korzystny wyrok sądu I  instancji w tej sprawie, po orzeczeniach  WSA w 
Bydgoszczy i  i WSA w Poznaniu. Orzeczenia te są jeszcze nieprawomocne. 
Tak  więc "spór z fiskusem będzie musiał rozstrzygnąć ostatecznie Naczelny Sąd 
Administracyjny" - komentuje gazeta. 
 
 
 

KNF: kara 50 tys. zł dla  AXA Ubezpieczenia 
 
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła karę pieniężną  w wysokości 
50 000 zł na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji - donosi 
"Money.pl’ ( www.money.pl z 15.07.2020 r.)  za komunikatem regulatora. Nadzór finansowy 
ukarał ubezpieczyciela za "naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w 
przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych". 
Według nadzoru finansowego, przy wymiarze kary dla  AXA Ubezpieczenia  "zostało 
uwzględnione", że  zakład ubezpieczeń wdrożył już  środki zaradcze oraz usprawnił 
procedury likwidacji szkód. 
 

CEPIK: Polacy rejestrują mniej aut 
 
W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r.  Polacy zarejestrowali ponad 722 tysięcy 
pojazdów. To  niemal o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej - podaje "Rzeczpospolita"(Nr 
z 15.07.2020 r.), powołując się na  Ministerstwo Cyfryzacji. Ponadto, według danych 
CEPiK,   niemal 395 tys.  aut zostało zarejestrowanych w pierwszych trzech miesiącach 
br., podczas gdy  w analogiczny czasie 2019 r. zarejestrowano około 475 tys. pojazdów. 
Oznacza to - pisze gazeta - że Polacy zarejestrowali około 80 tys. mniej pojazdów niż w 
porównywalnym okresie ub. r. Według resortu cyfryzacji, przyczyniła się do tego epidemia 
koronawirusa.  Albowiem od połowy marca 2020 r. zmalał ruch w systemie CEPiK. 
 "Większość urzędów zmieniła tryb pracy, a wielu kierowców odłożyło na później zakup i 
rejestrację auta" - zauważa dziennik. 
 I tak, od  początku kwietnia do końca czerwca br.  CEPiK odnotował rejestrację 327 371 
samochodów. Jest to wprawdzie niewiele mniej niż w pierwszych trzech miesiącach br., 
ale  też  sporo mniej, niż w tym samym czasie 2019 r. 
 
 

W 2019 r.  blisko 94 mln zł odszkodowań i świadczeń z UFG 
 
W 2019 r.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) "namierzył" 127 tys.  kierowców 
bez polisy  komunikacyjnego OC - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 15.07.2020 r.), powołując 
się na  sprawozdanie za ub .r. Zdaniem UFG, ta "identyfikacja możliwa była nie tylko dzięki 

http://www.money.pl/


sprawnej współpracy z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego, ale przede wszystkim 
dzięki stałemu rozwijaniu przez Fundusz własnych zaawansowanych narzędzi kontroli”. 
Fundusz jest w stanie coraz sprawniej identyfikować brak obowiązkowej ochrony 
ubezpieczeniowej dzięki analizie  danych z CEPiK i informacjom administrowanej przez 
siebie ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych - pisze gazeta. 
Ponadto, UFG w 2029 r. wypłacił około 94 mln zł odszkodowań i świadczeń z wypadków i 
kolizji drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców i nieznanych 
sprawców szkód oraz  świadczeń z tytułu upadłości firm ubezpieczeniowych w przeszłości. 
Z kolei przychody UFG w ub.r. wyniosły 569 mln zł,  o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Większość wpływów  pochodziła z opłat karnych za brak polisy i regresów od 
nieubezpieczonych sprawców wypadków. Ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy 
OC (komunikacyjne i rolne) trafiło do Funduszu ponad 195 mln zł. 
 

A może warto wprowadzić  ubezpieczenie od bezrobocia 
 
Zdaniem dr hab. Jacka Męciny, profesora UW i doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan, w  
sytuacji kryzysu gospodarczego  gdy  ludzie tracą pracę i nie mają prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych, albo  są zmuszeni zamknąć własną działalność gospodarczą,  "dobrym 
rozwiązaniem może być dodatek solidarnościowy, ale tylko na krótki okres, najdalej do 
końca 2020 r." - pisze "Bankier.pl"(Nr z 13.07.2020 r.). Ekspert podkreśla, iż nie powinno to 
być jednak rozwiązanie systemowe. Natomiast jednym z  możliwych rozwiązań - w jego 
opinii -  jest wprowadzenie ubezpieczenia od bezrobocia, które mogłoby  obowiązywać od 
2023 lub 2024 r. 
"W wielu krajach Unii Europejskiej funkcjonuje system ubezpieczenia od bezrobocia, który 
pozwala w dłuższym czasie skorelować wysokość zasiłku z wysokością wynagrodzenia" - 
mówi doradca Lewiatana. Ale przyjęcie takiego rozwiązania  oznacza także koszty, 
związane z ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia dla osób zatrudnionych - zauważa 
prof. J. Męcina. 
 
 

ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 
Oszczędności w  PPK nie objęte egzekucją sądową czy administracyjną 

  
Środki zgromadzone w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) nie podlegają egzekucji 
sądowej ani administracyjnej w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej - informuje 
"Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.07.2020 r.). Jednak ograniczenia te nie mają 
zastosowania  (art. 95 ustawy z 4 października 2018 r. o PPK)  do egzekucji "mającej na 
celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, a w tym należności budżetu państwa 
powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów".  Ustawodawca uzupełnił w ten sposób, na gruncie przepisów szczególnych, 
zakres ograniczeń egzekucji zawarty w kodeksie postępowania cywilnego. 
Jak wyjaśnia "DGP", "wyłączenie środków na rachunku PPK z masy upadłości w 
postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, 
należy do kognicji niezależnego sądu, do którego należy też rozstrzygnięcie ewentualnych 
wątpliwości dotyczących zakresu wyłączenia poszczególnych składników mienia upadłego 
z masy upadłości. 

 
 



Coraz więcej  środków  na rachunkach w PPK 

 
Na koniec marca br. w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) uczestniczyło blisko 1 
mln osób - donosi "Prawo.pl"(www.prawo.pl  z 08.07.2020 r.). 
Według  Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na rachunkach PPK  w  pierwszym 
kwartale 2020 r.  981 611 uczestników PPK zgromadziło ok.  555 095 tys. zł,  podczas gdy 
w czwartym kwartale 2019 r.  liczba dokonanych  wpłat za 328 926 uczestników wynosiła  
86 238 tys. zł. Z  danych  KNF wynika ponadto, że systematycznie rośnie również liczba 
osób, które decydują się na wnoszenie wpłat dodatkowych. I tak, liczba uczestników  za 
których dokonywane są wpłaty dodatkowe, finansowane przez samego uczestnika PPK,  
w  I  kw. br.  wyniosła 6 139 osób, gdy   w III kwartale 2019 r. zdecydowało się na ten krok  
raptem 10 uczestników PPK - pisze portal. 
W I kw. br. było też już 17 782 pracodawców, którzy wpłacają  opłaty dodatkowe za swoich 
pracowników. Do PPK odprowadzili  oni w IV kw. 2019 r. – 1 074 tys. zł, a już w I kw. 2020 
r. – 3 447 tys. zł.  Z kolei  wpłaty podstawowe finansowane przez uczestników PPK 
wyniosły w  w IV kw. 2019 r. – 48 196 tys. zł, a w I kw. 2020 r. – 313 094 tys. zł.  Natomiast 
wpłaty podstawowe finansowane przez pracodawców  sięgnęły odpowiednio 36 007 tys. zł 
i 235 653 tys. zł. 
 
 
 

KNF nałożył karę 50 tys. zł na PTE PZU 
 
Komisja Nadzoru  Finansowego (KNF)  ukarała PTE PZU za niezawiadomienie Komisji o 
zamiarze bezpośredniego nabycia przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 'Złota Jesień' 
akcji domu maklerskiego Ipopema Securities „ w liczbie zapewniającej przekroczenie 10 
proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 10 proc. udziału w kapitale 
zakładowym domu maklerskiego” - informuje „Money.pl”( www.money.pl   z 15.07.2020 r.) 
Chodzi o umowę z listopada 2017 r. , która  wiązała się m .in. z przejęciem aktywów oraz 
zarządzania Pekao OFE". Do przeniesienia aktywów Pekao OFE, w tym akcji Ipopema do 
OFE PZU oraz przejęcia przez fundusz praw i obowiązków Pekao OFE doszło  zaś 
12.10.2018 r., a  dotychczas posiadany udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu i w kapitale zakładowym Ipopema zwiększył się powyżej 10 proc. 
Naruszony przez PTE PZU  przepis "zobowiązuje każdy podmiot do informowania KNF o 
zamiarze nabycia znacznych pakietów akcji spółek będących domami maklerskimi. 
Przepisy te mają za cel niedopuszczenie do przejęcia kontroli nad domem maklerskim 
oraz do uzyskania znacznego wpływu na jego działalność przez podmioty, które nie dają 
rękojmi jego prawidłowego funkcjonowania (...) stabilności oraz bezpieczeństwa dla jego 
działalności". 

 
 
Mało dodatkowych wpłat na konta w PPK 
 
Jak  wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), spośród blisko miliona 
uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK),  tylko nieco ponad 6 tys. osób  
finansuje  dodatkowe wpłaty na swoje konto w PPK - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 
17.07.2020 r.). Natomiast dodatkową  wpłatą od pracodawcy na  konto w PPK  może 
pochwalić się  zaledwie 18 tys. uczestników systemu. Takie dane za trzeci kwartał 2019 r. 
opublikował  właśnie  portal mojePPK.pl - wyjaśnia dziennik. 



I tak, podstawowa wpłata pracownika do systemu PPK  wynosi  miesięcznie 2 proc. jego 
pensji brutto;  pracodawca zaś wpłaca mu jeszcze  na konto w PPK co najmniej 1,5 proc. 
tej pensji. 
Jednak wpłaty do programu  PPK  mogą być wyższe. Zarówno pracownik, jak i  jego 
pracodawca mogą dodatkowo zwiększyć maksymalnie swoją miesięczną wpłatę na konto 
w PPK do  4 proc. pensji brutto uczestnika. 
  
  
 
  
 


