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BANKOWOŚĆ & RYNEK KAPITAŁOWY 
 
 
Banki zareagują na  obniżkę stóp procentowych  wzrostem  opłat  ? 
 
Kolejne cięcie  stóp procentowych, w tym podstawowego wskaźnika - stopy referencyjnej 
NBP - do poziomu 0,1 proc. zwiastuje  dla oszczędzających na lokatach i kontach 
oszczędnościowych kolejne obniżki oprocentowania, a dla spłacających kredyty 
hipoteczne w złotych oznacza spadek raty o kilka procent - informuje "Bankier.pl” 
(www.bankier.pl z 29.05.2020 r.). Większość hipotek w Polsce opartych jest bowiem na 
zmiennej stopie procentowej i bazuje na wskaźnikach z rynku międzybankowego 
(WIBOR), a te  zwykle podążają  za stopami ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej 
(RPP). Jednak spłacający kredyty hipoteczne oparte  na walutach obcych mogą 
spodziewać się  wzrostu obciążeń. Ponadto, eksperci spodziewają się także wzrostu tzw. 
pozaodsetkowych kosztów kredytu, a więc opłat i prowizji. 
Dla zaciągających kredyty konsumpcyjne zmiana podstawowej stopy procentowej oznacza 
automatyczne obniżenie maksymalnego oprocentowania. Nowa stawka wynosić będzie  
7,2 proc. rocznie, a więc tyle będzie mogło wynosić  oprocentowanie karty kredytowej czy 
kredytu gotówkowego - pisze portal. 

 
EuCO będzie obsługiwać kredytobiorców walutowych 
 
Europejskie Centrum Odszkodowań SA  (EuC0) z Legnicy, spółka notowana na 
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), poinformowała o poszerzeniu 
profilu działalności o dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów walutowych, w tym w 
szczególności tzw. kredytów frankowych - informuje  „Puls Biznesu"(Nr z 04.06.2020 r.). 
Do tej pory grupa skupiała się na uzyskiwaniu na rzecz klientów odszkodowań od 
zakładów ubezpieczeń. Nowy obszar działalności firma będzie realizować za 
pośrednictwem swojej spółki celowej - Centrum Dochodzenia Roszczeń sp.z.o.o. 
Jak pisał "PB",  w 2017 r.  gdy na rynek    pozwów frankowych wkroczył  Votum, 
bezpośredni rywal EuCO w branży odszkodowawczej,  Joanna Smereczańska-Smulczyk, 
szefowa kancelarii radców prawnych EuCO, twierdziła, ze legnicka spółka nie widzi 
potencjału rozwoju w tym obszarze. Tymczasem Votum sukcesywnie zbierał klientów z 
roszczeniami związanymi z kredytami frankowymi, tak że  w I kwartale 2020 r. wysłał do 
sądów 1,5 tys. pozwów w sprawach frankowych. 
 
 

Będzie trudniej o  kredyt 
 



Zdaniem ekonomistów,  ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp 
procentowych do 0,1 proc.,  przy inflacji sięgającej 2,9 proc. i podatku bankowym 0,44 
proc. "czyni realne stopy w Polsce jednymi z najbardziej ujemnych na świecie" - informuje 
'Parkiet"(Nr z 02.06.2020 r.). Z pewnością skorzysta na tym rząd (niższe koszty 
zwiększanego teraz zadłużenia) - komentuje gazeta.  NBP twierdzi zaś, że "łagodzenie 
polityki pieniężnej oddziałuje w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego 
przez pozytywny wpływ na sytuację kredytobiorców (mniejszy koszt pieniądza miałby 
wesprzeć jakość spłaty kredytów). Tymczasem banki mogą przykręcić kurek z kredytami - 
pisze „P” - gdyż  "pozytywny wpływ niższych stóp na koszt ryzyka banków będzie mniejszy 
niż negatywny na wynik z odsetek". A to zmniejszy ich zyski i zdolność do kredytowania. 
Poprzednia obniżka stóp  o łącznie 100 pkt baz.  to ubytek około 2 mld zł zysku netto 
sektora, a ubiegłotygodniowa o 40 pkt baz. 
Analitycy z  Trigon DM szacują, iż obecna obniżka stóp proc. może przynieść kolejne 2 
mld zł utraconego zysku netto. 
 
 

Przepisy antylichwiarskie weszły w życie 
 
Przepisy antylichwiarskie już obowiązują - informuje 'Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 
02.06.2020 r.). Z dniem  30.05.2020 r.  wszedł w życie pakiet przepisów antylichwiarskich 
uchwalonych w ramach rządowej tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z 14.05.2020 r.). 
Obejmują one m.in. zakaz stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie w umowach 
pożyczkowych z osobami fizycznymi, niemożność prowadzenia egzekucji z 
nieruchomości, jeżeli  dług jest niewielki, oraz karę do pięciu lat pozbawienia wolności za  
"żądanie spłaty pożyczki udzielonej na warunkach przekraczających ustawowy próg" - 
pisze dziennik. Albowiem  według nowej  regulacji,  żądanie zapłaty odsetek w wysokości 
co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę ustawowych odsetek maksymalnych od 
kwoty wynikającej z umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej na jej cele prywatne 
(niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby),  
podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu - podaje gazeta. 
Nowe przepisy obowiązują także w stosunku  do postępowań wszczętych i 
niezakończonych przed dniem wejścia w życie tarczy 3.0, jeżeli przed tą datą nie został 
złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji 
nieruchomości. 
 
 

Frankowicze  czekają na "siódemkową" uchwałę Sądu Najwyższego 
 
Na koniec 2020 r. w sądach było już ponad 10 000 spraw dotyczących  kredytów 
frankowych, a ich liczba stale rośnie. Sądy "pozamrażały" bowiem  część spraw 
frankowych, czekając na ukształtowanie się  linii orzeczniczej  Sądu Najwyższego - pisze 
"Prawo.pl"(www.prawo.pl z 01.06.2020 r.), gdyż wciąż jest wiele pytań bez odpowiedzi i 
rozbieżności w orzecznictwie. Dlatego frankowicze, przedstawiciele banków i sędziowie 
zgodnie uważają, że SN w rozszerzonym składzie powinien rozstrzygnąć najważniejsze 
kwestie. 
"Nie ma bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy abuzywna klauzula 
waloryzacyjna określa główne świadczenie kontraktu, czy skutkuje nieważnością czy 
odfrankowieniem umowy" - komentuje  portal. 
Zdaniem Rzecznika Finansowego (RzF) i Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), bank po 
unieważnieniu umowy nie ma prawa pozywać byłego kredytobiorcy za korzystanie z 
kapitału, zaś SN "sugeruje, że może". W efekcie sprawy kredytów frankowych trwają lata, 
a banki i frankowicze nie mają pewności, jakie rozstrzygnięcie zapadnie. 



 

 
 
 
UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 
 

 
Niższe zyski ubezpieczycieli majątkowych  za I kw. 2020 r. 
 
W I kwartale 2020 r. Polacy wydali  na ubezpieczenia ponad 16,7 mld zł  - informuje 
"Bankier.pl"(www.bankier.pl z 03.06.2020 r.) za komunikatem  Polskiej Izby Ubezpieczeń 
(PIU). 
Przypis składki z polis życiowych na życie wyniósł ponad 5,2 mld zł (spadek o 0,3 proc. 
r.d.r.), a wartość świadczeń z tytułu tychże ubezpieczeń wyniosła 4,7 mld zł (spadek o 6,7 
proc.).  Z kolei ubezpieczyciele majątkowi odnotowali przypis składki w I kw. 2020 r.  na 
poziomie  11,53 mld zł (wzrost 3,7 proc. r.d.r.)  i  wypłacili  5,8 mld zł odszkodowań (wzrost 
o  14 proc.). 
 Zdaniem  J. Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa PIU, "odszkodowania zarówno z OC 
komunikacyjnego, jak i z autocasco są wyższe niż rok temu, mimo że dane obejmują 
również marzec, czyli początek pandemii, kiedy przemieszczanie się było ograniczone". 
Łączny zysk netto ubezpieczycieli w I kw. br. wyniósł 1,05 mld zł i był o 7,4 proc. niższy niż 
rok wcześniej. I tak, zysk netto ubezpieczycieli życiowych w omawianym czasie wyniósł 
652,6 mln zł i był o 28,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. Natomiast zysk w 
ubezpieczeniach  majątku był na poziomie  400,5 mln zł (spadek o 36,3 proc.). 

 
 
Pracodawca może ubezpieczyć pracowników na wypadek COVID-19 
 
Większość pracowniczych grupowych polis na życie zapewnia wypłatę w przypadku 
śmierci lub pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu koronawirusa - pisze "Puls 
Biznesu"(Nr z 01.06.2020 r.). Jednak  wypłaty z polisy na życie nie dostaniemy za sam fakt 
zachorowania na COVID-19. Świadczenie otrzymamy zaś, jeśli z tego powodu trafimy do 
szpitala. Ochroną objęty jest zwykle także pobyt na OIOM-ie oraz rekonwalescencja, czyli 
czas na zwolnieniu lekarskim po powrocie ze szpitala - przyznaje  Małgorzata Wiśniewska, 
wiceprezes spółki brokerskiej Prospector.  M.Wiśniewska  podkreśla, iż "zdecydowana 
większość funkcjonujących na rynku ubezpieczeń grupowych nie ma w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia żadnych wyłączeń związanych z epidemią czy pandemią". Co 
do zasady, standardowa umowa  zawiera jednak  ochronę na wypadek choroby zakaźnej, 
takiej jak COVID-19. 
Grupowa polisa na życie  to  ubezpieczenie podstawowe, obejmujące śmierć 
ubezpieczonego, oraz  umowy  dodatkowe, zawierające różnego rodzaju zdarzenia, 
„związane z życiem i zdrowiem ubezpieczonego. A każda z tych umów dodatkowych może 
mieć swoje specyficzne wyłączenia.  Trzeba więc  uważnie sprawdzić warunki 
posiadanego przez siebie ubezpieczenia - radzi ekspertka. 

 



Concordia: ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii (OZE) z myślą o 
środowisku 
 
 
Concordia Polska Grupa Generali wprowadziła na  rynek  ubezpieczenie odnawialnych 
źródeł energii (OZE),  oferowane w formule „all risks”  i dedykowane zarówno klientom 
indywidualnym, rolnikom, jak i przedsiębiorcom - donosi "PRNews.pl "(www.prnews.pl z 
28.05.2020 r.).   
Ochrona   ubezpieczeniowa obejmuje  systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i 
instalacje o mocy nawet do 150 kWp,  znajdujące się na dachu budynku, budowli lub 
zlokalizowane na gruncie. Klient  może   rozszerzyć   umowę ubezpieczenia na wypadek, 
gdyby poziom produkcji energii elektrycznej był niższy niż zakładano; np. przy stracie  w 
produkcji energii elektrycznej, która nie została wyprodukowana przez ubezpieczoną 
instalację fotowoltaiczną,  gdy na przykład grad uszkodzi instalację fotowoltaiczną i część 
paneli zamontowanych na dachu będzie wymagało wymiany.  Odszkodowanie  pozwoli 
wówczas  na odtworzenie instalacji i wymianę uszkodzonych paneli, czy  też na 
zminimalizowanie straty,  powstałej w związku z koniecznością poboru większej ilości 
energii z sieci energetycznej. 
Ubezpieczenie instalacji OZE w nowym, atrakcyjnym zakresie można wykupić 
samodzielnie lub przy okazji zawierania innych rodzajów ubezpieczeń w ramach 
produktów Concordia Mój Dom, Concordia Agro lub Concordia Firma. 
 
 

 Allianz Polska walczy o utrzymanie pozycji rynkowej 
  
Spadający udział w rynku ubezpieczeń majątkowych, mniejszy przypis składki z polis  
komunikacyjnych i  zaległości w digitalizacji -  to podstawowe problemy, z którymi obecnie 
zmierza się Allianz Polska. Do tego dochodzi pogarszająca się szkodowość oraz  coraz 
częstsze próby wyłudzeń, zwłaszcza z indywidualnych polis komunikacyjnych – informuje 
"Puls Biznesu"(Nr z 04.06.2020 r.).  Ubezpieczyciel odczuwa też skutki restrykcji 
wprowadzonych w kraju w związku z pandemią Covid-19.   Według Matthiasa Baltina, 
prezesa zarządu spółek Allianz 
 w   Polsce,w I kwartale 2020 r. firma  poprawiła rentowność biznesu w "życiówce" (wzrost 
o  1 proc.) i odnotowała  6 proc. spadku w "majątku" (zwłaszcza w  komunikacji), m.in. z 
powodu  ograniczeń związanych z pandemią.  Allianz skupia  się teraz na sprzedaży 
zdalnej, ale  ma problem z dostępem do  danych kontaktowych klientów, które są  u 
agentów , broniących  się przed  przejęciem portfela klientów - twierdzi gazeta. 
Ubezpieczyciel  przyspiesza  digitalizację. M. in wdrożył platformę internetową  do 
przechowywania dokumentów w formie elektronicznej i wymiany informacji, uruchomił   
usługi telemedyczne, a teraz pracuje nad wprowadzeniem cyfrowego asystenta do 
likwidacji szkód. 

 
Tempo likwidacji szkód komunikacyjnych nadal  problematyczne 
 
Opóźnienia w wypłacie pełnych odszkodowań  z komunikacyjnego OC pomimo sankcji 
nakładanych przez nadzór finansowy  nadal są problemem, zwłaszcza w sytuacji 
pandemii. Kierowcy nadal  składają reklamacje w związku z zaniżaniem wartości szkód, 
skarżą się   do Rzecznika Finansowego (RzF) oraz pozywają ubezpieczycieli do sądu – 
pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 30.05.2020 r.).  Posłanka  Barbara   Bartuś w  w 
Interpelacji nr 2010 do ministra finansów zaproponowała rozwiązanie problemu, które 
mogłoby skłonić ubezpieczycieli do przyspieszenia i "bardziej solidnej likwidacji" szkód 



komunikacyjnych poprzez wprowadzenie dodatkowych odsetek płaconych przez 
towarzystwa  po przegranej sprawie sądowej. Takie odsetki, równe maksymalnym 
odsetkom za opóźnienie, miałyby zmobilizować firmy  do rzetelnej  wyceny szkód 
komunikacyjnych oraz zrekompensować czas oczekiwania na pełne świadczenie od 
ubezpieczyciela. Bartuś chce też utworzenia niejawnego rejestru sporów 
ubezpieczeniowych dotyczących OC, co pomogłoby  zbadać  skalę praktyk związanych z 
zaniżaniem odszkodowań komunikacyjnych. Dzięki tym informacjom można by sprawdzić 
liczbę sporów sądowych oraz różnice pomiędzy wycenami szkód przez poszczególne 
towarzystwa i stanowiskami sądów. 

 
 
 

PZU i PZU Życie inwestuje w Ruch 
 
 
Grupa PZU zaangażowała się w przejęcie spółki Ruch przez Alior Bank - podaje "Gazeta 
Wyborcza"(Nr z 02.06.2020 r.). Alior 28 maja 2020 r. podpisał przedwstępną umowę ze 
spółką Lucerna Investments na zakup 100 proc. akcji  Ruchu za kwotę 1 zł; w inwestycję 
zaangażowane będą także PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie. PKN Orlen posiadać będzie 
większość akcji spółki. 
Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną nabycie akcji spółki nastąpi pod warunkiem 
zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie (przy braku 
jej wygaśnięcia) oraz zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK) dla PKN Orlen na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad spółką. Bank 
zawarł także z PZU, PZU Życie i PKN Orlen "porozumienie akcjonariuszy w celu 
szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki". 
Z kolei 1 czerwca br.  Alior zawarł z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie umowę inwestycyjną, 
która jest związana z restrukturyzacją Ruchu. 
Według "GW", szef UOKiK  wydał już  zgodę na  przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad 
Ruchem.   
    

ZABEZPIECZENIE  EMERYTALNE 
 

 
Zawieszenie wpłat na PPK w związku z pandemią ryzykowne dla 
pracodawcy ? 
 
Pracodawcy nie mają obecnie jednoznacznego mechanizmu, który w sposób całkowicie 
bezpieczny pozwoliłby im zaprzestać odprowadzania składek na pracowniczy plan 
kapitałowy (PPK) w związku z przestojem spowodowanym epidemią COVID-19  - pisze 
„Rzeczpospolita"(Nr z 04.06.2020 r.). Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wprawdzie uznał, że 
firma, która wprowadziła rozwiązania antykryzysowe, może zawiesić dokonywanie wpłat 
na PPK (stanowisko PFR przedstawione na stronie  internetowej "mojeppk.pl" ), to jednak  
- według dziennika - takiej możliwości nie przewiduje specustawa o COVID-19.  "Rz" 
podkreśla, iż  kwestię niefinansowania wpłat reguluje art. 25 ust. 4 ustawy z 4 października 
2018 r. o PPK, według którego, podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty 
podstawowej ani wpłaty dodatkowej w okresie przestoju ekonomicznego,  w przypadku 
zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy oraz w okresie przejściowego 
zaprzestania działalności gospodarczej lub jej  ograniczenia  na skutek powodzi i braku 



środków na wypłatę wynagrodzeń.  Przestój wprowadzony na podstawie ustawy z 2013 r. 
nie jest zaś tym samym co przestój z tarczy antykryzysowej. 
 

 
Pracownik może, jeśli chce,  oszczędzać w PPK w czasie przestoju firmy 
 
Zatrudnieni mogą oszczędzać w pracowniczych planach kapitałowych PPK w czasie 
przestoju przedsiębiorstwa - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 04.06.2020 r.). 
Zdaniem gazety, wystarczy, że pracownik złoży deklarację finansowania wpłat do PPK w 
okresie przestoju ekonomicznego firmy i  będzie ona obowiązywała aż do jej cofnięcia 
(odwołania) lub złożenia deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do programu. Reguluje 
to - pisze "DGP" - art. 25 ust. 4 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 2018 r. , 
że  w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w ustawie z 11 października 2013 
r. , uczestnik PPK, który chce kontynuować oszczędzanie, może  w deklaracji złożonej 
podmiotowi zatrudniającemu, "zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty 
podstawowej i wpłaty dodatkowej. Taka deklaracja obowiązuje od chwili jej złożenia aż do 
jej cofnięcia (odwołania) lub złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK". 
 
 

 
Administracja publiczna przy wyborze zarządzającego  PPK  bez obowiązku 
przetargu tylko do progów unijnych 
 
 
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) obejmie od stycznia  2021 r. również 
jednostki administracji publicznej. Jednocześnie wejdą w życie także  nowe przepisy  o 
zamówieniach publicznych, co do których "część urzędników żyła w przekonaniu, że 
pozwalają one zawrzeć umowę na zarządzanie PPK bez przetargu" - informuje "Dziennik 
Gazeta Prawna"(Nr z 04.06.2020 r.). Tymczasem okazuje się, że trzeba będzie 
organizować przetargi na zarządzanie PPK. Tarcza 4.0,  nad którą trwają prace w Sejmie, 
ma wprawdzie zwolnić urzędy z tego obowiązku, ale tylko w przypadku wartości 
nieprzekraczającej tzw. progów unijnych - pisze dziennik, powołując się na Ministerstwo 
Rozwoju. 
Ponadto, Tarcza 4.0,  ma  pozwolić, aby wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu 
czy  zarząd województwa, dokonywał wyboru instytucji finansowej w imieniu jednostek 
administracyjnych samorządu terytorialnego. Będzie to jednak możliwe tylko w 
porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych. 
 

Obecna sytuacja gospodarcza bez wpływu na przyjęte założenia 
reformy OFE 
 
Obecna sytuacja gospodarcza nie ma wpływu na przyjęte założenia reformy OFE. 
Pozostają one aktualne - twierdzi Ministerstwo Finansów. Według resortu,  proces 
legislacyjny ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z przeniesieniem środków z 
otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, "w zasadzie został 
zakończony" – informuje "Interia.pl"(www.interia.pl" z 22.05.2020 r.).   
"Oznacza to, że tekst ustawy nie może ewoluować" - głosi stanowisko MF.  Resort 
tłumaczy, że  "utrzymywanie wprowadzonego systemu (...) w perspektywie czasowej 
doprowadziłoby do faktycznej likwidacji OFE", ponieważ z mocy prawa  suwak emerytalny 
przesunąłby znaczną większość środków  do ZUS, ponieważ  wielokrotnie więcej 



ubezpieczonych opuszcza system OFE w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, 
niż do niego przystępuje - pisze portal. 
 

Przestój ekonomiczny nie wlicza się do limitu 90 dni zawieszenia 
składek do PPE 
 
 
Czy okres zawieszenia odprowadzania składek do PPE przed 1 stycznia br. oraz okres 
przestoju w związku z COVID-19 należy wliczać do limitu 90 dni, którego przekroczenie 
rodzi obowiązek wdrożenia  pracowniczych planach kapitałowych (PPK)? Jak  wyjaśnia 
"Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.05.2020 r.),   pracodawca może na podstawie art. 38 
ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o PPE  jednostronnie nie finansować składki podstawowej do PPE 
w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy (wg 
ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy).  I nie wlicza się tego czasu  do wskazanego w ustawie o PPK limitu 90 dni. 
Dziennik przypomina, iż zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK, podmioty, które 30 
czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób, stosują ustawę o PPK od 1 stycznia 
2020 r.  Jednak zakładać PPK nie musi pracodawca,prowadzący  PPE, „w którym 
uczestniczy co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie oraz nalicza i 
odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. 
wynagrodzenia”. Bez znaczenia jest to, czy składki te nie są odprowadzane na podstawie 
jednostronnej decyzji pracodawcy, czy na podstawie porozumienia z reprezentacją 
pracowników. 

 
 


