
Bankowość elektroniczna

Qlik – rachunki i faktury w bankowości 
internetowej 
W nadchodzących tygodniach Bank Millennium zaoferuje firmom całkowicie nową 
usługę o nazwie Qlik, która umożliwi im łatwe przesyłanie do płatników informacji 
o zobowiązaniach (żądań płatności), a płatnikom wygodne ich opłacenie. Założenia Qlika 
zostały opracowane przez zespół pracujący przy Związku Banków Polskich i przyjęte 
w postaci porozumienia, które zostało podpisane przez banki obsługujące zdecydowaną 
większość klientów indywidualnych korzystających z bankowości elektronicznej.

Każda osoba, która opłaca domowe rachunki, ma na co dzień do czynienia z bardzo 
szerokim wachlarzem metod dostarczania faktur lub informacji o wymaganych 
płatnościach. Najpopularniejsze z nich to e-mail, tradycyjna poczta, eBOK (elektroniczne 
Biuro Obsługi Klienta). Równie bogate są możliwości uregulowania płatności, czyli 
przelew poprzez bankowość internetową, na poczcie lub w placówce banku. Niektórzy 
usługodawcy oferują też możliwość zainicjowania płatności bezpośrednio poprzez 
e-mail (eFaktura) lub eBOK. Mamy również możliwość ustanowienia zlecenia stałego 
lub polecenia zapłaty. 

W rezultacie mnogość opcji sprawia, że brakuje jednego miejsca, w którym można 
byłoby sprawdzić wszystkie rachunki oczekujące na zapłacenie i opłacić je w wygodny 
i bezpieczny sposób. Takim miejscem w naturalny sposób są systemy bankowości 
elektronicznej, których używa w Polsce już ponad 10 milionów osób. Kluczową 
korzyścią, jaką oferuje usługa Qlik jest możliwość łatwego podglądu i opłacenia 
różnego typu rachunków pochodzących od wielu wystawców w systemie bankowości 
elektronicznej płatnika.

Schemat działania usługi jest bardzo prosty. Wystawcy faktur będą przesyłać informacje 
o zobowiązaniach do swojego banku, który następnie przekaże je do Krajowej Izby 
Rozliczeniowej. Takie zobowiązanie musi zawierać unikalny identyfikator płatnika oraz 
podstawowe dane oczekiwanej płatności (kwota, termin płatności, opis, rachunek 
docelowy). Identyfikatorem może być PESEL (w celu uniknięcia przekazywania danych 
osobowych – PESEL będzie przesyłany w formie zakodowanej) lub NIP płatnika. 

Następnie banki płatników będą pobierać informacje o zobowiązaniach (żądaniach 
płatności) dla płatników, którzy wyrazili zgodę zarówno na korzystanie z usługi Qlik, jak i na 
prezentację żądań płatności od konkretnego wystawcy. Płatnik będzie mógł zaakceptować 
dane żądanie płatności, wskazując ewentualnie inną datę wykonania lub je odrzucić. 

Duży nacisk położono też na łatwość wdrożenia tej usługi po stronie wystawców 
faktur. Wystawca nie będzie musiał uzyskiwać zgody płatnika na wykorzystywanie 
usługi, ponieważ pozyskają ją banki płatników. 

Kalendarium prawne
od 16 maja 2017 r.  

do 15 czerwca 2017 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE: 

•	20	maja	2017	r.	

 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
I BUDOWNICTWA z dnia 
21 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wykazu dróg krajowych oraz 
dróg wojewódzkich, po których 
mogą poruszać s ię pojazdy 
o  d o pu s z c z a l ny m  n ac i s ku 
pojedynczej osi do 10 t , oraz 
wykazu dróg krajowych, po 
których mogą poruszać s ię 
po j a zd y  o  dopu s z c z a l ny m 
nacisku pojedynczej osi do 8 t. 
Wprowadzone rozporządzenie uchyla 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. 
w przedmiotowej sprawie.

•	24	maja	2017	r.	

 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska. Ustawa zmienia sposób 
funkcjonowania rad nadzorczych 
i zarządów wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz przewiduje zmniejszenie 
liczby członków tych rad z 7 do 
5. Ustawa wprowadza też zmianę 
sposobu określania sk ładu rad 
nadzorczych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodne j  popr ze z  p r z y znan ie 
uprawnienia do ich wyznaczania: 
wojewodzie, Zarządowi Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
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Informator Banku Millennium – czerwiec 2017 r.



Klient Banku Millennium, który zdecyduje się korzystać z usługi, będzie mógł wysłać 
żądania płatności, korzystając z systemu bankowości internetowej Millenet dla 
Przedsiębiorstw. Wystawca otrzyma informacje o statusie wysłanych informacji 
również w systemie bankowości elektronicznej. 

Qlik to usługa, która może mieć duży wpływ na rynek płatności w Polsce. Jej 
kluczowe zalety to wygoda i prostota użytkowania zarówno dla płatnika, jak 
i wystawcy. Pierwsze rozmowy z klientami korporacyjnymi wskazują na bardzo 
duże zainteresowanie wystawców, co oznacza, że już niedługo może to być jedna 
z najczęściej wykorzystywanych możliwości regulowania opłat.

Prognozy makroekonomiczne

Szerokie ożywienie w gospodarce 

Dane za pierwszy kwar tał 2017 r.  
potw ie rdza ją  poz y t y wny obr a z 
koniunktury w polskiej gospodarce. 
W marcu 2017 r. , k iedy liczba dni 
roboczych była o jeden większa niż 
przed rokiem, produkcja sprzedana 
przemysłu wzros ła o 11,1% r/r po 
wzroście o 1,2% r/r w lutym. Jednak 
nawet po odsezonowaniu produkcja 
wyraźnie przyśpieszyła do 8,1% r/r 
z 4,8% r/r miesiąc wcześniej. Ożywienie 
w gospodarce jest szerokie, a wzrost 
w ujęciu rok do roku dotyczył 29 
z 34 działów przemysłu. Pozytywne 
tendencje powinny utrzymać się także 
w kolejnych miesiącach, co sugeruje 
wzrost indeksu PMI, który w kwietniu 
wyniós ł 54,1 pk t wobec 53,5 pk t 
w marcu. Wsparciem dla gospodarki jest 
solidny popyt zagraniczny oraz krajowy, 
w szczególności popyt inwestycyjny. 
Na poprawę inwestycji wskazują dane 
o produkcji budowlano-montażowej. 
Była ona w marcu o 17,2% wyższa niż 
w marcu 2016 r., po spadku o 5,6% r/r 
w lutym, a odnotowana dynamika była 
najwyższa od marca 2014 r. Wzrost 
zrealizowanych robót budowlanych 
odnotowano w podobnej skali we 
wszystkich działach budownictwa, co 
pokazuje, że dwuletni kryzys w branży 
dobiegł końca. W całym pierwszym 
kwar t a le produkcja budowlano- 
-montażowa wzrosła o 3,9% r/r, co 
sugeruje, że już w pierwszych trzech 
miesiącach roku mogliśmy mieć do 
czynienia ze wzrostem inwestycji 
w ujęciu rok do roku. 

Podobny obraz wyłania się z danych 
o wykorzystaniu funduszy unijnych, 
k tóre po wyraźnym przyśpieszeniu 

w l is topadzie , na początku roku 
było wciąż znacznie wyższe niż rok 
wcześniej, k iedy nowa perspektywa 
f inansowa dopiero się rozkręca ła . 
Przyśpieszenie wykorzystania środków 
unijnych, głównie w ramach Programu 
Infr as truk tura i Środowisko oraz 
programów regionalnych, oznacza 
wzros t inwes t ycj i  f inansowanych 
ze środków publicznych, podczas 
gdy inwes t yc je pr zeds ięb ior s tw 
by ł y zapewne jeszcze s t ł umione . 
W scenariusz ten wpisuje się ożywienie 
inwestycji samorządowych, k tórych 
dynamika w pierwszym kwar ta le 
wyniosła nominalnie 11,2% r/r wobec 
spadku o 35,1% w całym 2016 r. Nasza 
prognoza na pierwszy kwartał zakłada 
wzrost nak ładów brut to na środki 
trwałe o 2,7% r/r, po tym jak spadły 
one o 9,8% r/r w czwar tym kwar tale 
ubiegłego roku. 

Głównym motorem wzrostu pozostaje 
konsumpcja. Według zrewidowanych 
danych GUS, w ubiegłym roku wzrosła 
ona o 3,8% wobec 3,6% szacowanych 
poprzednio. Szacujemy, że w pierwszych 
trzech miesiącach 2017 r. mogła ona 
zwiększyć się w ujęciu realnym o 4,6% r/r  
po wzroście o 4,5% r/r w czwar tym 
kwar tale. Wskazują na to bardzo 
dobre miesięczne dane o sprzedaży 
detal icznej . W marcu jej realna 
dynamika wynios ła 7,9% r/r wobec 
5,2% r/r miesiąc wcześniej, a poprawa 
na s t ąp i ł a pomimo negat y wnego 
czynnika kalendarzowego związanego 
z uk ładem Świąt Wielkanocnych, 
odzwierciedlonego w spadku sprzedaży 
żywności. W całym pierwszym kwartale 
realna sprzedaż rosła średnio o 7,5% r/r 

wobec 6,0% r/r w czwartym kwartale 
2016 r. Konsumpcja jest wspierana przez 
rosnące płace oraz wypłatę świadczeń 
z programu Rodzina 500+. Dobra 
sytuacja dochodowa i niskie bezrobocie 
pr zek ł ada ją  s ię  na r ekordowo 
dobr e  na s t r o j e  konsumen tów. 
W kwietniu Bieżący Wskaźnik Ufności 
Konsumenckiej wyniósł -0,8 pkt i był 
najwyższy w historii, tylko nieznacznie 
niższy od zera. Utrzymanie obecnej 
tendencji i wyjście wskaźnika na plus 
będzie oznaczać, że po raz pierwszy 
w historii liczba optymistów będzie 
w ięk sza od l i c zby pesymis tów. 
Sądzimy, że konsumpcja pozostanie 
pods tawowym motorem wzros tu 
i będzie nadal dynamicznie rosła, jednak 
czynniki bazowe związane z programem 
Rodzina 500+ ograniczą jej roczną 
dynamikę pod koniec 2017 r. 

Według wstępnego szacunku GUS 
w pierwszym kwartale 2017 r. wzrost 
gospodarczy przyśpieszył do 4,0% r/r 
wobec 2,5% r/r w czwartym kwartale 
2016 r. Inwestycje powinny w naszej 
ocenie przyśpieszać, jednak w drugiej 
połowie roku czynniki bazowe związane 
z zapasami oraz programem Rodzina 
500+ przyczynią się do pewnego 
obniżenia dynamiki wzrostu PKB ogółem. 
Nasza prognoza na cały rok zakłada 
wzrost nieco poniżej 4,0%. 

   Urszula Kryńska
Ekonomistka 

Bank Millennium

i Gospodarki Wodnej, sejmikowi 
województwa (wiceprzewodniczący 
r ady nadzorc ze j ) ,  m in i s t row i 
właściwemu do spraw środowiska 
(przewodniczący rady nadzorczej). 
Przedmiotowa ustawa zawiera także 
przepisy przejściowe przewidujące 
m.in. wygaśnięcie z dniem jej wejścia 
w życie mandatów dotychczasowych 
c z ł onków r ad  nad zo r c z ych 
wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz 
wprowadzające terminy, w których 
nastąpi wyznaczenie członków rad 
nadzorczych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej – zgodnie z nowymi zasadami 
ma to nastąpić w ciągu 30 dni od dnia 
wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.
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