
Bankowość mobilna 

Aplikacja mobilna dla przedsiębiorców 
Pierwsze skojarzenie z użytkownikiem aplikacji mobilnej to młody człowiek, przedstawiciel 
pokolenia Y czy Z, poświęcający dużo czasu na życie w wirtualnym świecie, ciągle on-line 
w sieciach społecznościowych, komunikujący się poprzez smartfona. Tymczasem aplikacja 
mobilna może być użytecznym narzędziem do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 
szczególnie dla osób, których praca jest związana z częstymi pobytami poza biurem. 

Bank Millennium, jako pierwszy bank w Polsce, już w 2012 roku udostępnił aplikację 
mobilną dla przedsiębiorstw. To nowoczesne rozwiązanie nie tylko zapewnia dostęp 
do pełnej informacji o rachunkach bankowych, ale umożliwia także dokonywanie 
operacji f inansowych za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Wystarczy 
uruchomienie aplikacji i niezbędne informacje dotyczące stanu rachunków bieżących, 
kart oraz lokat są natychmiast dostępne. Jest to niezwykle ważne, gdy trzeba ustalić 
pozycję gotówkową w firmie, będąc poza biurem. 

Kolejną użyteczną funkcją jest możliwość wykonania przelewów krajowych (również 
tych ekspresowych – Express ELIXIR oraz SORBNET) i przelewów pomiędzy 
rachunkami własnymi firmy, z bieżącą lub przyszłą datą realizacji. W aplikacji można 
również dokonywać autoryzacji transakcji zdefiniowanych w systemie bankowości 
internetowej Millenet przez innego użytkownika na „drugą rękę”, zgodnie z regułami 
autoryzacji. Jest to szczególnie istotne w nagłych sytuacjach lub w przypadku, gdy 
osoba autoryzująca nie ma możliwości skorzystania z komputera stacjonarnego, np. 
gdy jest w podróży służbowej, na konferencji czy spotkaniu biznesowym. Poprzez 
aplikację mobilną przelew można zatwierdzić w dowolnym miejscu. System zapewnia 
także możliwość wygenerowania potwierdzeń w formacie PDF do każdej operacji 
widocznej w historii rachunku oraz przesłanie ich na wskazany adres e-mail. 

Aplikacja posiada wbudowany moduł Millennium Forex Trader zapewniający wygodny 
dostęp do rynku walutowego. Tym samym w jednej aplikacji posiadacz rachunku 
dla przedsiębiorstw w Banku Millennium może w łatwy sposób zarządzać pozycją 
walutową firmy – zawierać transakcje kasowe oraz terminowe we wszystkich walutach 
dostępnych w tabeli kursowej Banku. 

Aplikacja mobilna to również wysoki poziom bezpieczeństwa – dostęp jest chroniony 
indywidualnym kodem PIN, zlecenia autoryzowane są poprzez hasło mobilne, a jako 
dodatkowe narzędzie autoryzacji wykorzystywane są H@sła SMS. 

Aplikacja jest stale rozbudowywana – trwają prace nad wdrożeniem funkcji przelewu 
VAT i przelewów zagranicznych. 

Pobranie oraz użytkowanie aplikacji jest bezpłatne. Aplikacja mobilna dostępna jest dla 
urządzeń posiadających następujące systemy operacyjne:

Kalendarium prawne
od 16 września 2018 r.  

do 15 października 2018 r.

WCHODZĄ W ŻYCIE: 

•	1	października	2018	r.	

 Niektóre przepisy USTAWY z dnia 
26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw, 
k tóre wprowadzają obowiązek 
s p o r z ą d z a n i a  s p r a w ozd a n i a 
f inansowego podmiotu w postaci 
elektronicznej w strukturze logicznej 
or a z formacie pr zewidz ianym 
pr zez Minis tr a F inansów oraz 
opatr zenie go kwal i f ikowanym 
podpisem e lek tronic znym lub 
podpisem potwierdzonym prof ilem 
zaufanym ePUAP. Uchylony zostanie 
obowiązek osobnego sk ładania 
sprawozdań finansowych do Urzędu 
Skarbowego. Po zamieszczeniu 
w repozy tor ium dokumentów 
f inansowych KRS sprawozdania 
f inansowego lub sprawozdania 
z badania będą one przesyłane 
z a  poś r edn i c t wem s y s temu 
teleinformatycznego do Centralnego 
Rejes tru Danych Podatkowych. 
W zwią zku z powyższym na 
potrzeby wykonywania obowiązków 
sprawozdawczych konieczne stanie 
się posiadanie pr zez członków 
o r g a n ó w  r e p r e z e n t u j ą c y c h 
podmioty wpisane do rejes tru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego kwalif ikowanego podpisu 
elektronicznego lub profilu zaufanego 
ePUAP. W pozostał ym zakresie 
ustawa ta  obowiązuje od dnia  
15 marca 2018 r. 
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•  Android w wersji 2.2 lub wyższej (aplikację można pobrać ze sklepu Google Play)  
– głównie urządzenia firm: Samsung, Sony, HTC, ASUS,

•  iOS w wersji 5.0 lub wyższej (aplikację można pobrać z sklepu AppStore)  
– urządzenia firmy Apple (iPhone, iPod Touch, iPad),

•  BlackBerry 10.0 lub wyższej (aplikację można pobrać ze sklepu BlackBerry World)  
– urządzenia BlackBerry.

Zachęcamy do pobrania aplikacji oraz zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej www.bankmillennium.pl, sekcja „Przedsiębiorstwa”, gdzie znaleźć 
można więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Bank 
Millennium.

Prognozy makroekonomiczne

Złoty relatywnie odporny na zawirowania w Turcji 

Przez większą część lipca i cał y 
sierpień kurs EUR/PLN poruszał się 
w przedziale 4,25–4,35, co należy uznać 
za przejaw stabilności wyceny złotego, 
w szczególności na tle pozostałych walut 
rynków wschodzących, które w ostatnich 
tygodniach przeżywały silne zawirowania. 
Groźba bank r uc twa Argent yny 
spowodowała masową ucieczkę kapitału 
z tamtejszego rynku, doprowadzając 
do gwał townego osłabienia peso do 
his tor ycznego minimum. Sy tuację 
uspokoi ła dopiero decyzja banku 
centralnego Argentyny, który podniósł 
podstawową stopę procentową z 45% 
do 60%. Indonezyjska rupia osłabiła się 
względem dolara do minimum z 1998 
roku, czyli kryzysu azjatyckiego. W reakcji 
bank centralny Indonezji zdecydował się 
na zmasowaną interwencję na rynku 
walutowym oraz obligacji. Geograficznie 
jednak złotemu bliższe były kłopoty Turcji. 
Podczas gdy zmienność wahań EUR/PLN 
w omawianym okresie wyniosła około 2%, to 
w przypadku pary EUR/TRY było to aż 53%. 

Mimo iż turecka lira oraz polski złoty 
należą do jednego koszyka walut emerging 
markets, to sytuacja gospodarcza obu 
krajów różni się od siebie znacząco. By 
wskazać źródło obecnych kłopotów 
tureckiej gospodarki, należy cofnąć się 
o 15 lat. Od 2003 roku, gdy R.T. Erdogan 
objął stanowisko premiera, rozpoczął 
s ię intensywny rozwój tureck iej 
gospodarki. Problemem było jednak to, 
że ekspansywny rozwój finansowany był 
kredytem w walutach obcych – głównie 
dolarach, co stopniowo uzależni ło 
tamtejszą gospodarkę od zagranicznego 
f inansowania. Prowadziło to również 
do sys temat yc znego nar a s t an ia 

nierównowag makroekonomicznych. 
Poważnym problemem tureck ie j 
gospodarki jest permanentny def icyt 
na rachunku obrotów bieżących  
– wynoszący obecnie ponad 5% PKB. 
Dotychczas nierównowaga w tureckim 
handlu finansowana była przez inwestycje 
zagraniczne, jednak od nieudanej próby 
puczu w 2016 roku inwestorzy stali się 
bardziej ostrożni. Niewystarczające 
w stosunku do potrzeb są rezerwy 
walutowe banku centralnego Turcji. 

Zapalnik iem obecnych turbulencji 
rynkowych stał się kryzys dyplomatyczny 
pomiędzy Waszyngtonem i Ankarą 
związany z zastosowaniem aresztu 
domowego wobec mieszkającego 
w Turcji amerykańsk iego pastora .  
A. Brunson posądzany jest o szpiegostwo 
i udział w udaremnionym w 2016 roku 
zamachu stanu. W reakcji na uwięzienie 
swojego obywatela Stany Zjednoczone 
podwoiły cła na turecką stal i aluminium, 
co doprowadziło do trwającej obecnie 
zapaści tureckiej waluty. Znalazło to 
również odzwierciedlenie w notowaniach 
kontraktów credit default swap. Koszt 
ubezpieczenia od bankructwa Turcji jest 
dziś na najwyższym poziomie od dekady. 

Sytuacja polskiej gospodarki prezentuje 
się natomiast zgoła odmiennie. W Polsce 
deficyt na rachunku obrotów bieżących 
jest zrównoważony, poziom zadłużenia 
zagranicznego relatywnie niewielki, 
a inf lacja znajduje się poniżej celu 
niezależnego banku centralnego. Z tych 
powodów uważamy, iż osłabienie złotego 
wynikające z turbulencji na rynku tureckim 
jest przejściowe. W krótkim terminie 
kurs EUR/PLN może co prawda dalej 

zwyżkować, jednak przy braku nowych 
negatywnych impulsów notowania nie 
powinny wykroczyć poza przedział  
4,35–4,37. W miarę stabilizowania 
się sytuacji w Turcji czy Argentynie 
rynek ponownie większą uwagę będzie 
przywiązywał do fundamentów gospodarek. 
Choć uważamy, że szczyt aktywności 
gospodarczej w tym cyklu koniunktury 
polska gospodarka ma już za sobą, to 
nadal jej wyniki pozytywnie wyróżniają się 
na tle europejskim. Sądzimy, iż inwestorzy 
mogą w większym niż dotychczas 
stopniu angażować się w polskie aktywa, 
niedoważając natomiast waluty m.in. 
Turcji. Z tego też powodu podtrzymujemy 
naszą prognozę, że na koniec roku kurs 
EUR/PLN wyniesie 4,26. Przed nami 
jednak okres umiarkowanych zawirowań 
w wycenie polskiej waluty. Z pewnością 
większa wrażliwość złotego to efekt 
łagodnej retoryki Rady Polityki Pieniężnej 
i wydłużonego okresu stabilnych stóp 
procentowych. Sprawia on, iż krajowe dane 
makroekonomiczne – mimo pozytywnej 
wymowy – mają obecnie mniejsze znaczenie 
niż dominujący sentyment globalny.

   Mateusz Sutowicz
Analityk
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 USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, która ma na 
celu ustawowe przekształcenie z dniem  
1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na 
rzecz właścicieli domów jednorodzinnych 
i samodzielnych lokali położonych 
w budynkach wielorodzinnych wraz 
z budynkami gospodarczymi, garażami, 
innymi obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami budowlanymi. Ustawa 
dotyczy gruntów zabudowanych 
wyłącznie budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi lub budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi , 
w których co najmniej połowę liczby 
lokali stanowią lokale mieszkalne. 
Przekształcenie będzie odpłatne – za 
nabycie prawa własności trzeba będzie 
uiszczać coroczną opłatę przez 20 lat, 
której wysokość będzie równa wysokości 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
obowiązującej w dniu przekształcenia.

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne. Prognozy makroekonomiczne nie stanowią 
badania inwestycyjnego i nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych oraz nie podlegają jakimkolwiek zakazom 
w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
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