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W relacjach biznesowych kontrahenci bardzo 
często wymagają od drugiej strony zabezpieczenia 
prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań umownych. 
W większości przypadków dotyczy to początków 
współpracy, ale może również wynikać z polityki danej 
firmy, nawet przy stałych relacjach handlowych. 

Oferując zabezpieczenie, często można również uzyskać lepsze 
warunki kontraktu, np. dłuższe terminy płatności. Rozwiązaniem 
w obu tych sytuacjach może być przedstawienie gwarancji banko-
wej, czyli jednostronnego zobowiązania banku do 
wypłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku 
niewywiązania się przez zleceniodawcę gwarancji 
z jego obowiązków wynikających z kontraktu. 

Gwarancji można użyć do zabezpieczenia różnego 
rodzaju zobowiązań, począwszy od udziału w prze-
targu, poprzez należyte wykonanie kontraktu 
w czasie jego realizacji lub w okresie rękojmi, zwrot 
zaliczki, po terminową zapłatę za dostarczony to-
war albo wykonaną usługę lub inne zobowiązania. 
Gwarancja cieszy się dużą popularnością, ponieważ 
w wielu przypadkach eliminuje konieczność anga-
żowania i zamrażania gotówki w formie depozy-
tów zabezpieczających składanych u kontrahenta. 

Wielu przedsiębiorców, bazując na swoich wcze-
śniejszych doświadczeniach, wypracowało własne 
wzory gwarancji, których stosowania wymagają 
od swoich kontrahentów. Ich treść często różni 
się od wzorów banków w kluczowych kwestiach, 
również tych ważnych z punktu widzenia zlece-
niodawcy gwarancji. W takich przypadkach Bank 
Millennium szczegółowo analizuje zapisy gwaran-
cji oraz informuje zleceniodawcę o ryzykach, jakie 
wynikają dla niego i gwaranta z udzielenia niestan-
dardowej gwarancji. 

Najczęściej spotykane odstępstwa we wzorach 
gwarancji dotyczą: 
•  klauzuli identyfikacyjnej regulującej zasady 

sprawdzania autentyczności i prawidłowości 
podpisów pod ewentualnym roszczeniem 
złożonym w ramach gwarancji, co ma na celu 
wyeliminowanie ryzyka złożenia roszczenia po 
stronie beneficjenta przez nieuprawnione do 
tego osoby,

•  klauzuli cesji określającej zasady ewentualnego 
przelewu praw z gwarancji, dzięki czemu elimi-
nowane jest ryzyko wystąpienia z roszczeniem 
przez nieuprawniony podmiot. 

Aby ograniczyć ryzyko związane z niestandar-
dowymi zapisami, Bank Millennium może za-
proponować zastosowanie własnych klauzul lub 
przeredagowanie istniejących zapisów w sposób 
minimalizujący ryzyko występujące zarówno po stronie Klienta, jak 
i gwaranta, a często również beneficjenta gwarancji. Zleceniodaw-
ca na podstawie takiej propozycji, mając świadomość ryzyka niety-
powych klauzul, może negocjować z beneficjentem wzór gwaran-
cji. W przypadku braku możliwości wypracowania porozumienia 
z beneficjentem wystawienie gwarancji na zaproponowanym wzo-
rze jest jak najbardziej możliwe w przypadku uzyskania odpowied-
niej akceptacji ze strony Banku Millennium. 

Bank Millennium może także na prośbę Klienta przygotować pro-
jekt gwarancji o wymaganych przez beneficjenta parametrach 
(kwota, termin ważności), w celu zapoznania się przez obie stro-

ny z ostateczną treścią gwarancji jeszcze przed jej wystawieniem. 
Taka praktyka pozwala wyeliminować sytuację, w której beneficjent 
odrzuci wystawioną już przez Bank gwarancję, ponieważ jej treść 
będzie niezgodna z jego wymogami.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie Klientom większego 
bezpieczeństwa poprzez ograniczenie ryzyka wynikającego ze sto-
sowania nietypowych lub rodzących ryzyko interpretacyjne zapi-
sów albo braku niezbędnych klauzul w treści gwarancji, jak również 
umożliwiają uzgodnienie treści gwarancji przed jej udzieleniem. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Banku Millennium 
w zakresie gwarancji. Nasi Doradcy służą Państwu swoją wiedzą,  
doświadczeniem oraz pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej  
www.bankmillennium.pl, sekcja „Przedsiębiorstwa”, gdzie znaleźć 
można więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych 
przez Bank Millennium.

Joanna Zembalska
Departament Faktoringu i Finansowania Handlu
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Już po raz jedenasty Bank Millennium został włączony do Respect Index – indeksu spół-
ek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie.

Respect Index skupia spółki notowane na głównym rynku giełdowym, które działają zgod-
nie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informa-
cyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, spo-
łecznych i ekonomicznych. W tym roku w skład Respect Index weszło 31 spółek, wśród 
których znajduje się 7 banków.

Czynniki środowiskowe i społeczne są coraz częściej uwzględniane przez inwestorów  
dokonujących oceny kondycji i perspektyw firm notowanych na rynkach giełdowych. Spółki 
tworzące Respect Index charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa 
wyrażona indeksem WIG. Od pierwszej publikacji w 2009 r. Respect Index zwiększył war-
tość o 70 proc.

Bank Millennium został włączony w skład Respect Index już po raz jedenasty. Tak długotrwała 
obecność w indeksie to dowód na to, że jesteśmy spółką odpowiedzialną i działającą w przej-
rzysty sposób. CSR jest od wielu lat elementem naszej strategii biznesowej. Stale badamy 
i odpowiadamy na potrzeby naszego otoczenia – Klientów, pracowników, społeczności lokal-
nych czy partnerów biznesowych. – podkreśla Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku 
Millennium.

Działania CSR wspierają realizację celów biznesowych Banku Millennium. Bank koncentruje 
się na trzech grupach interesariuszy: Klientach, pracownikach i społecznościach lokalnych. 
Działania skierowane do Klientów odnoszą się do udostępniania bankowości bez barier 
fizycznych i cyfrowych, oferowania pozabankowych funkcjonalności cyfrowych np. dostępu 
do e-administracji oraz przestrzegania etycznych zasad sprzedaży. Programy dla pracow-
ników, oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy, dotyczą wspierania 
różnorodności w organizacji. W 2018 roku Bank Millennium przystąpił do Karty Różnorod-
ności. Programy na rzecz społeczności lokalnych realizowane są głównie przez pracowników 
Banku, którzy otrzymują granty na organizację akcji wolontariackich. Do tej pory ponad 300 
wolontariuszy zrealizowało programy dla kilku tysięcy odbiorców.

CN dla klasyfikacji towarów. 
Wiążąca Informacja Stawkowa
Minister Finansów skierował do kon-
sultacji społecznych projekt ustawy 
zmieniający system kwalifikowania dla 
celów VAT wybranych towarów i usług.  
Najważniejsze założenia projektu to:
• wydawanie interpretacji w formie 

Wiążącej Informacji Stawkowej okre-
ślającej prawidłową stawkę VAT,

• zastąpienie Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Usług (PKWiU) przez Nomen-
klaturę Scaloną (CN) dla towarów 
i pozostawienie PKWiU osobno dla 
usług.

Dla firm zajmujących się produkcją i obro-
tem towarami oznacza to konieczność we-
ryfikacji, czy zmiana sposobu klasyfikacji nie 
będzie oznaczać również innej stawki VAT 
dla ich towarów. Planowany termin wejścia 
w życie zmian to 1 kwietnia 2019 r.

JPK-VDEK zamiast deklaracji 
VAT-7 i VAT-7K i pliku JPK-VAT
Do konsultacji społecznych skierowany 
został również projekt ustawy przewidu-
jący zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K 
nową deklaracją w formie pliku kon-
trolnego JPK-VDEK, który ma zastąpić 
również przesyłany do tej pory plik JPK
-VAT. Jednocześnie planowane są kary 
dla podatników w wysokości 500 zł  
nakładane przez naczelnika urzędu skar-
bowego w przypadku stwierdzenia 
w przekazywanej ewidencji błędów po 
uprzednim wezwaniu do korekty wskaza-
nych przez naczelnika US błędów lub nie-
zgodności ze stanem faktycznym. Plano-
wany termin wejścia w życie tych zmian 
to 1 kwietnia 2019 r.

MDR – informowanie szefa KAS 
o schematach podatkowych
1 stycznia 2019 r. weszły w życie prze-
pisy ordynacji podatkowej wdrażające 
Mandatory Disclosures Rules (MDR), czyli 
obowiązek informowania szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej o schematach 
podatkowych – legalnych, ale agresyw-
nych optymalizacjach podatkowych kra-
jowych i transgranicznych. Obowiązek 
ten spoczywać będzie na promotorach 
(doradcach oferujących schematy po-
datkowe) oraz w pewnych przypadkach 
na korzystających (podatnikach) i wspo-
magających (podmiotach angażowanych 
w celu wsparcia lub ułatwienia wdrożenia 
schematu podatkowego). MDR wprowa-
dza obowiązek retrospektywnego zgło-
szenia do fiskusa schematów podatko-
wych wdrożonych po 25 czerwca 2018 r. 
(dla schematów transgranicznych) lub po  
1 listopada 2018 r. (dla schematów krajo-
wych). Pod adresem mdr.mf.gov.pl moż-
na generować i składać raporty MDR. 
Grzywna za niezgłoszenie schematów 
może sięgać nawet do ok. 22 mln zł.

W konkursie prognoz comiesięcznych wskaźników makroekonomicznych gazety 
„Parkiet” ekonomiści Banku Millennium w składzie Grzegorz Maliszewski, Mateusz 
Sutowicz i Andrzej Kamiński zajęli drugie miejsce. W 2018 r. rywalizowali z 24, 
a w niektórych miesiącach z 25 zespołami oraz indywidualnymi analitykami ban-
ków, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

Uczestnicy konkursu pod koniec każdego miesiąca przesyłali swoje szacunki do-
tyczące odczytów najważniejszych wskaźników makroekonomicznych publiko-
wanych w kolejnym miesiącu. Dodatkowo nadsyłali swoje prognozy dotyczące 
kształtowania się kursów walut, rentowności dwu-i dziesięcioletnich obligacji 
skarbowych oraz głównej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego 
w kolejnym miesiącu. Liczba wskaźników wahała się od 14 do 17 ze względu 
na to, że w niektórych miesiącach ukazują się istotne dane kwar talne. Za każdą 
prognozę można było uzyskać od 0 do 1 punktu w zależności od tego, jak wy-
padła ona na tle faktycznego odczytu i prognoz innych uczestników. W sumie 
zespół Banku Millennium uzyskał 115,7 punktów, tracąc do zwycięzcy niespełna 
4 punkty. 

To już kolejny sukces naszych analityków w tym konkursie. W ostatnich latach 
również zajęli w nim czołowe miejsca.
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Rok 2018 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki. Wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach 
zaskakiwał pozytywnie, przekraczając poziom 5%. Wynik za trzeci kwartał 2019 r. był jednym z naj-
lepszych w całej Unii Europejskiej. Co ważne, tak dobre wyniki krajowej gospodarki osiągnięte 
zostały w warunkach pogarszającej się koniunktury w gospodarce globalnej. W 2019 roku wzrost 
gospodarczy będzie słabszy niż w minionym, jednak Polska wciąż będzie się pod tym względem 
pozytywnie wyróżniała na tle Unii Europejskiej. 

Wskaźniki koniunktury wskazują na wyhamowanie wzrostu gospodarczego w głównych świato-
wych gospodarkach, w tym w USA, Niemczech i Chinach. Otoczenie globalne będzie więc mniej 
sprzyjające niż w roku poprzednim, co nie pozostanie bez wpływu także na kondycję polskiej go-
spodarki. W mojej ocenie struktura wzrostu gospodarczego w Polsce będzie zbliżona do wyników 
z 2018 roku. Głównym motorem gospodarki pozostanie konsumpcja prywatna, choć jej dynamika 
wyhamuje do ok. 4% z szacowanych 4,7% w 2018 roku. Zmniejszy się także dynamika inwestycji, 
głównie ze względu na podażowe ograniczenia w branży budowlanej uniemożliwiające utrzymanie 
dotychczasowych wzrostów inwestycji budowlanych. Eksport netto będzie miał negatywną kon-
trybucję do wzrostu, na co wpływ będzie miało wyhamowanie sprzedaży za granicę (w ślad za 
słabszym wzrostem globalnym) i rosnący szybciej import.

Konsumpcja prywatna ma potencjał do utrzymania się na ścieżce wzrostowej w 2019 roku. Bezrobocie 
na poziomach zbliżonych do historycznych minimów, rosnące choć w nieco wolniejszym tempie niż 
w 2018 roku dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, wciąż rekordowo niskie stopy procen-
towe wspierające kredyt konsumpcyjny będą korzystnie wpływały na nastroje konsumentów. Czynnikiem 
ryzyka dla konsumpcji jest przyspieszenie inflacji, np. ze względu na wzrost cen nośników energii, co nega-
tywnie wpłynie na nastroje konsumentów oraz siłę nabywczą dochodów.

Niższej niż w roku ubiegłym dynamiki oczekiwać należy także w przypadku inwestycji. O ile wykorzy-
stanie środków unijnych będzie napędzało inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, to powtórze-
nie ubiegłorocznych wyników będzie niemożliwe ze względu na ograniczenia podażowe. Niedobór 
pracowników oraz wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych w branży budowlanej, ale też bardzo 
wysoka baza statystyczna z ubiegłego roku będą działały hamująco na dynamikę inwestycji publicznych 
w tym roku. Sektor przedsiębiorstw pozostawał wstrzemięźliwy w zakresie inwestycji w 2018 roku 
i trudno oczekiwać wyraźnej poprawy w tym zakresie. Pogorszenie nastrojów w gospodarce global-
nej, spadek nadwyżki operacyjnej w sektorze przedsiębiorstw, a także utrzymująca się niepewność 
prawno-instytucjonalna działają ograniczająco na plany inwestycyjne. 

Do tej pory polska gospodarka pozostawała odporna na sygnały spowolnienia u naszych głów-
nych partnerów handlowych, jednak niższy wzrost globalny, a szczególnie w Niemczech, wpłynie na 
spadek popytu zewnętrznego na polskie produkty. Z badań PMI wynika, że zamówienia eksporto-
we w przetwórstwie przemysłowym spadają już od pięciu miesięcy. Znalazło to odzwierciedlenie 
w wyhamowaniu dynamiki polskiego eksportu już w 2018 roku i w bieżącym roku ten trend się 
pogłębi. Nie spodziewam się jednak silnego załamania eksportu, ponieważ duża elastyczność pol-
skich eksporterów, wciąż ich wysoka konkurencyjność cenowa, a także kurs złotego wspierający 
eksport, będą częściowo amortyzowały niekorzystny wpływ otoczenia zewnętrznego. Niemniej jed-
nak eksport netto odnotuje negatywną kontrybucję do wzrostu PKB, tym bardziej, że rosnący popyt 
krajowy będzie wspierał import.

W warunkach spowalniającego wzrostu gospodarczego Rada Polityki Pieniężnej będzie zapewne 
dążyła do utrzymania łagodnej polityki pieniężnej nawet przy spodziewanym wzroście inflacji. Komu-
nikaty Rady, a także wypowiedzi jej członków, w tym prezesa NBP, potwierdzają dążenie większości 
tego gremium do stabilizacji kosztu pieniądza przez bardzo długi czas. Nastawienie Rady mogłoby 
ulec zmianie w przypadku oczekiwań wskazujących na silne i trwałe odbicie inflacji powyżej poziomu 
3,5% r/r, co w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej wydaje się mało realne, zważywszy na 
prognozowane spowolnienie aktywności gospodarczej w kraju i za granicą. W mojej ocenie stopy 
procentowe NBP nie ulegną zmianie w tym roku, a najprawdopodobniej pozostaną na dotychcza-
sowym poziomie do końca kadencji obecnej RPP, czyli do 2022 roku.

Grzegorz Maliszewski 
Główny Ekonomista
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Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. 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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