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Bank Millennium udostępnił w systemie bankowości 
internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw platformę 
pozwalającą na obsługę online umów leasingu (eBOK 
leasingowy). 

Dzięki nowemu rozwiązaniu Klienci Banku mogą obsługiwać 
produkty bankowe i leasingowe z poziomu jednej platformy. To 
jeden z elementów tworzenia zintegrowanej cyfrowej platformy 
finansowej dla wszystkich przedsiębiorstw. Z nowego narzędzia 
będą mogli korzystać także Klienci Millennium Leasing.

Zintegrowana platforma dająca możliwość obsługi różnych produk-
tów finansowych jest ważnym elementem strategii rozwoju usług 
cyfrowych Grupy Banku Millennium. Nie wszystkie instytucje finan-
sowe oferują takie rozwiązanie. My pracujemy nad nim już od dość 
dawna, dzięki czemu nasi Klienci firmowi z poziomu Millenetu dla 
Przedsiębiorstw mają dostęp do bankowości transakcyjnej, kredy-
tów, transakcji walutowych, finansowania handlu, a teraz również 
do leasingu. W planach mamy rozszerzanie serwisu internetowego 
Millenet o kolejne obszary biznesowe, a w przypadku modułu le-
asingowego o bardziej złożone rozwiązania jak szersza obsługa 

ubezpieczeń czy możliwość zamawiania dodatko-
wych usług – mówi Andrzej Gliński, Członek Za-
rządu Banku Millennium nadzorujący bankowość 
przedsiębiorstw.

Cyfryzacja otwiera przed leasingiem bardzo dużo 
możliwości. Jesteśmy dumni z najlepszego na rynku 
partnerstwa spółki leasingowej z bankiem macierzy-
stym. W erze cyfrowej zyskuje ono również wymiar 
bardzo praktyczny. Uruchomiony właśnie w Millenecie 
dostęp do podstawowych funkcji leasingu jest przykła-
dem digitalizacji tego partnerstwa. Co bardzo istotne 
– z rozwiązania bankowego opartego na najwyższych 
standardach bezpieczeństwa będą mogli korzystać 
także Klienci Millennium Leasing – mówi Marcin Ba-
licki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Platforma eBOK leasingowy w Millenecie dla 
Przedsiębiorstw umożliwia realizację płatności, 
monitorowanie zobowiązań oraz obsługę admini-
stracyjną. Firmy mają dostęp do takich funkcji jak:

•  podgląd listy aktualnych umów czyn-
nych wraz ze szczegółowymi informacjami, 
jak: typ oraz data zawarcia i zakończenia umo-
wy, liczba rat pozostałych do jej zakończenia, 
dane przedmiotów umów leasingu, statusy 
umów, a także harmonogramy spłaty rat,

•  zarządzanie fakturami elektroniczny-
mi: możliwość przygotowania listy wszystkich 
wystawionych faktur do jednej lub wszystkich 
zawar tych z Millennium Leasing umów le-
asingu oraz sprawdzenia aktualnych statusów 
faktur (zapłacona / niezapłacona / częściowo 
zapłacona) oraz daty ich wymagalności,

•  podgląd harmonogramów rat leasin-
gowych: możliwość sprawdzenia, jakie ob-
ciążenia finansowe czekają firmę w związku 
z zawar tymi umowami leasingu (również 
z podziałem na waluty, w których umowy zo-
stały zawar te),

•  podgląd informacji o ubezpieczeniach: 
termin ważności polisy, numer, typ i wariant 
ubezpieczenia, ubezpieczyciel. Status polisy 
„wygasająca” pozwala na wcześniejsze podję-
cie decyzji dotyczącej warunków wznowienia 
polisy.

Klienci mogą również skorzystać z powiadomień 
SMS informujących o wystawionej nowej fakturze, 
zbliżającym się terminie wymagalności i przekro-
czonym terminie spłaty.

Klienci Banku Millennium i Millennium Leasing 
już dziś mogą skontaktować się ze swoim Do-
radcą bankowym lub leasingowym, aby uzyskać 
dostęp do nowej platformy w ramach Millenetu 
dla Przedsiębiorstw. Zachęcamy do skorzystania 
z tej możliwości.

B A N K O W O Ś Ć  E L E T R O N I C Z N A

I n f o r m a t o r  B a n k u  M i l l e n n i u m

OBSŁUGA LEASINGU W MILLENECIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW



Mecenat Banku Millennium to kulturalna 
podróż przez trzy dekady. Bank od po-
czątku swojej działalności angażował się 
w udostępnianie i upowszechnianie kultu-
ry w Polsce.  W ciągu 30 lat mecenat ten 
bardzo ewoluował – od kultury tradycyjnej 
i wysokiej po kulturę dostępną dla wszyst-
kich, popularną i o zasięgu ogólnopolskim. 

Bank Millennium jest mecenasem kultury 
360°, ponieważ promuje sztukę w niemal 
wszystkich jej formach, m.in.: film, muzykę, 
malarstwo, rzeźbę, teatr, fotografię, lite-
raturę i performance. Sięga po kulturę 
niszową i popularną. Stawia na długofalo-
wą współpracę opartą na partnerskich 
zasadach. Od 13 lat jest partnerem, a od 
3 lat sponsorem tytularnym największego 
w Europie festiwalu filmu dokumentalnego 
Millennium Docs Against Gravity. Przez 17 
lat fundował nagrodę dla wybitnych twór-
ców kultury „Złote Berło”, 11 lat był me-
cenasem „Pereł Millennium” – wspólnego 
programu Banku i TVP, którego celem była 
produkcja, promocja i prezentacja na an-
tenie TVP wydarzeń artystycznych z kręgu 
kultury wysokiej. Od 16 lat Bank sponso-
ruje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tra-
dycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. 
Był związany z Gdańskim Festiwalem Mu-
zycznym. Wspierał także Festiwal Mozar-
towski w Warszawskiej Operze Kameral-
nej i wiele innych. Od 8 lat jest partnerem 
Bella Skyway Festival w Toruniu, a od 7 lat 
Sacrum Profanum.

21 marca we wrocławskim Hotelu Mo-
nopol odbyło się pierwsze organizowane 
poza Warszawą spotkanie Klubu CFO. 
Klub gromadzi dyrektorów finansowych 
przedsiębiorstw w ramach przedsięwzięcia 
organizowanego przez Bank Millennium 
wspólnie z Harvard Business Review Pol-
ska, KPMG, CIMA, Microsoft i TMF Group. 
Tematem spotkania było zarządzanie ryzy-
kiem strategicznym przedsiębiorstw. 

Zainteresowanie tym wydarzeniem przekro-
czyło nasze najśmielsze oczekiwania. Uczest-
niczyło w nim ponad 90 osób, w tym wielu 
przedstawicieli firm na co dzień współpracu-
jących z Bankiem. – mówi Krzysztof Łabow-
ski, Dyrektor Departamentu Bankowości 
Przedsiębiorstw, Makroregion Zachodni. 
Zaproszeni goście dziękowali za profesjonal-
nie przygotowane wydarzenie o wysokiej war-
tości merytorycznej. Jeden z naszych Klientów 
ocenił, że poruszany podczas debaty temat 
oraz przykłady wskazywane przez innych 
CFO „otworzyły mu oczy” na realne zagro-
żenia funkcjonowania kierowanej przez niego 
firmy. – dodaje Krzysztof Łabowski.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT z dnia 25 lutego 2019 r. (druk sejmowy nr 3301) 
zakłada wprowadzenie ogólnodostępnego wykazu podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, tzw. white listy (WL). 

WL z jednej strony zawierać ma aktualny status podatnika VAT na dany dzień wraz 
z historią rejestracji dla celów VAT do 5 lat wstecz (m.in. daty rejestracji, odmowy 
rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika 
VAT). Podatnicy będą mieli zatem możliwość prześledzenia całej historii rejestracji 
kontrahentów dla celów VAT, co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym mo-
mencie status kontrahenta. 

Z drugiej strony WL zawierać będzie numery rachunków bankowych podatników 
wskazanych w formularzach zgłoszeniowych bądź aktualizacyjnych, co stanowi rów-
nie istotną część WL, gdyż podatnicy będą de facto musieli dokonywać płatności 
z tytułu transakcji B2B na rachunek zawarty w tym wykazie. 

Sankcją w PIT/CIT za płatność na rachunek niezawar ty w WL będzie brak moż-
liwości zaliczania zapłaconej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Sank-
cją w VAT dla nabywcy (płatnika faktury) będzie fakt ponoszenia solidarnej od-
powiedzialności ze sprzedawcą za rozliczenia VAT, jeśli dokona płatności przez 
nieujawniony fiskusowi w WL rachunek. Ustawodawca przewidział możliwość 
wyłączenia sankcji poprzez złożenie przez podatnika zawiadomienia o zapłacie 
należności na rachunek spoza WL do naczelnika US właściwego dla wystawcy 
faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu (w tym przypadku zostanie wyłą-
czona odpowiedzialność solidarna nabywcy). Wejście w życie nowych przepisów 
planowane jest na 1 września 2019 r, a sankcji za zapłatę na rachunek inny niż 
w WL na 1 stycznia 2020 r.
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Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych 
z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa Common Reporting 
Standard – CRS, druk sejmowy nr 3208) wprowadza dla instytucji finansowych wy-
móg dodatkowej weryfikacji rachunków Klientów otwartych między 1 stycznia 2016 r. 
a 30 kwietnia 2017 r. Posiadacze rachunków (zarówno indywidualni, jak i korporacyjni) 
będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej – po uprzednim 
wystąpieniu instytucji finansowej z takim żądaniem – zawierającego dane wg stanu na 
dzień otwarcia rachunku w ww. okresie. Oświadczenie to będzie składane pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 
Instytucje finansowe mają czas na wystąpienie do swoich Klientów z żądaniem złożenia 
oświadczenia o rezydencji podatkowej do 16 września 2019 r.

CBC-R – doprecyzowano (poprzez zmianę definicji grupy podmiotów), który pod-
miot jest obowiązany do składania informacji o grupie podmiotów (CBC-R) w przy-
padku gdy w Polsce znajduje się jednostka dominująca jednocześnie sama będąca 
podmiotem zależnym wobec jednostki dominującej znajdującej się za granicą. Polska 
jednostka, jak i jej spółki zależne, w powiadomieniu powinny wskazywać jednostkę do-
minującą mającą siedzibę lub zarząd za granicą. Wyłącznie ta jednostka jest obowiązana 
do złożenia CBC-R.

Wydłużenie terminu CBC-P – ustawa zakłada złożenie powiadomienia w termi-
nie trzech miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej 
grupy podmiotów.

Kary administracyjne – doprecyzowano, że sankcji podlega nie tylko niezłożenie 
CBC-R lub CBC-P, ale także złożenie dokumentu z nieprawidłowymi danymi lub złoże-
nie dokumentu niekompletnego.



Przełom ubiegłego oraz początek bieżącego roku przyniósł pogorszenie koniunktury w gospo-
darce globalnej, szczególnie widoczne w strefie euro. Gospodarka Włoch znalazła się w tzw. 
technicznej recesji, a Niemiec w stagnacji. Wyhamowanie aktywności ekonomicznej widoczne 
było także w USA, choć jego zakres był mniejszy. Otoczenie zewnętrzne w najbliższych kwarta-
łach będzie negatywnie oddziaływało na koniunkturę gospodarczą w Polsce. 

Symptomy wytracania dynamizmu polskiej gospodarki widoczne były już w czwartym kwartale 
ubiegłego roku, kiedy wzrost PKB po odsezonowaniu wyniósł 0,5% kw./kw., osiągając najniższy 
poziom od trzeciego kwartału 2016 r. Dane za pierwsze miesiące 2019 roku potwierdzają 
wejście polskiej gospodarki w fazę spowolnienia. Pogorszenie koniunktury u naszych głównych 
partnerów handlowych ogranicza dynamikę eksportu oraz produkcji przemysłowej, choć dane 
za luty sugerują ich stabilizację. Głównym motorem gospodarki pozostaje konsumpcja prywat-
na wspierana przez niskie bezrobocie i rosnące dochody rozporządzalne, choć jej dynamika 
spowolniła do ok. 4,0% w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dane o produkcji budowla-
no-montażowej wskazują na wolniejszy wzrost inwestycji publicznych współfinansowanych ze 
środków unijnych, na co wpływ ma wysoka baza statystyczna sprzed roku oraz ograniczenia 
podażowe związane z wysokim wykorzystaniem mocy wytwórczych i utrudnionym dostępem 
do pracowników. Tegoroczne wyniki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej suge-
rują jednak, że skala spowolnienia będzie umiarkowana.

Spowolnienie wzrostu w tym roku jest więc nieuniknione, jednak przedstawiony przez rząd 
program fiskalny (tzw. „piątka Kaczyńskiego”) zmienia scenariusz na ten rok. Po wyhamowa-
niu dynamiki PKB do 3,9% r/r w pierwszych 3 miesiącach tego roku w kolejnych kwartałach 
będzie ona stopniowo przyspieszać. Wypłata dodatkowych świadczeń społecznych zwiększy 
konsumpcję prywatną, szczególnie w drugiej połowie roku, co złagodzi negatywny wpływ niż-
szego wzrostu eksportu i inwestycji. W efekcie wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 4,1%, 
a nie 3,6%, jak prognozowałem poprzednio. W programie dominują elementy stymulacji po-
pytu konsumpcyjnego, stąd jego efekty będą krótkoterminowe, z ograniczonym wpływem na 
potencjał gospodarki. Konsumpcji sprzyjać będzie także wolniejsze od pierwotnych oczekiwań 
przyspieszenie inflacji oraz optymistyczne nastroje konsumentów. 

Dodatkowy impuls popytowy zwiększy import, co przy spodziewanym wyhamowaniu eks-
portu przełoży się na wzrost deficytu handlowego i pogłębi negatywną kontrybucję eksportu 
netto. Pozytywnie na wzrost wpłyną inwestycje wspierane przez absorpcję środków unijnych. 
Czynniki podażowe będą ograniczały skalę wzrostu inwestycji publicznych, a wyniki badania 
Narodowego Banku Polskiego sugerują ograniczoną przestrzeń do wzrostu inwestycji prywat-
nych, szczególnie w warunkach niepewności wokół Brexitu oraz wojen handlowych Stanów 
Zjednoczonych z Chinami i Unią Europejską. Ten drugi czynnik może jednak tracić na znaczeniu. 
Pomimo spowolnienia wzrost gospodarczy będzie się utrzymywać powyżej długoterminowego 
trendu.

Pozostanie gospodarki na ścieżce wzrostowej będzie sprzyjać kontynuacji dobrej sytuacji na 
rynku pracy. Na początku roku nadal utrzymuje się solidny wzrost zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw (2,9% r/r w styczniu i lutym), choć w kolejnych kwartałach spodziewam się 
jego wyhamowania. Pomimo oczekiwanego dalszego przyrostu zatrudnienia w sektorze firm 
w całej gospodarce liczba pracujących będzie spadać. Wynika to głównie z niekorzystnej struk-
tury demograficznej w Polsce, gdyż więcej osób starszych będzie opuszczało szeregi aktywnych 
zawodowo, co nie będzie kompensowane przez napływ na rynek pracy ludzi młodych. Ponadto 
słabsza koniunktura na świecie ogranicza popyt na pracę, głównie w przemyśle. Jest to zgodne 
z badaniem PMI, według którego w marcu zatrudnienie obniżyło się w najszybszym tempie od 
kwietnia 2013 r. Dodatkowo dalsze przyrosty liczby pracujących, m.in. w budownictwie i handlu, 
będą napotykały coraz większą barierę podaży pracy. Stopa bezrobocia powinna natomiast 
pozostawać stabilna zarówno w krótkim, jak i średnim okresie. W warunkach słabnącej ko-
niunktury firmy świadome ograniczeń w dostępie do wykwalifikowanych pracowników będą 
bowiem odkładać ewentualne decyzje o zwolnieniach.

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista

Bank Millennium
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Struktura wzrostu PKB  
w Polsce (pkt proc.)
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