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Nowa korporacyjna karta obciążeniowa Millennium 
Mastercard Corporate Executive została stworzona 
głównie z myślą o komforcie i bezpieczeństwie człon-
ków zarządów i właścicieli firm, często podróżujących 
służbowo w kraju i za granicą. Zapewnia ona wiele 
wyjątkowych korzyści, takich jak dostęp do eksklu-
zywnych saloników lotniskowych, szerokiego pakietu 
usług concierge, a także ofert programów Priceless 
Specials oraz Inspiracje.

Karta Millennium Mastercard Corporate Executive to połą-
czenie korporacyjnej kar ty płatniczej, zapewniającej wygodny 
i praktyczny dostęp do firmowych środków finansowych z pa-
kietem przywilejów, dotychczas dostępnych jedynie w ramach 
oferty dla najzamożniejszych klientów indywidualnych. 

Lotniskowe saloniki, usługi concierge i ubezpieczenia 
Użytkownicy karty Millennium Mastercard Corporate Executive 
oraz ich goście mogą korzystać z sieci ponad 1000 ekskluzyw-
nych saloników na lotniskach w ponad 100 krajach, niezależnie 
od klasy podróży i linii lotniczych, w których wykupili przelot. 
Przepustką do saloniku jest sama karta płatnicza, żadne dodat-
kowe karty nie są potrzebne.

Dzięki karcie Millennium Mastercard Corporate Executive moż-
na także zaoszczędzić czas, korzystając z pakietu Mastercard 
Concierge. Konsultanci concierge nie tylko zarezerwują bilety 
lotnicze, hotele, samochody do wynajęcia, ale zrealizują także 
inne, nawet najbardziej nietypowe zlecenia, jak zdobycie bile-
tów na wyprzedany koncert czy rezerwacja stolika w trudno 
dostępnej, ekskluzywnej restauracji. 

Do kar ty Millennium Mastercard Corporate Executive do-
łączone są również pakiety ubezpieczeń. Podstawowy chro-
ni użytkownika od nieuprawnionego użycia kar ty oraz przed 
skutkami rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu przy uży-
ciu kar ty zarówno w kraju, jak i za granicą. Z kolei pakiet po-
dróżny zapewnia bezpieczeństwo na wyjeździe zagranicznym, 
oferując m.in. pokrycie kosztów leczenia, pomoc w przypadku 

utraty dokumentów czy odszkodowanie za zgubiony bagaż lub 
opóźniony lot. 

Dostęp do wyjątkowych ofert
Każdy użytkownik karty Millennium Mastercard Corporate Exe-
cutive może przystąpić do programu Mastercard Priceless Spe-
cials. To wyjątkowa wartość, bo żadna inna korporacyjna karta 
w Polsce tego nie zapewnia. Przy płatności kar tą u partnerów 
programu na indywidualnym koncie użytkownika automatycznie 

naliczane są punkty, które można następ-
nie wymieniać na atrakcyjne nagrody ze 
specjalnego katalogu stworzonego z my-
ślą o potrzebach kadry zarządzającej firm 
lub wykorzystać w narzędziu Travel Tool 
do płatności za bilety lotnicze czy noclegi 
w hotelach.

Płacąc kartą Mastercard Corporate Exe-
cutive, można także korzystać z atrakcyj-
nych zniżek w ramach programu Inspi-
racje Banku Millennium w blisko 1000 
punktach handlowo-usługowych w Pol-
sce: sklepach z odzieżą, restauracjach, 
hotelach czy miejscach oferujących usługi 
związane ze zdrowiem i urodą. 

Inspiracji do opracowania karty szukaliśmy 
we współpracy z Klientami z wykorzysta-
niem metody service design. Chcieliśmy 
zrozumieć faktyczne potrzeby potencjal-
nego użytkownika karty, będącego przed-
stawicielem wyższej kadry zarządzającej 
lub właścicielem firmy. Zależało nam na 
zaprojektowaniu pozytywnego doświadcze-
nia, dlatego dodaliśmy do karty usługi, które 
realnie ułatwią im realizację wydatków oraz 
zredukują stres związany z podróżami służ-
bowymi – mówi Marta Postek, Dyrektor 
Departamentu Bankowości Transakcyjnej 
w Banku Millennium.

Millennium Mastercard Corporate Executive jest jedyną taką kartą 
na polskim rynku. To unikalne połączenie benefitów oferowanych 
dotychczas wyłącznie Klientom indywidualnym i tych adresowanych 
do Klienta biznesowego. Teraz po raz pierwszy w Polsce dostępne 
są na karcie korporacyjnej, to wyjątkowa oferta dla kadry zarzą-
dzającej – mówi Damian Zieliński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mastercard Europe.

Więcej informacji o karcie udzieli Doradca Bankowy. Zachęca-
my do kontaktu z nim oraz odwiedzenia naszej strony interne-
towej www.bankmillennium.pl, sekcja „Przedsiębiorstwa”. 

B A N K O W O Ś Ć  T R A N S A K C Y J 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

NOWA PRESTIŻOWA KARTA PŁATNICZA  
W OFERCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW



W tegorocznej edycji rankingu Zło-
ty Bankier, organizowanego przez  
Bankier.pl i Puls Biznesu, Bank Millennium 
trzykrotnie pojawił się na podium. Za-
jął pierwsze miejsce w kategorii „Bank 
wrażliwy społecznie” za Finansowy Ele-
mentarz – program edukacji finansowej 
przedszkolaków. W kategorii głównej 
„Złoty Bank 2019” oceniającej jakość 
obsługi we wszystkich kanałach kontaktu 
Bank zajął drugą pozycję. Znalazł się rów-
nież w gronie zwycięzców w kategorii 
„Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”. 

Według jurorów tak wysokie miejsce 
w kategorii „Najlepsza wielokanałowa 
jakość obsługi” zapewniła Bankowi po-
prawa wyniku w niemalże wszystkich 
badanych kanałach kontaktu. Najwięk-
szą pozytywną zmianę Bank odnotował 
w ergonomii bankowości internetowej. 
Był też najlepszy ze wszystkich banków 
w czatowaniu. Kluczem do najwyższej 
jakości jest klientocentryzm. Słuchamy 
Klientów, stawiamy ich potrzeby w centrum 
uwagi, wspólnie z nimi projektujemy i testu-
jemy usługi. Wykorzystujemy personalizację 
behawioralną i dostarczamy najwyższej 
jakości doświadczenia we wszystkich ka-
nałach kontaktu. Nigdy też nie zapomina-
my, że praca nad jakością to proces ciągły 
i wymaga zaangażowania całej organizacji  
– mówi Wojciech Rybak, Członek Zarzą-
du Banku Millennium.

Za najlepszy program społeczny uzna-
no Finansowy Elementarz – autorski 
program edukacji finansowej przed-
szkolaków realizowany przez Fundację 
Banku Millennium pod honorowym pa-
tronatem Ministra Edukacji Narodowej 
i Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem 
jest zaznajomienie najmłodszych, po-
przez zabawę, z podstawowymi pojęcia-
mi z zakresu finansów. Podczas warsz-
tatów organizowanych w przedszkolach 
dzieci uczą się, czym są pieniądze, skąd 
się biorą i jaka jest ich wartość, do cze-
go służy bankomat i karta kredytowa, 
czym różni się potrzeba od zachcianki 
i dlaczego warto oszczędzać. W prowa-
dzenie zajęć zaangażowani są wolonta-
riusze – pracownicy Banku Millennium. 

Laureaci kategorii „Bezpieczny Bank  
– Najlepsze praktyki” zostali wyłonieni 
na podstawie badania bezpieczeństwa 
polskich serwisów bankowości interne-
towej oraz aplikacji mobilnych banków. 
Badano systemy pod względem dostęp-
ności systemowej, narzędzi uwierzytel-
niania i autoryzacji, poufności połączenia 
między Klientem a bankiem, procesu re-
jestracji urządzenia mobilnego, logowa-
nia do serwisu i jakości haseł. Zwracano 
też uwagę na podejście instytucji finan-
sowych do edukacji Klientów w zakresie 
bezpiecznego korzystania z bankowości 
elektronicznej.

Konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie usta-
wy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach jest opublikowanie Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. No-
welizacja wprowadziła obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych online. Kasy online będą 
m.in. automatycznie przekazywać dane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 
Samo ich wprowadzenie ma jednak następować stopniowo – począwszy od 1 stycznia  
2020 r. jedynie określone branże będą zobowiązane do ich stosowania. Na stronie  
https://www.gov.pl/web/kas/kasy-online opublikowany został przez Ministerstwo Finan-
sów protokół komunikacyjny dla kas online zawierający zmieniony schemat wymiany 
danych pomiędzy kasą a Centralnym Repozytorium Kas (tzw. JPK_KASA).

Rozporządzenie wprowadza od 1 sierpnia 2019 r., niezależnie od stosowanej przez 
podatnika kasy, obowiązek właściwego przypisania stawek VAT do oznaczeń litero-
wych od „A” do „G” – do tej pory jedynie literze „A” na sztywno była przyporząd-
kowana podstawowa stawka podatku. Co więcej, doprecyzowano moment wysta-
wienia i wydania paragonu bez żądania nabywcy, czyli najpóźniej z chwilą przyjęcia 
należności, bez względu na formę płatności oraz wymogi prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas fiskalnych online oraz warunki ich używania.
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OBLIGATORYJNY SPLIT PAYMENT

2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok 
w sprawie Budimex S.A. (C-224/18), w którym analizował, czy za moment wyko-
nania usług budowlanych / budowlano-montażowych może być uznane podpisanie 
protokołu odbioru robót budowlanych. Trybunał uznał, iż usługa budowlana może 
być uznana za zrealizowaną w dacie jej formalnego odbioru, np. podpisania proto-
kołu odbioru robót, przy założeniu spełnienia warunków:
• formalność odbioru usług została uzgodniona przez kontrahentów w umowie,
• sposób odbioru usług jest odzwierciedleniem standardów istniejących w danej branży,
• formalność odbioru usług stanowi faktyczne zakończenie usług i pozwala na 

ustalenie ostatecznej wysokości należnego wynagrodzenia.
TSUE zaznaczył także, iż dla potrzeb określenia daty wykonania usługi nie ma wpływu spo-
rządzenie formalnego rozliczenia poniesionych kosztów. 30-dniowy termin na wystawienie 
faktury, która kreuje powstanie obowiązku podatkowego, powinien być liczony od daty 
formalnego odbioru usług – nie ma możliwości zmiany tej daty na późniejszą w wyniku 
ustalenia, iż wykonanie takiej usługi następuje w momencie akceptacji poniesionych kosz-
tów / przekazania informacji o wynagrodzeniu.

16 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny dla polskiego 
rządu wyrok w sprawie zgodności z prawem unijnym planowanego tzw. podatku od 
hipermarketów. Uchwalona ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. 2016 
poz. 1155) wprowadzała dwie stawki podatku, który mieli płacić sprzedawcy detalicz-
ni. Pierwsza stawka 0,8% dotyczyła miesięcznego przychodu netto (obrotu) między 
17 mln a 170 mln zł. Druga w wysokości 1,4% miała mieć zastosowanie do obrotu 
powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali miesiąca 
na 17 mln zł.  Jeżeli Komisja Europejska nie odwoła się od tego wyroku, podatek ten 
prawdopodobnie wejdzie w życie od 2020 r. – aktualnie jest zawieszony do końca br.

16 maja br. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i usług oraz niektórych innych ustaw: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754 
wprowadzającej obligatoryjne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności za towa-
ry i usługi ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.



Inflacja konsumencka (CPI) wzrosła w kwietniu do 2,2% r/r z 1,7% r/r przed miesiącem, prze-
wyższając wyraźnie oczekiwania rynkowe. Dynamikę cen konsumenta wspierał wzrost cen 
paliw powiązany ze wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych. Zwiększenie inflacji 
CPI wynikało również z przyspieszenia wzrostu cen żywności, w szczególności mięsa, co wynika 
głównie ze wzmożonego popytu z Chin, gdzie pojawił się wirus afrykańskiego pomoru świń 
(ASF). Do podbicia inflacji konsumenckiej przyczynił się również wzrost inflacji bazowej, mie-
rzonej jako wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i energii. Wysoką dynamikę cen odnoto-
wano zwłaszcza w branży usług transportowych. Niemniej nasilenie tego zjawiska jest widoczne 
także w innych grupach indeksu bazowego. Sugeruje to, że przedsiębiorcy mogli rozpocząć 
przenoszenie rosnących kosztów usług i produkcji na ceny konsumpcyjne. Dotychczas firmy 
wstrzymywały się z podwyżkami cen, dopuszczając do spadku marż i zyskowności. Po czwartym 
kwartale 2018 r. wskaźnik kosztów do przychodów osiągnął 4-letnie maksimum, a wskaźniki 
rentowności były najniższe od 4 lat. Jednocześnie dane o wzroście wynagrodzeń w pierwszym 
kwartale br. są na poziomie zbliżonym do solidnych ubiegłorocznych odczytów i nie wskazują 
na istotny spadek presji płacowej w gospodarce. 

W kierunku wzrostu cen konsumenta oddziałuje również presja popytowa. Co prawda wzrost 
PKB w pierwszym kwartale br. nieznacznie spowolnił do 4,6% r/r z 4,9% r/r w ostatnim kwartale 
ubiegłego roku, jednak nadal znacząco przewyższał średnią historyczną. Czynniki te wspierały 
powrót w kwietniu inflacji bazowej po niemal 6,5 roku przerwy do przedziału dopuszczalnych 
odchyleń od celu inflacyjnego, tj. 1,5-3,5% r/r. 

Pomimo rosnącej inflacji i pespektyw dalszego narastania presji inflacyjnej oraz proinflacyjnego 
wpływu stopniowo wdrażanego rządowego programu „Piątka plus” Rada Polityki Pieniężnej 
zdecydowała podczas majowego posiedzenia o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce na 
niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna już od ponad 4 lat pozostaje historycznie niska 
i kształtuje się na poziomie 1,5%. W komunikacie Rada zmieniła swoją ocenę rocznej dyna-

miki cen konsumenta w Polsce 
z niskiej na umiarkowaną. Nie-
mniej powtórzono po raz kolej-
ny, że w horyzoncie oddziaływa-
nia polityki pieniężnej będzie się 
ona kształtować w pobliżu celu 
inflacyjnego. Podczas konferencji 
prasowej po posiedzeniu Rady 
jej przewodniczący – prezes Na-
rodowego Banku Polskiego Adam 
Glapiński ocenił, że przyspieszenie 
inflacji bazowej w marcu i kwiet-
niu jest powrotem do „normal-
nego” poziomu przy obecnym 
wysokim tempie wzrostu PKB. 
Dodał ponadto, że wyższe od 

oczekiwań dane o inflacji w Polsce w niewielkim stopniu zmieniły jego osobiste przekonanie, 
że stopy procentowe NBP pozostaną na dotychczasowym poziomie do końca kadencji Rady 
w 2022 r. Jerzy Osiatyński, członek Rady, nadmienił, że inflacja w kwietniu przewyższyła oczeki-
wania członków tego gremium, nie widzi jednak ryzyk dla odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych 
gospodarstw domowych. 

Zaprezentowana w komunikacie i na konferencji po posiedzeniu Rady retoryka nie jest zasko-
czeniem, zważywszy na wcześniejsze gołębie wypowiedzi większości jej członków. Spodziewane 
narastanie inflacji bazowej w wyniku solidnego wzrostu wynagrodzeń i presji popytowej będzie 
jednak zmniejszało komfort co do stabilizacji stóp procentowych w części tego gremium. Nie 
spodziewamy się jednak, aby znalazła się w Radzie większość konieczna do podniesienia kosztu 
pieniądza w perspektywie kilku kwartałów, gdyż ryzyko długotrwałego przekroczenia przez 
inflację wynoszącego 3,5% r/r górnego ograniczenia przedziału dopuszczalnych odchyleń od 
celu jest obecnie niewielkie.

Andrzej Kamiński
Ekonomista

Bank Millennium

P R O G N O Z Y  M A K R O E K O N O M I C Z N E

WYŻSZA INFLACJA CPI W KWIETNIU BEZ WPŁYWU 
NA PERSPEKTYWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ 

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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