
NA RYNKU OD 1964 ROKU

WAŻNE DLA SEKTORA

4. Mamy atuty do generowania zysków 

Rozmowa z Mirosławem Skibą,  

prezesem zarządu SGB-Banku SA

8. Kto nie idzie do przodu, ten się cofa 

Rozmowa z Beatą Wierzbicką-Skroś, prezesem 

zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

TEMAT NUMERU

12. PSD2: dyrektywa wyzwań i szans

14. Medialne echa PSD2

17. Unijna dyrektywa wymusi szybszą integrację

21. Silne uwierzytenianie oraz wspólne i 

bezpieczne otwarte standardy komunikacji – 

PSD2 

24. Dyrektywa PSD2. To rewolucja. Tutaj jeńców 

się nie bierze

SPECJALNIE DLA WAS 

27. Wyzwania i szanse bankowości. Część I

30. Nagroda Polskiego Klubu Biznesu.  

Banki w kolorze srebra

32. Spółdzielcza Grupa Bankowa po raz kolejny 

wyróżniona tytułem Dobra Marka. Jakość, 

Zaufanie, Renoma!

33. Frazeologia antyczna w nowych czasach

34. Na samych kredytach już się nie ujedzie

35. Bankowość relacyjna, a transakcyjna
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TYM ŻYJE BANKOWOŚĆ 
38. Forum Bankowe 2019. Coraz większa 

polaryzacja sektora bankowego

40. Konwent w Józefowie. Zmieniaj się albo zginiesz

46. Brakuje nam poczucia wspólnoty

49. Reprezentacja interesów banków 

spóldzielczych na forum Unii Europejskiej

53. Cyberbezpieczeństwo. Moda, mit czy 

konieczność?

DLA MANAGERA 
57. Bankowość spółdzielcza wobec postępującej 

digitalizacji usług i produktów bankowych

61. Czy zapomnimy o gotówce 

64. Jak konsumenci i ich oczekiwania zmieniają banki?

66. Łatwe procedury, szybka decyzja

PRAWO 
68. Słowo o biernym prawie wyborczym do 

organów spółdzielni, czyli jak to jest z tą 

równością członków?
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71. Kilka słów o RODO w obszarze kredytowym

74. Poruszenie naruszeniem

AKTUALNOŚCI
77. W Warszawie powstało Centrum Historii 

Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Ocalić od 

zapomnienia ideę spółdzielczości

78. Wirtualne manewry, czyli Cyber-EXE  

Polska 2018

80. Kampania Kredyt+ zakończona

81. Kolejne samochody wręczone laureatom 

loterii „Lokata SGB”

83. Spojrzenie koniunkturalne

84. Rozpatrywanie reklamacji i skarg przez banki 

w kontekście zmiany ustawy o usługach 

płatniczych
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