
NA RYNKU OD 1964 ROKU

WAŻNE DLA SEKTORA
4. Czas przejść od słów do czynów 

Rozmowa z Bartłomiejem Noconiem, 

ekspertem sektora finansowego, niezależnym 

doradcą Forum Technologii Bankowych 

Związku Banków Polskich w Warszawie

9. Nie ma odwrotu od mobilności 

Rozmowa z wiceprezesem zarządu  

SGB-Banku SA, Błażejem Mika

TEMAT NUMERU
14. Gotówka pachnąca myszką 

17. Trendy na rynku usług mobilnych

20. Po chleb bez gotówki

22. Biometria – wygoda i bezpieczeństwo klienta  

24. Biometria na kółkach w Łącku

26. Czy sztuczna inteligencja wkrótce nas zastąpi?

29. Mobilne przyśpieszenie SGB w mediach

31. Przedsiębiorco, buduj relacje... 

bezgotówkowo!

SPECJALNIE DLA WAS 
33. Szanse i wyzwania bankowości (część 2)

37. Wyniki Banków Spółdzielczych SGB  

w 2018 roku

40. 25 lat przelewów elektronicznych w Polsce

42. Dziś wszyscy grają o wszystko

TYM ŻYJE BANKOWOŚĆ 
46. Forum 2019. Lepiej razem niż osobno

51. Technologia na rzecz biznesu. Drugi dzień 

tegorocznego FTBS

53. Koncepcja open banking i jej znaczenie  

dla banków
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57. Nowoczesne rozwiązania dla bankowości 

spółdzielczej – Platforma PIVOTAL.  

Artykuł sponsorowany

DLA MANAGERA 
59. Regulacje, regulacje, czyli ambaras 

z  innowacjami

62. Bank pokoleniowy  

Rozmowa z Mirosławem Stachowiakiem, 

prezesem zarządu Nadobrzańskiego Banku 

Spółdzielczego w Rakoniewicach

67. Bankowość emocjonalna kluczem do sukcesu 

współczesnych banków

PRAWO 
71. RODO na nowo? Czyli 4 maja 2019 roku 

nową datą w polskim systemie ochrony 

danych osobowych

74. RODO. Poczta banku czy pracownika?

R
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76. Jak sprostać obowiązkom sprawozdawczym 

za rok 2018? Zmiany w ustawach o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz o rachunkowości

79. Nowa Rekomendacja B KNF dotycząca 

ograniczenia ryzyka inwestycji banków

AKTUALNOŚCI
81. Otwarcie Centrum Historii Polskiej 

Bankowości Spółdzielczej

84. Komunikacja z klientem w Internecie  

– II Forum Komunikacji i Marketingu

86. Dla banków spółdzielczych SGB – Katalog 

usług i produktów, czyli... Jesteśmy do usług!

88. Podpisanie Listu Intencyjnego w trakcie 

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

89. W Lokacie SGB „Lato pełne nagród” dla 

klientów ESBANKU Banku Spółdzielczego

91. SKO w SGB. Wakacyjne nagrody rozdane!

93. Mobilny wniosek programu „Rodzina 500+” 

dla klientów banków spółdzielczych SGB

93. „Rodzina 500+” po zmianach. Najważniejsze 

informacje
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