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Banki 
zagwarantują 

stabilność
Rządowy „Plan stabilności i rozwoju” 

ma zabezpieczać przed skutkami kryzysu.

Sukces 
w czasach 
kryzysu?

Zasadą bankowości islamskiej jest 
zakaz pobierania nienależnych opłat.

Etyczna 
przewaga 

konkurencyjna 
Jak uporać się z tym problemem 

w codziennej praktyce.
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Zamawiam prenumeratę roczną na 2009 r.

OFERTA SPECJALNA !!!
 

(BANK, NBS, FN, EDS) 

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%,   3 – 20%,   4 – 30%,   5 i więcej  – 40%Zobowiązuję się 
do uregulowania należności 
w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania faktury proforma.

Dane prenumeratora

Nazwa firmy (nazwisko i imię) 

NIP………………………………........, tel./faks …...................……………………………………......................., e-mail:………….........….................................…………………..

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach marketingowych.

Proszę o przydzielenie hasła i loginu uprawniającego do korzystania z elektronicznego archiwum (lub portalu EDS,
 w przypadku kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”) i przesłanie go na adres e-mailowy:

e-mail: ....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................   ………………………………………......................................, adres  ………………………......................................………………........................

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana:

 Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 022 629 18 72 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „prenumerata") 

NOWOŚĆ !!!
Zamów co najmniej dwie prenumeraty dowolnych pism, a dostaniesz dodatkowo znaczny rabat:

2  – 10%, 3  – 20%, 4  – 30%,  5 i więcej  – 40%

„Miesięcznik Finansowy BANK” 

Miesięcznik  „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 

Kwartalnik  „Europejski Doradca Samorządowy” 

OFERTA SPECJALNA  (BANK+NBS+FN+EDS) 

– 204,00 zł 

– 204,00 zł 
– 190,00 zł 

–   80,00 zł 

– 320,00 zł 

zamiast 228,00 zł

zamiast 228,00 zł
zamiast 239,96 zł

zamiast 120,00 zł

zamiast 815,96 zł

cały rok 
w prenumeracie:

cały rok 
bez prenumeraty:

Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy” 
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 
Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 
„Miesięcznik Finansowy BANK” 

320,00 zł (..........) 

80,00 zł (............) 
190,00 zł (............) 
204,00 zł (............) 
204,00 zł (............) 

(wersja papierowa)

Prenumerata 2009

Suma zamówienia po rabacie  ................ złSuma zamówienia  ................ zł

420,00 zł

120,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 

(..........) 

(wersja pap. i elektron.) ilośćilość

250,00 zł

50,00 zł (............) 
100,00 zł (............) 
96,00 zł (............) 
96,00 zł (............) 

(...........) 

(wersja elektroniczna) ilość

cena za 1 prenumeratę
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ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 Warszawa
tel. 022 629 18 72, 629 18 77
faks 022 629 18 72 
redakcja@miesiecznikbank.pl 
www.miesiecznikbank.pl
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Robert Azembski – redaktor naczelny
tel. 022 821 97 02
r.azembski@miesiecznikbank.pl
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Janusz Grobicki (z-ca redaktora 
naczelnego), Marian Borycki (adiustacja 
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Czapczyński, Michał Czuba, Sławomir Dolecki, 
Eugeniusz Gostomski, Wojciech Gostomski, 
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Anna Lach, Aleksandra Pilecka, Marek 
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T. Starkowski, Małgorzata Szwed-Kasperek, 
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Krzysztof Pietraszkiewicz (przewodniczący), 
Jan K. Solarz, Bogusław Smólski, 
Jan Szambelańczyk, Grzegorz Wójtowicz, 
Dariusz Zarzecki, Jolanta Zombirt

WYDAWCA
Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8; 00–380 Warszawa
ZARZĄD:
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Prenumerata prowadzona jest na terenie 
całego kraju. Można ją zamawiać i przedpłat 
dokonywać: 

W redakcji: tel./faks 022 629 18 72 • 
lub bezpośrednio ze strony internetowej: 
www.miesiecznikbank.pl/prenumerata.html

Instytucjonalną w oddziałach fi rmy Kol-• 
porter SA na terenie całego kraju. Informacje: 
infolinia 0 801 205 555
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/prenumerata.asp.

We wszystkich urzędach pocztowych na • 
terenie całego kraju oraz przez listonoszy, 
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towej: www.poczta-polska.pl/prenumerata. 
Informacje: infolinia 0 801 333 444.

W jednostkach kolportażowych RUCH SA • 
właściwych dla miejsca zamieszkania oraz 
przez internet – www.ruch.pol.pl. RUCH 
prowadzi także prenumeratę zagraniczną. 
Informacje: tel. 022 532 88 16, 532 87 34, 
532 88 19, infolinia: 0 800 120 029. 
Prenumeratę prowadzą także: AS PRESS (www.
aspress.pl), Garmond Press SA 
(www.garmond.com.pl), G.L.M. Gajewski&Mo-
rawski Sp. J. (www.glm.pl), 
HDS Polska Sp. z o.o. (www.hds.pl), Prasa Do 
Domu Sp. z o.o. (www.prasadodomu.pl).
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów 
i adiustacji nadesłanych tekstów. Materiałów 
nie zaakceptowanych nie publikujemy i nie 
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Wydawca jest członkiem 
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 Copyright by Centrum Prawa Bankowego i Infor-

macji Sp. z o.o. Publikacja jest chroniona przepi-

sami prawa autorskiego. Rozpowszechnianie 

w jakikolwiek sposób bez zgody wydawcy jest za-

bronione i podlega odpowiedzialności karnej.

Dostarczenie materiału przez autora do druku 

jest jednoznaczne z: udzieleniem bezwarunkowej 

zgody na jego publikację, akceptacją stawek doty-

czących honorariów autorskich stosowanych przez 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 

oraz udzieleniem Centrum Prawa Bankowego 

i Informacji Sp. z o.o. licencji niewyłącznej na wy-

korzystanie tekstu w pismach wydawanych przez 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 

(wersje papierowe oraz elektroniczne) oraz w ce-

lach promocyjnych i reklamowych Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

PRZEWODNIK PO BANKU • STYCZEŃ 2008

M I E S IM I E S I Ę C Z N I K  F I N A N S O W YC Z N I K  F I N A N S O W Y

8

N
A

KŁ
A

D
: 2

50
0 

eg
z.

IL
U

ST
RA

C
JA

 N
A

 O
KŁ

A
D

C
E 

PA
W

EŁ
 L

IR
O

OD REDAKTORA
Kredytowe apele ..........................................4
Robert Azembski

KRONIKA
Wydarzenia z rynku finansowego 
– grudzień 2008 ....................................... 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
Czy uda się utrzymać wzrost akcji 
kredytowej dla MŚP oraz gospodarstw 
domowych w 2009 roku? ........................6–7
Odpowiadają: Krzysztof Kluza 
(Banku BGK, Szkoła Główna Handlowa), 
Roman Maciejewski (Bank Zachodni WBK SA), 
Piotr Radzewicz (Kredyt Bank SA), 
Sebastian Stolorz (Bank Światowy), 
Jacek Wiśniewski (Raiffeisen Bank Polska SA), 
Dariusz Winek (Bank BGŻ SA)

ROZMOWA W „BANKU”
Bandażowanie rzeczywistości ............... 8–9
Mamy jeden z najgorszych systemów 
podatkowych na świecie pod względem 
wrogości wobec gospodarki, niewydolne 
sądy czy z zasady niesprawne instytucje 
rządowe. Tu właśnie znajduje się blokada 
rozwoju gospodarczego.
Rozmowa z Andrzejem Sadowskim, 
założycielem i wiceprezydentem Centrum 
im. Adama Smitha

TEMAT NUMERU
Gra w ryzyko .........................................10–11 
Rok 2009 będzie trudny. Bankowcy 
chcą podtrzymać akcję kredytową, 
ale rekomendacja T może utrudnić sprawę. 
O ile bowiem pozostawienie klientowi 
połowy dochodów może zmniejszyć skalę 
kredytowania, to inne proponowane zalecenia 
są bardzo kontrowersyjne. 
Anna Lach 

Zabezpiecz się naturalnie ....................12–14
Wykorzystując do zarządzania ryzykiem 
walutowym zabezpieczenie naturalne, można 
zdywersyfikować swoją działalność, przenosząc 
ją do różnych krajów. I korzystać dzięki temu 
na znoszeniu się poszczególnych ekspozycji 
walutowych. 
Paweł Wojtyło

Jak i czy zapobiegać 
spekulacjom na transakcjach 
opcyjnych? ............................................16–17
Na to pytanie odpowiadają: Dorota Dubyk 
(Kancelaria Baker & McKenzie Gruszczyński 
i Wspólnicy sp. k., Grupa Bankowości 
i Finansów), Bożena Graczyk (Dział Bankowo-
ści i Instytucji Finansowych KPMG), Stanisław 
Kluza (przewodniczący Urzędu Komisji 
Nadzoru Finansowego)

Wpisane w działalność.........................18–19
Znaczenie zarządzania ryzykiem walutowym, 
określanym również jako ryzyko kursowe, 
od dłuższego czasu systematycznie wzrasta. 
Podpowiadamy jakimi strategiami warto się 
zainteresować.
Mariusz Lipski

Niezwykła normalność ....................... 20–22
Niektórzy eksperci sądzą, że banki 
centralne muszą porzucić dotychczasowy 
paradygmat stabilności cen i walki z inflacją na 
rzecz aktywniejszych działań stymulujących 
gospodarkę. Chodzi o przeciwdziałanie 
recesji i korygowanie przebiegu cykli 
koniunkturalnych. 
Marta Goetz

Czy banki zagwarantują? ................... 24–25
Wzmocnienie zaufania pomiędzy 
bankami oraz do banków jest potrzebne, 
aby mogły one realizować swoje podstawowe 
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zadanie – kluczowe dla rozwoju gospodarki 
– jakim jest pośrednictwo finansowe. 
Krzysztof Kluza

Niepewna przyszłość .......................... 26–29
Lepiej jest zapobiegać kryzysom bankowym, niż 
walczyć z nimi. To jednak jest bardzo trudne. 
Trzeba zatem zastanowić się nad terapią, która 
byłaby najmniej szkodliwa, a może wszystkich 
w końcu czegoś by nauczyła. 
Jacek Kulawik

Sukces w czasach kryzysu? ................ 30–31
Naczelną zasadą bankowości islamskiej jest 
zakaz pobierania nienależnych opłat. Co więcej, 
strony umowy muszą być w pełni świadome 
swoich praw i obowiązków, a także rozumieć 
zasady łączącego je kontraktu. 
Beata Paxford

Etyczna przewaga
 konkurencyjna 
i kryzys zaufania .................................. 32–34
Firmy, które jako pierwsze poradzą 
sobie z problemami ESG (enviromental, 
social and governance issues), czyli odnoszącymi 
się do środowiska naturalnego, społeczeństwa 
oraz kwestii jakości zarządzania, osiągną sukces 
i znaczącą przewagę nad konkurentami. 
Andrzej Roter

Egzamin z etyki.................................... 36–37
Czy w dobie kryzysu finansowego 
powstają zupełnie nowe normy 
postępowania? W końcu zmieniają się 
procedury i przedstawiane są nowe produkty. 
Jednak, zdaniem przedstawicieli Komisji Etyki 
Bankowej, zasady, szczególnie w sferze etyki, 
są czymś uniwersalnym. 
Krzysztof Maciejewski

Odwaga dla przyszłości ......................40–41
Sylwetka dr hab. Sebastiana Buczka, prezesa 
zarządu Quercus TFI, Finansisty Miesiąca. 

Recesja wymusza zmiany ...................42–44
Jakich zatem można oczekiwać 
w 2009 roku? Czy będą czysto makijażowe, 
czy może sięgną w głąb strategicznych 
założeń długofalowej polityki banków? 
A wreszcie czy w warunkach kryzysowych 
mimo wszystko można zakładać poszerzenie 
ich działalności?
Marek Matusiak

Na ratunek, rynkom, 
bankom, sekurytyzacji ........................45–48
Wszelkie podmioty mogące mieć 
wpływ na pobudzanie wzrostu 
gospodarczego i stabilizowanie systemów 
finansowych wzięły się ostro do pracy. 
Skala tych działań jest bezprecedensowa. 
Jolanta Zombirt

Oszczędzaj dziś, nie płać później ........49-51 
Połączenie szybkich, taktycznych redukcji 
wydatków z długofalowymi strategicznymi 
inicjatywami kosztowymi pomoże bankowi 
osiągnąć znacznie lepsze wyniki w przyszłości. 
Marta Niemczyk
Olga Gyria

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Bez styku ..............................................54–55
Technologia bezstykowa może być dodana do 
każdej karty i urządzenia płatniczego – od karty 
prepaid po karty kredytowe. A jej obsługa jest 
niezwykle prosta. 
Janusz Grobicki

Informacja pod kuratelą ........................... 58
Odpowiednie gromadzenie i późniejsze 
traktowanie wymaganych przepisami 
danych umożliwia firmie uniknięcie zarzutów 
niszczenia dokumentów oraz zaoszczędzenie 
istotnych kwot. Pomaga też chronić 
pracowników, klientów i samą instytucję 
finansową. 
Rafał Katarzyński

STREFA VIP
W krainie lemurów ..............................60–61
Arabowie nazywali ją Wyspą Księżycową, 
a Portugalczycy Wyspą Świętego Wawrzyńca. 
Ze względu na kolor laterytowej gleby mówi 
się o niej „Czerwona Wyspa”. Jednak w świa-
domości Europejczyka zapisała się nazwa: 
Madagaskar. 
Aleksander Z. Rawski

ODGŁOSY – SPOJRZENIA
Licz na siebie .............................................. 64
Jan K. Solarz

Zasada konwergencji ................................ 65
Marek Urbaniak

Opis szaleństwa człowieczego ..........66–67
Chcemy pomnażać swoje pieniądze. 
Bywa jednak, że odurzeni pierwszym 
sukcesem tracimy wkrótce wszystko, 
pragnęliśmy bowiem zarobić zbyt dużo i zbyt 
szybko. Popadliśmy w szaleństwo wielkiej 
nadziei i zapomnieliśmy o najzwyklejszej 
w świecie ostrożności.
Przemysław Wiśniewski 

Z prasy krajowej ..................................68–69
Jan Czapczyński

Z prasy zagranicznej ...................................70
Jolanta Zombirt

Indeksy ........................................................72
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Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kwar-
tale 2008 r. o 4,8 proc. Produkcja przemysło-
wa wyrównana sezonowo spadła w listopadzie 
2008 r. o 4,2 proc. rok do roku, a w porównaniu 
z poprzednim miesiącem o 4,2 proc. (produk-
cja przemysłowa spadła w listopadzie 2008 r/r 
o 8,9 proc., po wzroście o 0,2 proc. r/r w paź-
dzierniku 2008 r., a m/m spadła o 13,1 proc.). 
W listopadzie 2008 r. były cztery dni robocze 
mniej niż w październiku. W stosunku do analo-
gicznego okresu 2007 r., różnica na niekorzyść 
wynosiła dwa dni – poinformował Główny Urząd 
Statystyczny.

 W listopadzie inflacja CPI wyniosła 
0,2 proc. m/m i 3,7 proc. r/r wobec 4,2 proc. r/r 
miesiąc wcześniej. W sektorze przedsiębiorstw 
zatrudnionych było 5394,2 tys. osób., co oznacza 
spadek o 0,2 proc. m/m i wzrost o 3,1 proc. r/r 
wobec wzrostu o 3,6 proc. r/r miesiąc wcześniej. 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw – wg Głównego Urzędu Statystycznego 
– wyniosło w listopadzie 3320,94 zł, a więc wzro-
sło o 2,4 proc. m/m i 7,4 proc. r/r wobec wzrostu 
o 9,8 proc. r/r miesiąc wcześniej.

 W grudniu 2009 roku, zdaniem JP Morgan, 
za dolara powinniśmy płacić 2,25 zł, a za euro 
2,81 zł (źródło: Bloomberg 18 grudnia 2008 r.). 

To aż o 1 zł mniej niż sugerowały prognozy JP 
Morgana pod koniec listopada. Przewidywania 
banku z 28 listopada mówiły o dalszym spo-
dziewanym osłabieniu złotego do 4,1 zł za euro 
na koniec pierwszego i drugiego kwartału roku 
2009 i powrotu do 3,95 zł za euro we wrze-
śniu oraz umocnieniu się naszej waluty do 3,8 
zł w grudniu. Dolar miałby kosztować w marcu 
3,47 zł, w czerwcu – 3,42 zł, we wrześniu – 3,24 
zł, a na koniec roku – 3,04 zł.

 Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła reko-
mendację „S II” wprowadzającą m.in dodatkowe 
zalecenia informowania klientów o spreadach 
walutowych. KNF ocenia, że wielkość odpisów/
strat banków z tytułu transakcji opcyjnych nie 
powinna przekroczyć 10–15 proc. kwoty nega-
tywnej dla klientów wyceny transakcji opcyjnych, 
wstępnie szacowanej na 5,5 mld zł – oczywiście 
przy założeniu utrzymania obecnego poziomu 
kursów walut. Nie oznacza to rzeczywistych strat 
przedsiębiorstw w tej samej wielkości, ponieważ 
duża część zobowiązań zostanie pokryta zwięk-
szonymi przychodami firm z realnych, wyrażo-
nych w walutach obcych, transakcji.

 Standard&Poor’s Ratings Services popra-
wił ocenę ryzyka krajowego sektora bankowe-
go BICRA dla Polski, Słowacji i Słowenii. Polska 
awansowała z szóstej do piątej grupy w dzie-
sięciostopniowej skali. Ta poprawa oceny oraz 

N iedawne oświadczenia prezesów PKO BP 
i Banku Pekao SA napawają co najmniej 

niepokojem. Twierdzą oni, ze może zabraknąć 
pieniędzy na prowadzenie akcji kredytowej. 
Nie jest to takie nierealne, w świetle braku 
dostępu do taniego pieniądza, które można 
by było przesunąć na „stronę aktywną”. Tym 
bardziej że era płacenia dużego procentu 
klientom indywidualnym stopniowo odchodzi 
do przeszłości, tylko nieliczne banki, szcze-
gólnie te mniejsze zdecydowały się utrzymać 
wysokie, sięgające 10 procent w skali rocznej 
oprocentowania depozytów. Większość ban-
ków, szczególnie tych największych, będących 
własnością kapitału zagranicznego, nie może 
za bardzo liczyć na dokapitalizowanie z ich 
strony, gdyż same centrale są dokapitalizo-
wane, nierzadko ze środków państwowych 
zresztą. Zatem wezwania m. in. ze strony Ko-
misji Nadzoru Finansowego na pozostawienie 
dywidendy z zeszłorocznych, rekordowych zy-
sków są jak najbardziej uzasadnione. Innym 
kierunkiem wsparcia banków, od których 
przecież w dużym stopniu zależy, czy gospo-
darka gwałtownie nie wyhamuje, jest udziele-
nie im mądrego, racjonalnego wsparcia przez 
państwo w tym najtrudniejszym, nadchodzą-
cym momencie.
W tym numerze „BANKU” chcę zwrócić uwagę 
na wyważone analizy i komentarze dotyczące 
kwestii opcji i w ogóle ryzyka walutowego, o 
czym piszemy w bloku artykułów w ramach 
„Tematu numeru”. Polecam także artykuły 
dotyczące roli banków centralnych w obec-
nym kryzysie oraz roli państwa oraz Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu 
gospodarki. Ciekawej lektury, pożytecznych 
wniosków!       

Kredytowe 
apele
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