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Przygotowywana jest nowelizacja 
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wprowadzaniu do obrotu 

fi nansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł.

Nie bądźmy Nie bądźmy 
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Koronnym argumentem 
zwolenników pakietu 

antykryzysowego jest przykład 
innych krajów. Tak postępują 

przecież rządy wszystkich 
cywilizowanych 

krajów. 
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tylko sprawne zarządzanie. Może to spowodować 
konieczność rewizji dotychczas skutecznych strategii.
Rozmowa z Janem Krzysztofem Bieleckim, 
prezesem Banku Pekao SA

TEMAT NUMERU: 
FUNDUSZE UNIJNE
Przed szansą  ........................................10–11
Bankowe doradztwo i wyspecjalizowane 
produkty pozwalają firmom na wykorzystanie 
możliwości, jakie otwierają dotacje ze środków 
Unii Europejskiej. 
Mieczysław T. Starkowski

Banki nie wycofują się .........................12–14 
Oczywiście z udzielania kredytów i gwarancji na 
projekty unijne. Kontynuują podstawowe formy 
zaangażowania. Głównymi usługami są więc in-

strumenty: dłużne (kredyty inwestycyjne, w tym 
pomostowe), rozliczeniowe i zabezpieczające.
Arkadiusz Lewicki 
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Pakietu antykryzysowego domaga się ich już 
niemal każdy, na czele z czołówką polskich 
ekonomistów. Jedynym niezainteresowanym 
pomysłem wydaje się być minister finansów. 
I chwała Bogu! 
Jan M. Fijor

Kredytem w recesję! ............................18–19
Jeśli oczekiwany wzrost gospodarczy ma wy-
nieść ok. 0–2 proc., a inflacja średnioroczna ok. 
2,5 procent, to żeby utrzymać zakładane tempo 
wzrostu PKB, potrzebny jest wzrost kredytów 
dla przedsiębiorstw o około 10 proc. Należy 
jednak wdrożyć precyzyjny plan.  
Stanisław Gomułka

Gdy klienci bankrutują ........................ 20–21
Fala upadłości, która wezbrała w Ameryce i do-
ciera do Europy dociera także do Polski. Pierwsze 
problemy odczują  firmy z branż najdotkliwiej 
porażonych przez kryzys: nieruchomości, ma-
teriałów budowlanych, hutnictwa, motoryzacji, 
chemii i transportu. ‘
Marcin Masny

Skutecznie rozproszyć ryzyko ............ 26–28
Przygotowaliśmy pakiet antykryzysowy, którego 
wartość w ciągu dwóch najbliższych lat wyniesie 
30 mld euro. To także dodatkowe pieniądze 
na inwestycje energetyczne, na transport 
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ekologiczny i infrastrukturę oraz dla regionów 
konwergencji.
Rozmowa z Martą Gajęcką, wiceprezes Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego

Pocztowy w bloku startowym  .......... 32–33
Sylwetka Piotra Kamińskiego, prezesa zarządu 
Banku Pocztowego SA, Finansisty Miesiąca.

RAPORT SPECJALNY: 
PROFESJONALNA I SKUTECZNA WINDYKACJA

Co ze złymi długami? ..........................48–50
Skąd ewentualni nabywcy przeterminowanych 
kredytów mieliby pozyskać środki na ten cel, na-
wet przy znacznym dyskoncie? Wszystkie źródła 
wysychają. Czy zatem w warunkach braku płyn-
ności całe portfele przejdą do windykatorów?
Marcin Masny 

Z myślą o dłużnikach...........................54–55
Na razie rozwijamy się jeszcze siłą rozpędu. Jeśli 
jednak będzie rosło bezrobocie i wpadniemy 
w oko cyklonu kryzysowego to nie ma cudów, lu-
dzie, którzy stracą pracę, nie będę w stanie płacić 
rat. Przewiduję więc wzrost liczby złych kredytów. 
Rozmowa z Piotrem Poncyljuszem, szefem 
szczecińskiej firmy obrotu nieruchomościami 
Inwestor Nieruchomości 

Zysk jednak z ryzykiem .......................56–58
Serwisy pożyczkowe oferują różnego rodzaju 
zabezpieczenia, weryfikacje tożsamości, mając 
podpisane umowy z firmami windykacyjnymi, 
z biurami informacji gospodarczej, przede 
wszystkim z InfoMonitor BIG. Chodzi o zminima-
lizowanie ryzyka pożyczkodawcy.
Rafał Katarzyński

Nie wystarczy 
wpasować się w kryzys ......................59–60
Spodziewamy się zwiększenia podaży różnego 
rodzaju wierzytelności wobec osób fizycznych, 
począwszy od długów bankowych, poprzez ra-
chunki telekomunikacyjne, aż do zwykłych wie-
rzytelności z tytułu pomniejszych zobowiązań. 
Rozmowa z Krzysztofem Matelą, prezesem 
Polskiego Związku Windykacji

Wiarygodność w cenie........................ 61–63
Z punktu widzenia samych faktorów najistot-
niejszą zmianą w tym roku będzie zwiększenie 
opóźnień w płatnościach oraz większe staty-
stycznie ryzyko braku zapłaty. Zjawisko to doty-
kać będzie w różnym stopniu różnych branż. 
Marek Matusiak

Faktoring 2009 ....................................64–65
Poważną szansą rozwoju faktoringu jest poten-
cjał ukryty w samej tej usłudze. Sprawia on, że 
stanowi ona alternatywną formę finansowania 
bieżącej działalności dla przedsiębiorstw.
Janusz Grobicki

Egzamin dojrzałości ............................66–67
Kryzys na rynkach finansowych stanowi jedno-
cześnie i zagrożenie, i szansę dla branży faktorin-
gowej w Polsce. Zagrożenia wiążą się z rosną-
cym kosztem pieniądza oraz potencjalnymi 
trudnościami firm faktoringowych z uzyskaniem 
finansowania zewnętrznego. 
Rozmowa z Elżbietą Urbańską, przewodniczącą 
Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku 
Faktorów

Długi na (kryzysowej) wadze ............. 68–71
Kryzys finansowy bywa zabójczy dla wielu 
producentów i usługodawców reprezentują-
cych w zasadzie całą gospodarkę. Do wyjątków 
należy branża windykacji długów, dla której 
oznacza on niemal automatyczny zalew zleceń 
odzyskiwania należności.
Marek Matusiak

Prawo nie jest srogie ............................72–73
Nawet wiarygodny dotychczas kontrahent 
może mieć problemy finansowe. Na taki 
wypadek  warto mieć zabezpieczenie spłaty 
wierzytelności.
Rozmowa z Arturem Sobolem, prawnikiem 
międzynarodowej kancelarii prawnej Lovells
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Pierwsza w polskiej bankowości ........75–76
Najczęściej bezpieczeństwo kojarzone jest 
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Obszary te są kluczowe, bo większość informacji 
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nych, a banki zobowiązane są do zapewnienia 
ochrony swoim placówkom.
Beata Neumann, Justyna Chochla
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Przy właściwym treningu można zwiększyć 
efektywność mózgu. Każdy człowiek ma dobrą 
pamięć, tylko nie każdy poznał odpowiednie 
sposoby korzystania z niej. 
Marta Kolwińska-Wrona
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Rekapitalizacja możliwa. Rząd przyjął 
projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych insty-
tucji finansowych. Według jej założeń Skarb Pań-
stwa będzie mógł udzielać gwarancji instytucjom 
finansowym zagrożonym utratą płynności lub 
nawet je przejmować po cenie rynkowej. Skarb 
Państwa będzie mógł udzielać gwarancji insty-
tucjom finansowym, które są zagrożone utratą 
płynności, w formie objęcia akcji, obligacji lub 
bankowych papierów finansowych.

 GUS poinformował, że pomimo notowa-
nych w II półroczu oznak spowolnienia w wielu 
obszarach gospodarki, Polska należała do kra-
jów o najwyższym wzroście PKB w Unii Euro-
pejskiej. Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu 
o 20,2 proc. m/m i 6,6 proc. r/r. W grudniu 2008 r. 
oddano do użytkowania 31 031 mieszkań, czy-
li więcej o 144,1 proc. m/m oraz o 80,3 proc. 
r/r. W 2008 r. oddano do użytkowania łącznie 
165 833 mieszkań, czyli o 24,0 proc. więcej 
w relacji r/r. Stopa bezrobocia wyniosła w grud-
niu 9,5 proc. wobec 9,1 proc. miesiąc wcześniej 
oraz 11,4 proc. w grudniu 2007 r. Ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzro-
sły o 3,3 proc. w stosunku do grudnia 2007 r., 
a w porównaniu z listopadem spadły o 0,1 proc. 
Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach stałych 
roku poprzedniego wzrósł w 2008 r. o 4,8 proc. 
r/r wobec 6,7 proc. w poprzednim roku, podał 
wstępny szacunek GUS. Stopa inwestycji w go-
spodarce (tj. relacja nakładów brutto na środki 
trwałe do PKB w cenach bieżących) wyniosła po-
nad 22,0 proc. wobec 21,6 proc. rok wcześniej.

 Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 
ma być zlikwidowany, podobnie jak Fundusz 
Poręczeń Unijnych. Aktywa netto zlikwidowa-
nych funduszy zasilą fundusz statutowy BGK, 
co pozwoli mu zwiększyć skalę działalności po-
ręczeniowej i gwarancyjnej. Wzrośnie rola Banku 
Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzie-
lał (we własnym imieniu i na własny rachunek), 
poręczeń lub gwarancji w ramach programów 
rządowych uchwalonych przez Radę Ministrów. 
BGK ma być m.in. dokapitalizowany kwotą 1,13 
mld zł.

 W pierwszym pomiarze 2009 r. nastąpił 
wzrost wartości wskaźnika PENGAB w porów-
naniu do grudniowego wyniku o 1,7 pp. do po-
ziomu 22,8 pkt. Podniesienie poziomu odnoto-
wano jedynie w warstwie bieżących ocen (o 7,7 
pp.). Wskaźnik prognoz spadł natomiast o 4,5 
pkt. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 
informujący o sytuacji ekonomicznej placówek 
w stosunku do poziomu sprzed miesiąca jest niż-
szy o 2,3 pkt. i aktualnie wynosi 8,5 proc. Inflacja 
prognozowana na bieżący rok wynosi 3,95 proc. 
Oczekuje się, że w 2009 r. złoty nie zmieni istot-
nie wartości w stosunku do euro i dolara. Rada 
Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe 
o 75 pb. Główna stopa procentowa wynosi 
obecnie 4,25 proc. W ocenie Rady, w najbliższych 
miesiącach inflacja będzie nadal spadać do celu 
inflacyjnego NBP.

 Rekomendacja T przewiduje podwyższenie 
poziomu zabezpieczenia przy udzielaniu kredy-
tów walutowych o 10 proc. dla kredytów do 5 
lat i o 20 proc., dla kredytów powyżej 5 lat – po-
informowała Komisja Nadzoru Finansowego. 
Po okresie vacatio legis, rekomendacja zacznie 
obowiązywać najwcześniej w 2010 r.

 Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu 
dwie monety z serii „Historia jazdy polskiej”, upa-
miętniające XVII-wieczną husarię: srebrne 10 zł 
oraz 200 zł wykonane ze złota. Atrakcją uroczy-
stości związanych z promocją monet była obec-
ność husarzy. Tego dnia warszawiacy, a zwłaszcza 
dzieci spędzające w mieście zimowe ferie, mieli 
niepowtarzalną okazję, żeby z bliska zobaczyć, 
jak wyglądają elementy rynsztunku husarza: szy-
szak, napierśnik, karabela, pistolet, charaktery-
styczne żółte buty. Ceny sprzedaży monet w NBP: 
złota moneta – 1645 zł, srebrna – 64 zł.

C zy zamęt na rynkach fi nansowych, spo-
wolnienie, kłopoty i kryzys mogą stano-

wić szansę dla banków? Jak najbardziej. I nie 
chodzi tylko o to, że ci, którzy potrafi ą szybko 
podążać za zmieniającymi się błyskawicznie 
rynkami i trendami, mają zwiększone szanse 
zysków na różnych rynkach. Są i inne aspek-
ty. W czasie kryzysu większość dóbr, np. pra-
ca, nieruchomości itd. tanieje; jest ich szeroki 
wybór. Obecna sytuacja to także niepowta-
rzalna być może szansa dla banków państwo-
wych i spółdzielczych, do których zaufanie nie 
zostało nadszarpnięte i które nie mają takich 
problemów, jak te posiadające spółki matki 
poza granicami Polski.
W tym, poszerzonym numerze „BANKU” 
chciałbym Państwu zaproponować szczególnie 
kilka materiałów, bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z obecną, trudną sytuacją. Inte-
resujące i rozsądne rozwiązania dla naszego 
rządu oraz NBP proponuje prof. Stanisław Go-
mułka („Kredytem w recesję! ”, s. 18–19). Bar-
dzo polecamy „Temat numeru” poświęcony 
wykorzystaniu funduszy unijnych i roli ban-
ków – tym bardziej, że kwestia ta budzi ostat-
nio spore kontrowersje (artykuły M.T. Star-
kowskiego – „Przed szansą” i A. Lewickiego 
„Banki nie wycofują się” oraz sonda eksperc-
ka na ten temat – s. 10–15). Interesujący tekst 
traktuje o alternatywnym modelu prowadze-
nia biznesu bankowego, nacechowanym swo-
istą etyką („Uczciwsza twarz bankowości? ”, 
s. 34–36). Po kryzysie musi ukształtować się 
nowy model bankowości, co do tego jest już 
pełna zgoda. Czy będzie zbliżony do któregoś 
z modeli opisanych w artykule?
Jak zwykle polecamy praktyczne teksty praw-
ne, będące rodzajem „kierunkowskazów” 
w codziennej praktyce bankowej. Taki też 
charakter ma przygotowany przez redakcję 
raport specjalny „Skuteczna i profesjonalna 
windykacja”, którego tematyki – szczególnie 
w trudnych czasach – nie trzeba dodatkowo 
rekomendować. Owocnej lektury!

Kryzys 
niepowtarzalną okazją? 
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