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RaportspecjalnyAudyt 
i doradztwo 

Pieniądze na rozwójPieniądze na rozwój
Współpracujemy zarówno 
z funduszami pożyczkowymi 
i poręczeniowymi, jak i z bankami. 
Rozmowa z Bożeną Lublińską-
-Kasprzak, prezes PARP.

Kredyt Kredyt 
technologiczny w akcjitechnologiczny w akcji
W lipcu uruchomiono nowy 
system kredytu technologicznego. 
Oczekiwany niecierpliwie tak przez 
przedsiębiorców, jak i banki.

Dobry czas na akwizycję Dobry czas na akwizycję 
Słabi gracze zostają boleśnie 
obnażeni, silni wykorzystują swoją 
pozycję do powiększania biznesów, 
średniacy łączą siły. Rozmowa 
z Rafałem Skowrońskim, 
dyrektorem z BZ WBK. 
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Komponent „Instrumenty finansowe dla MSP”, dost´pny
w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjnoÊci
i innowacji 2007–2013 (CIP), jest przeznaczony dla instytucji fi-
nansowych (np. banki, instytucje leasingowe, po˝yczkowe i
por´czeniowe, fundusze venture, sieci anio∏ów biznesu) i ma je
zach´ciç do u∏atwienia przedsi´biorcom dost´pu do finanso-
wania i zwi´kszenia jego skali.

Unijne instrumenty finansowe majà u∏atwiç innowacyjnym firmom finansowanie na ró˝nych eta-
pach ich rozwoju tj. w fazie zak∏adania i startu, w fazie ekspansji firmy.
WÊród instrumentów oferowanych instytucjom finansowym, zainteresowanym rozwojem sek-
tora MSP, znajdujà si´: 

● instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MSP – GIF
● system gwarancji/ regwarancji dla MSP – SMEG
● system rozwijania zdolnoÊci instytucji finansowej – CBS

Informacje o Programie CIP dla beneficjentów w Polsce zapewniajà krajowe punkty kontaktowe
(KPK) odpowiednio dla ka˝dego z trzech programów szczegó∏owych.
KPK, przeznaczonym dla polskich instytucji finansowych, jest Punkt Kontaktowy 
powo∏any przy Zwiàzku Banków Polskich (ZBP). Jego celem jest inspirowanie instytucji
finansowych do aktywnego uczestnictwa w programie szczegó∏owym na rzecz przedsi´bior-
czoÊci  i innowacji (EIP), w zakresie komponentu „Instrumenty finansowe  dla MSP”. 
KPK przy ZBP prowadzi nieodp∏atnà dzia∏alnoÊç informacyjnà, promocyjnà 
i doradczo-konsultacyjnà.

Krajowy Punkt Kontaktowy przy Zwiàzku Banków Polskich
Komponent „Instrumenty finansowe dla MSP”

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
tel./ fax 022 696 64 95

e-mail: kpkcip@zbp.pl, www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp

Instrumenty finansowe UE
dla innowacyjnych MSP

KPK CIP finansowane sà przez: Koordynowane przez:

 2okladka_KPK.indd   1 2okladka_KPK.indd   1 7/16/09   1:55:24 PM7/16/09   1:55:24 PM



(01)prenumerata.indd   1(01)prenumerata.indd   1 7/14/09   6:36:30 PM7/14/09   6:36:30 PM



2|    miesięcznik finansowy BANK | lipiec – sierpień | 2009

 

ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 Warszawa
tel/faks 022 629 18 72, tel. 022 629 18 77  
redakcja@miesiecznikbank.pl 
www.miesiecznikbank.pl

REDAKCJA
Robert Azembski – redaktor naczelny
tel. 022 821 97 02
r.azembski@miesiecznikbank.pl
Janusz Grobicki – z-ca redaktora naczelnego
j.grobicki@miesiecznikbank.pl
Marian Borycki – adiustacja i korekta
tel. 022 629 18 75
m.borycki@wydawnictwocpb.pl
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Tadeusz Ołdakowski, Krzysztof Pietraszkiewicz 
(przewodniczący), Jan K. Solarz, Bogusław 

Smólski, Jan Szambelańczyk, Dariusz Zarzecki, 
Jolanta Zombirt

WYDAWCA
Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8; 00–380 Warszawa
ZARZĄD:
Teresa Hildebrand-Wrzesień – prezes zarządu
Jacek Furga – wiceprezes zarządu
Dariusz Kozłowski – wiceprezes zarządu

Waldemar Zbytek – dyrektor wydawnictwa
Andrzej Lazarowicz – zastępca dyrektora, 
sekretarz wydawnictwa

RACHUNEK BANKOWY
Filia KB SA nr 2 w Warszawie 
– III O/Warszawa, ul. Foksal 16
Nr rachunku: 
39 1500 1126 1211 2008 6067 0000

DRUK I OPRAWA
KENGRAF Poligrafi a, Kętrzyn

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
www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/
/prenumerata.asp.

We wszystkich urzędach pocztowych na • 
terenie całego kraju oraz przez listonoszy, 
faksem – 0 91 431 46 04 lub ze strony interne-
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 

wynagradzamy. Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczanych reklam. 
Reklamami są także artykuły oznaczone jako: 
promocja, prezentacje, artykuły promocyjne 
i sponsorowane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca jest członkiem 
Izby Wydawców Prasy

 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.
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OD REDAKTORA
Sektor bankowy przed sporymi zmianami  ..4
Robert Azembski

KRONIKA
Wydarzenia z rynku finansowego 
– czerwiec 2009 ....................................... 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
Czy program „Rodzina na swoim” 
zrekompensuje skutki osłabienia 
na rynku kredytów hipotecznych? .........6–7
Odpowiadają: Marek Rogalski (Dom Maklerski 
BOŚ SA), Sebastian Stolorz (Bank Światowy), 
Justyna Szafraniec (Finamo SA), Emil Szweda 
(Open Finance), Dariusz Winek (Bank BGŻ SA), 
Jacek Wiśniewski (Raiffeisen Bank Polska SA)

ROZMOWA W „BANKU”
Pieniądze na rozwój ...............................8–10
Budżet przeznaczony na realizację działań 
w ramach programów operacyjnych, które są 
wdrażane przez PARP, wynosi dla PO IG 
– 3,9 mld euro, PO KL – 672 mln euro, 
a PO RPW – 2,67 mld euro. 
Rozmowa z Bożeną Lublińską-Kasprzak, prezes 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

TEMAT NUMERU
Śmietanka bankowa ............................12–14
W bankach pracują osoby w wieku najwyższej 
aktywności zawodowej: chętne do nowych 
wyzwań, odpowiedzialne, angażujące się w pro-
jekty, dokładne i posiadające wykształcone oraz 
nabyte w okresie kariery zawodowej umiejętno-
ści organizacyjne i komunikacyjne.
Joanna Michalska

Biegnąć z pokorą po sukces ............... 18–20
Sylwetka Krzysztofa Barembrucha, preze-
sa zarządu A-Z Finanse – firmy doradztwa 
finansowego

Kredyt technologiczny w akcji ............21–23
Dla polskich przedsiębiorców stanie się 
on  szansą na wsparcie innowacyjnych 
inwestycji i poprawę konkurencyjności. 
Banki zaś mają nową możliwość rozwoju akcji 
kredytowej oraz pozyskania kolejnych, 
perspektywicznych klientów. 
Arkadiusz Lewicki

W czasie kryzysu .................................. 24–25
Wiemy już, że pierwszy kwartał tego 
roku nie był zbyt pomyślny dla polskiego 
sektora bankowego. Jakie były tego przyczyny 
– oprócz już szeroko opisanych?
Jan Mazurek

Jednak warto było ............................... 26–29
Reformy w polskiej bankowości miały sens, 
doprowadziły do wyraźnej poprawy efektyw-
ności banków. Teraz należy je ukierunkowywać 
na pewien konserwatyzm zachowań, ale też 
na przejrzystość całego rynku bankowego oraz 
poszczególnych jego segmentów.
Jacek Kulawik

Dobry czas na akwizycję ..................... 30–31
Dziś różne podmioty obserwują rynek pod kątem 
ewentualnych zakupów inwestycyjnych. A wyceny 
są atrakcyjne. Wielu zatem wybiera się na zakupy.
Rozmowa z Rafałem Skowrońskim, 
dyrektorem Departamentu Doradztwa 
w Rynkach Kapitałowych BZ WBK SA

Zastaw na przyszłych udziałach ........ 32–33
Czy zastaw rejestrowy może być zabezpiecze-
niem wierzytelności banku w przypadku ubiega-
nia się o kredyt obrotowy? Zdania są podzielone.
Katarzyna Zajączkowska-Weremczuk

Niedoceniany podpis elektroniczny .. 36–37
Generalną przyczyną obecnego stanu za-
stosowań podpisu elektronicznego w Polsce 
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jest brak powszechnie dostępnych systemów 
pozwalających na jego użycie we wzajemnych 
kontaktach. Siłą napędową takich zastosowań 
powinna być administracja publiczna.
Rozmowa z dr. inż. Jerzym Pejasiem z Wydziału 
Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego

RAPORT SPECJALNY: 
AUDYT I DORADZTWO
Również i tu wyzwania .......................40–42
Rynek usług konsultingowych zmienia się. 
Po trosze dlatego, że zmieniają się też zapotrze-
bowanie na te usługi ze strony polskich firm. 
Teraz oczekują one porad i recept na sytuowanie 
firmy podczas spowolnienia gospodarczego 
czy kryzysu danej branży.
Rafał Katarzyński
Robert Azembski

Być w pogotowiu ................................43–45
Pewne kategorie doradztwa, mimo kryzysu 
ekonomicznego, mają się całkiem dobrze. 
Dotyczy to zwłaszcza projektów mających na 
celu ograniczenie kosztów. Ale nie tylko.
Mieczysław T. Starkowski

Doradzanie jest prawdziwą sztuką ...46–47
Jak sobie radzić w przypadku projektu 
doradczego, czego wymagać i czego 
oczekiwać? Jakie podjąć środki zaradcze 
na najbliższą przyszłość.
Daniel Spica

Kultura zarządzania projektami ........48–49
Dziś każdy wydatek banku jest analizowany 
w znacznie większym stopniu niż poprzednio. 
A że wszyscy już wiedzą, iż proste 
cięcie kosztów nie wystarcza do skutecznej 
poprawy efektywności, rośnie popularność 
zarządzania poprzez projekty. 
Jakub Lesiński

Zarządzanie ryzykiem 
w czasach kryzysu ............................... 50–51
W odpowiedzi na aktualne potrzeby 
instytucji finansowych firmy zajmujące się 
doradztwem opracowały pakiet rozwiązań, 
których wdrożenie ma za poprawić ich 
sytuację ekonomiczną. Właściwe wykorzysta-
nie tych rozwiązań stanie się też narzędziem 
przewagi konkurencyjnej. 
Bożena Graczyk
Grzegorz Paskudzki 

Na kozetce ............................................ 52–54
Bankowcy muszą być dobrze przygotowani i potra-
fić porozumieć się z doradcami. Wiedzieć dokładnie, 
jakie mają problemy. A także potrafić przekazać 
konsultantom swoje oczekiwania. A potem wyko-
rzystać ich sugestie. Nie zawsze to się udaje.
Mieczysław T. Starkowski

Twórcza księgowość ...........................56–57
Magiczna matematyka wraca do łask. 
Kryzysowa demagogia niektórych zachodnich 
bankierów sprzyja obserwacji kreatywnej rachunko-
wości – także gdy chodzi o różnice między standar-
dami polskimi, międzynarodowymi i amerykańskimi. 
A co do istoty są one odmienne.
Marcin Masny

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Jakie IT na trudne czasy? ....................58–60
W odpowiedzi na nowe wyzwania firma 
doradcza KPMG i „Miesięcznik Finansowy 
BANK”, pod patronatem Związku Banków 
Polskich, inicjują badanie efektywności 
organizacji IT w polskim sektorze bankowym. 
Wyjaśniamy, na czym ono ma polegać.

Wiedzieć więcej ...................................62–63
Jaki jest i jak zmienia się rynek wymiany informa-
cji gospodarczej w Polsce? 
Patrycjusz Rozpiątkowski

STREFA VIP
Piękny miraż czy fakt polityczny? ...... 68–70
Jeśli chcemy liczyć się w ewoluującym świecie, 
musimy skoncentrować wysiłki na umacnianiu Unii 
Europejskiej i naszej pozycji we wspólnocie i na tej 
podstawie budować strategiczne partnerstwo z USA.
Jacek Gieorgica

Standardy w praktyce ..........................72–74
System Standardów Kwalifikacyjnych 
w Bankowości Polskiej obiektywnie potwierdza 
posiadaną wiedzę i umiejętności. Kolejne osoby 
zyskały prawo ubiegania się o nadanie 
przez ZBP stopni zawodowych. 

Wokół czarna toń fiordów ................. 78–79
W Skandynawii w czasie dnia polarnego, 
nawet o północy jest jasno jak w dzień. Zegar 
biologiczny najpierw patrzy w niebo, po czym 
z niedowierzaniem puka w szybkę czasomierza. 
Nic dziwnego – przez pędzące tuż nad szczytami 
chmury wygląda słońce.
Mateusz Kotowski 

ODGŁOSY – SPOJRZENIA
Zmęczenie kryzysem ................................. 82
Jan K. Solarz

Sceptycznie na skróty ............................... 83
Marek Urbaniak

Z prasy krajowej ..................................84–85
Jan Czapczyński

Z prasy zagranicznej ............................86–87
Jolanta Zombirt
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Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Rada Nadzorcza PKO BP odwołała (7 lipca) 
Jerzego Pruskiego z funkcji prezesa banku oraz 
Tomasz Mironczuka ze stanowiska wiceprezesa 
odpowiedzialnego za inwestycje banku. Infor-
mację tę potwierdziła wiceminister skarbu Jo-
anna Schmid. – To była decyzja rady nadzorczej 
banku. To ona odwołała prezesa Pruskiego i wi-
ceprezesa Mironczuka – podkreśliła wiceszefo-
wa resortu skarbu.

 Deficyt budżetowy w 2009 r. wzrośnie z pla-
nowanych 18,2 mld zł do 27 mld zł – poinformo-
wał minister finansów Jacek Rostowski. Przyznał, 
że konieczna będzie nowelizacja budżetu, a wzrost 
deficytu jest nieunikniony. Zapewnił, że na ten rok 
nie są planowane podwyżki podatków, lecz nie 
wykluczył, że może do tego dojść w roku 2010.

 Wg raportu Ernst & Young „Atrakcyjność 
Inwestycyjna Europy”, Polska zajęła 5. miejsce 
wśród państw, w których ulokowano najwięcej 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2008 r. 
Wyżej znalazły się jedynie Wielka Brytania, Fran-
cja, Niemcy i Hiszpania. W 2008 r. w kraju ulo-
kowano 176 nowych inwestycji, czyli o ponad 
20 proc. więcej niż w roku 2007. W 2008 r. inwe-
storzy stworzyli miejsca pracy dla 15,5 tys. osób.

 Spółka Infovide-Matrix, we współpracy z fir-
mami badawczymi CASE oraz Cutter Consortium 

przeprowadziła – już po raz drugi – badania do-
tyczące innowacyjności polskich i światowych 
przedsiębiorstw. Wzięło w nich udział 223 świa-
towych (głównie z USA i Europy) i 200 polskich 
firm. Raport ukazuje istotne różnice między Pol-
ską a krajami zachodnimi w sferze zarządzania 
i podejściem do innowacji w firmach. Opraco-
wanie skupia się także na barierach i czynnikach 
sprzyjających innowacyjności.

 Bezrobocie w maju wyniosło 10,8 proc. 
wobec 11 proc. w kwietniu i 9,8 proc. w maju 
2008 r. – wynika z najnowszych szacunków Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. W końcu maja 
bez pracy pozostawało 1,6 mln osób – o 32,8 tys. 
mniej niż w kwietniu. Dla porównania w analo-
gicznym okresie 2008 r. bezrobocie spadło o 80,1 
tys. W maju pracodawcy zgłosili do urzędów pra-
cy 84,9 tys. ofert, o 8,7 tys. mniej niż w kwietniu.

PRODUKTY

 Meritum Bank wprowadza kolejną lokatę, 
która uzupełni ofertę „Meritum Zysku w Interne-
cie”. Lokatę można założyć, poprzez stronę inter-
netową banku, już od 3 tys. zł, a jej oprocento-
wanie wynosi 7 proc. w skali roku.

 Od stycznia do maja 2009 r. wartość kredy-
tów brutto dla samorządów udzielonych przez 
BGK wzrosła ponad czterokrotnie i wyniosła 
446 mln zł. Zwiększa się też zaangażowanie 

R ynek bankowy czekają ważne zmiany, 
co więcej – już one następują, polegają-

ce na łączeniu się banków. Chociaż przyczyny 
fuzji należałoby rozpatrywać indywidualnie, 
inna stoi za połączeniem Banku BPH z GE Mo-
ney Banku, a inna za fuzją Fortis Banku z Do-
minet Bankiem oraz fuzją Noble Banku z Ge-
tin Bankiem, można znaleźć dla nich wspólny 
mianownik w czasach spowolnienia gospo-
darczego: jest to chęć optymalizacji kosztów 
z jednej strony, z drugiej zaś uzyskania ko-
rzystnej synergii po stronie przychodowej. 
Nie zagłębiając się w poszczególne przypadki, 
bo brak tu miejsca, warto podkreślić, że przy 
każdej z tych fuzji niezwykle istotne jest, aby 
przebiegała w sposób transparentny dla klien-
tów łączonych banków, aby wykuć z nich mar-
ketingowy sukces, a nie odwrotnie – nie daj 
Boże otworzyć jakieś pole do spekulacji oparte 
na negatywnych emocjach.
W tym, jak co roku łączonym, wakacyjnym 
numerze „BANKU” szczególnej uwadze Czy-
telnika polecam „Temat numeru”, poświę-
cony stanowi kadr bankowych („Śmietanka 
bankowa”, s. 12–14). Warto zapoznać się też 
z bardzo aktualnym artykułem Arkadiu-
sza Lewickiego nt. kredytu technologicznego 
(„Kredyt technologiczny w akcji”, s. 21–23). 
Ciekawą analizę przeprowadził prof. Jacek 
Kulawik, w klarownym wywodzie pokazując, 
że pomimo różnych zastrzeżeń i błędów war-
to było przeprowadzić głęboką prywatyzację 
banków. Polecam też raport specjalny nt. do-
radztwa i audytu dla instytucji fi nansowych 
(s. 39–57). Czy konsultanci są nadal potrzeb-
ni bankom – można zapytać prowokacyjnie? 
W okresie hamowania gospodarki rynek ten 
staje się coraz trudniejszy i pełny nowych 
wyzwań.

Sektor bankowy 
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