
NR 1 ( 196 )           styczeń 2009 CENA 19 zł (w tym VAT 7 proc.) NUMER INDEKSU 322628 | 
ISSN 1230-9125

NR 1 ( 207 ) styczeń 2010 CENA 19 zł (w tym VAT 7 proc.) NUMER INDEKSU 322628   | ISSN 1230-9125

M
IE

S
IĘ

C
Z

N
IK

 FIN
A

N
S

O
W

Y
 B

A
N

K
nr 1 (2

0
7

) styczeń 2010 

Raportspecjalny:
EFEKTYWNOŚĆ 

ORGANIZACJI IT
W BANKACH

w
w

w
.m

ie
si

ec
zn

ik
ba

nk
.p

l

TEMAT NUMERU:

Co wydarzy się
w sektorze finansowym
w tym roku?
Polacy nie chcą 
oszczędzać
t Czy rozrzutność mamy w genach?
    Zamiast odkładać pieniądze, 
    wolimy kupować kolejne rzeczy.

Grypa na bank
t Wirus groźniejszy od kryzysu?
   Grypa może wykończyć nawet 
   największy bank.

Wirtualna gospodarka
t  Pieniądze z wirtualnych światów 
     przenikają do „realu”. Gry komputerowe
    mogą zrewolucjonizować gospodarkę.
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Jak sprywatyzować giełdę? 
Lepiej szukać inwestora branżowego 

czy finansowego, np. w gronie banków

Dwugłos I CO Z GIEłDą

Aleksander Grad
minister skarbu

Jan Osiecki
redaktor naczelny
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czy finansowego, np. w gronie banków

Co przyniesie nowy rok? Dla wszystkich, którzy zadają sobie to pytanie, przygotowaliśmy dwa scenariusze 
wydarzeń: pesymistyczny i optymistyczny (str. 36) – każdy może wybrać coś dla siebie. 

Staramy się również odpowiedzieć na pytanie, co czeka osoby ubiegające się o kredyty (str. 46). Może nie trzeba będzie 
kreślić czarnej wizji, bo zmieniają się plany związane z Rekomendacją T (str. 49 ). 

W najbliższej przyszłości zapewne – jak co roku – w Polsce wybuchnie sezonowa epidemia grypy. Czy mały wirus może 
sparaliżować wielkie instytucje finansowe? (str. 14). 

Ten rok będzie dla wielu wyzwaniem. Sprawdziliśmy, jakie cele stawia sobie Tomasz Bogus, nowy szef Banku 
Pocztowego (str. 22).

Dzięki nam łatwiej będzie zaplanować zajęcia w wolnym czasie, bo proponujemy, gdzie warto pójść po godzinach (str. 78).
A my ze swojej strony obiecujemy nie tylko w tym, ale także w kolejnych numerach „BANKU” teksty, które pomogą 

Państwu w pracy i w zorganizowaniu odpoczynku. 

W tej chwili najbardziej 
prawdopodobnym scena-
riuszem będzie wejście 
giełdy na giełdę. Wzna-
wiamy prace na tym 
projektem. Taki był 
zresztą pierwotny po-
mysł, ale z powodu 
kryzysu finansowe-
go szukaliśmy przez 
pewien czas innych 
rozwiązań. Plano-
waliśmy, że inwestor 
branżowy dostanie 
51 proc., ale czas 
pokazał, że inwesto-
rzy nie są na to jeszcze 
gotowi.

W tej sytuacji pozostawimy 
sobie władztwo korporacyjne, ale 
w naszych rękach będzie poniżej 
50 proc. udziałów. Natomiast nad 
tym, jaka to będzie struktura, czyli 
jaki będzie podział na pakiety dla 
inwestorów indywidualnych, finan-
sowych i dla uczestników giełdy, 
jeszcze pracujemy. To się wyjaśni 
w najbliższych tygodniach.

Najlepszym wyjściem byłby in-
westor branżowy. Trzeba jed-

nak pomyśleć nad koncep-
cją prywatyzacji. Dobrym 
inwestorem byłaby np. 
giełda austriacka, która 
jest podobna wielkością 
do naszej. Sprzedanie 
Giełdy Papierów Warto-
ściowych znacznie więk-
szej zmieniłoby naszą 
w skład towarowy.

Inwestor finansowy 
jest inwestorem zastęp-
czym. Czasem opłaca się 

wprowadzić pośrednika, 
w postaci inwestora finan-
sowego, ale trzeba pamię-
tać, że skończy się to i tak 
tym, że oni to sprzedadzą in-
westorowi branżowemu.

Nie ma dziś nagłych po-
wodów do takiej transakcji, 
ta instytucja jest w fazie wzro-
stu wartości. Nie spieszyłbym 
się teraz ze sprzedażą giełdy, 
bo jej wartość może być tylko 
większa.

Janusz Palikot
wiceprzewodniczący klubu 
parlamentarnego PO, biznesman
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Przewodnik po „BANKU” I STyCZEń 2010

KRoNiKA .............................................6–7
Wydarzenia z rynku finansowego 
– grudzień 2009

LoŻA KoMENTAToRÓw  .........8–9
Jaki będzie rok 2010 dla polskiego 
sektora bankowego?
Zapytaliśmy o to: Krzysztofa Kluzę (SGh, 
BGK), Fedele dimaggio (Finamo SA), 
marka Rogalskiego (dm BOŚ SA), Seba-
stiana Stolorza (Bank Światowy), dariu-
sza Winka (BGŻ SA) i Jacka Wiśniewskie-
go (Raiffeisen Bank Polska SA)

BANK MiESiĄcA
noble Bank: konsolidacyjne plany ............ 10
Inwestor, który kupił akcje Noble Banku 
na początku grudnia i sprzedał je tuż 
przed świętami mógł sporo zarobić. 
Ile? O tym, ale nie tylko o tym, pisze 
Marek Kwiatkowski

Instytucja roku .................................. 12–13
Jaki był rok 2009 dla sektora bankowe-
go? Na akcjach którego banku można 
było najwięcej zarobić? Czy w 2010 roku 
czeka nas wojna instytucji finansowych 
na rachunki? Na te pytania odpowiada
Marek Kwiatkowski

LUDziE i PiENiĄDzE
Grypa na bank ............................14–16
Czy banki są przygotowane na epidemię 
grypy, która może zagrozić ich funkcjo-
nowaniu? A jeśli tak, to jak? 
Sprawdził 
Jan Osiecki

O bankowości internetowej, 
etyce i kryzysie ...............................18–19
A także o perspektywach płatności 
bezgotówkowych z Brunonem Bartkie-

wiczem, szefem ING direct odpowiedzial-
nym za działalność w Anglii, Francji, we 
Włoszech oraz w hiszpanii rozmawiali
Przemysław Barbich i Jan Osiecki

Profesja  z wyboru ......................22–24
Nowy prezes Banku Pocztowego przy-
znaje, że dużo zostało zrobione, ale 
podkreśla również, że jeszcze więcej jest 
do zrobienia. Nie boi się wyzwań. mówi 
o nich z uśmiechem i spokojem. Tomasza 
Bogusa i jego pomysły na rozwój instytu-
cji, którą kieruje, przedstawia
Ewa Bednarz

Polacy nie chcą oszczędzać ............. 26–28
Naszą niechęć do oszczędzania widać 
choćby w wartości i rozlokowaniu oszczęd-
ności. Po pierwszej połowie 2009 r. mie-
liśmy odłożone 728,5 mld zł, czyli około 
65 proc. całego PKB. Tymczasem średnia 
w krajach Europy Zachodniej przekracza 
200 proc. Zjawisko to opisuje
Piotr Wrzosiński

Alternatywa dla dotacji ..................30–32
W latach 2007–2013 obok dotacji unij-
nych beneficjenci mogą korzystać także 
z instrumentów inżynierii finansowej. dzięki 
temu mają szerszy dostęp do finansowania 
zewnętrznego. A mogą z nich skorzystać 
w ramach 21 programów ramowych, ogól-
nopolskich i regionalnych. Wyjaśnia to
Arkadiusz Lewicki

wywiAD w „BANKU”
Wirtualna gospodarka 
jest blisko ..................................... 33–35
Ludzie coraz częściej eksperymentują 
z różnymi formami wirtualnych pieniędzy. 
– Jeśli ktoś odnajdzie właściwą formułę, to 
w jedną noc może dojść do kompletnej rewo-74
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lucji. Gdybym miał własny bank, to zatrudnił-
bym jakiegoś młodego, zdolnego człowieka, 
żeby trzymał rękę na pulsie – twierdzi prof. 
Edward  Castronova, którego wysłuchał 
Konrad Godlewski

TEMAT NUMERU
Co czeka sektor finansowy  
w 2010 roku ................................. 36–39
Zapytaliśmy ekspertów, co może się 
wydarzyć w bankowości w tym roku. 
– Przyszłość sektora finansowego rysuje się 
fantastycznie – twierdzą optymiści. – Bę-
dzie druga fala kryzysu – straszą pesymiści. 
I jednych i drugich przepytał
Jan Osiecki 

PRAwo
SKOK do Trybunału ...........................40–41
Prezydent Lech Kaczyński zaskarżył 
do Trybunału Konstytucyjnego niemal 
40 przepisów ustawy o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych. 
Przedstawia je
Krzysztof Leski

Zmiany w hipotece ............................42–45
Sejmową ustawę o zmianie ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece omawia 
Tadeusz Białek

Większa czy mniejsza ochrona  
klienta? ............................................. 46–47
Rekomendacja T w obecnej formie zmieni 
rynek kredytów bankowych – a banki, do-
stosowując się do zaleceń KNF, będą zmu-
szone część klientów odprawić z kwitkiem. 
Pisze Paweł Minkina 

Łagodzenie rekomendacji..............49–51
Uwagi Mariusza Zygierewicza, dyrek-
tora w Związku Banków Polskich o naj-
bardziej widocznych zmianach w II wersji 
projektu Rekomendacji T, ich wpływie na 
funkcjonowanie banków i dostępie do 
kredytów zebrał
Janusz Grobicki 

zAgRANicA
Groźny Robin Hood ............................ 52–53
Rabuś zabierający bogatym i obdaro-
wujący biednych dobrze prezentuje się 
w dziecięcych zabawach czy filmach. Kie-
dy jednak staje się nim pracownik banku, 
sytuacja robi się poważna. Pisze o tym
Piotr Wrzosiński

oPiNiE
Mieszkaniowa huśtawka ..................54–56
Jak będzie z cenami mieszkań? Spadną, 
czy znów pójdą w górę? Zdecydują o tym 
banki. Nie tylko centralne, ustalające 

wysokość stóp procentowych, ale także 
komercyjne i spółdzielcze, odkręcając, lub 
nie, kurek z kredytami hipotecznymi i po-
życzkami dla deweloperów. Tak uważa
Andrzej Inglot

20 lat później ...........................................57
Cisza wokół 20. rocznicy przemian gospodar-
czych jest dosyć znamienna. Być może obec-
ne elity polityczne nie chcą mówić o tym, co 
zostało zrobione profesjonalnie, sprawnie 
i bez indywidualnych lub partyjnych korzyści. 
Ale czy tylko dlatego – zastanawia się
Marek Urbaniak

TEcHNoLogiE
Bezpieczna bankowość 
elektroniczna ....................................64–67
O tym, jak nauczyć klientów bez-
piecznego korzystania z bankowości 
elektronicznej i jak komunikować się 
z nimi – rozmawiali uczestnicy debaty 
zorganizowanej podczas konferencji 
IT@BANK 2009. 

Popuszczać czy zaciskać pasa? ... 68–70
Jaką strategię w zakresie inwestycji w IT 
przyjmą na ten rok polskie banki? Jakie 
rozwiązania informatyczne wybiorą? 
Co dzięki wprowadzeniu nowych 
technologii zamierzają osiągnąć? 
Najważniejsze ich cele przedstawia
Marek Jaślan

STREFA ViP
Jan Bogumił Bloch .........................72–73
Żył w bodaj najciekawszych czasach, 
jakie przeżywał ówczesny świat, czyli 
stara Europa. Ogromne pole do dzia-
łania mieli wówczas młodzi, ambitni, 
uparci arywiści z gminu lub z żydow-
skich uliczek miast i miasteczek.  
Sylwetkę jednego z nich przedstawia
Przemysław Wiśniewski 

Polska, polski, polskie... ................74–76
Nie raz i nie dwa udowadnialiśmy 
pamięć o swojej tożsamości narodowej, 
o swojej polskości. Kultywujemy ważne 
dla kraju wydarzenia sprzed lat. Czy 
przypominamy w tym tych, którzy po 
latach niewoli nagle mogli zachwycić 
się Polską?  
Zastanawia się nad tym 
Przemysław Wiśniewski

Spacer po wystawach  .....................78–79
Banki od zawsze były sponsorami  
i partnerami wielu wydarzeń kultural-
nych. Chętnie zostawały i wciąż zostają 
mecenasami muzeów lub galerii. A sami 
bankowcy bieżąco śledzą, co warto 
zobaczyć. Postanowiliśmy zatem nie po-
zostawać w tyle. Gdzie warto się wybrać 
podpowiada
Ewa Bednarz

W rytmie samby .................................80–82
Karnawał jest najważniejszym wydarze-
niem w Brazylii, mogącym konkurować 
jednie z mistrzostwami świata w piłce 
nożnej. Taneczny korowód toczy się 
po Copacabanie. Namiastkę karnawa-
łowego szaleństwa można też przeżyć 
w nocnych klubach.
Informuje o tym
Aleksander Z. Rawski                         
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