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Z prawdziwà satysfakcjà oddajemy Paƒstwu do ràk kolejnà edy-
cj´ corocznego rankingu „50 najwi´kszych banków w Polsce”.
Osiàgni´te w zesz∏ym roku wyniki nale˝à do najbardziej impo-
nujàcych w przeciàgu ostatnich kilku lat. I jeÊli racj´ majà ci eks-
perci, którzy twierdzà, ˝e polepszanie si´ sytuacji sektora ban-
kowego na ogó∏ jest zapowiedzià o˝ywienia w gospodarce
po okresie recesji – czekajà nas lepsze lata! 
Tak jak w poprzedniej edycji, analizowaliÊmy dok∏adnie bilans,
rachunek wyników, zestawienia pozycji pozabilansowych oraz
dane pozyskane z ankiety. Dzi´ki tej ostatniej mogliÊmy dowie-
dzieç si´ o liczbie zatrudnionych w bankach, ich placówkach,
wielkoÊci nale˝noÊci nieregularnych, rezerw celowych na kre-
dyty nieregularne, efektywnoÊci, a nawet o tym, kto by∏ audy-
torem sprawozdaƒ finansowych. Podobnie jak przed rokiem
uszeregowaliÊmy banki wed∏ug ich specjalizacji. 
Jakkolwiek nie klasyfikowaliÊmy banków, nieodmiennie „wycho-
dzi∏o” to samo: ich zyski i efektywnoÊç sà coraz wy˝sze i wydaje
si´, ˝e taka pozytywna tendencja utrzyma si´ tak˝e w tym roku.
To cieszy oczywiÊcie. Warto spojrzeç jednak na te zyski z innej per-
spektywy, majàc na wzgl´dzie dzie∏o i pami´ç Papie˝a Jana Paw-
∏a II. Faktem jest, ˝e Papie˝, b´dàc zdecydowanie bardziej oÊwie-
conym ni˝ wielu „dobrych katolików”, ksi´˝y, a nawet cz´Êç
hierarchii KoÊcio∏a, nigdy nie pot´pia∏ robienia biznesu „jako ta-
kiego” czy oszcz´dzania, jednak zawsze stawia∏ w centrum swo-
jego nauczania Cz∏owieka – w jego relacji mi∏oÊci do Boga, a mo-
˝e nawet przede wszystkim - do bliêniego. Z du˝à niech´cià –
i s∏usznie - odnosi∏ si´ do modnego w Êwiecie Zachodu permisy-
wizmu wobec bezwzgl´dnych wartoÊci moralnych, rozpasane-
go i bezmyÊlnego konsumpcjonizmu, oboj´tnoÊci wobec cierpie-
nia usprawiedliwianej „tempem ˝ycia”. Wierzàcych naucza∏ nie
tylko jak wierzyç, ale jak ˝yç, by byç w zgodzie z sobà i ze swym
sumieniem. ˚e wa˝niejsze jest nie „mieç”, ale „byç”, bo to Cz∏o-
wiek jest najwa˝niejszy, a nie idee, poglàdy, usilne dà˝enia czy
przekonania. Cz∏owiek i baga˝ dobra i mi∏oÊci, jaki po sobie po-
zostawi. Przestrzega∏ tak˝e wielkie korporacje i ponadnarodowe
instytucje finansowe, ˝eby w pogoni za zyskami nie traci∏y z oczu
Cz∏owieka, któremu nale˝y si´ szacunek i prawo do godnego ˝y-
cia, w tym ˝ycia duchowego.
Przekazujàc Paƒstwu coroczny Raport o zarabianiu banków,
zach´cam w tym szczególnym okresie do refleksji. A bankom
dzi´kuje, ˝e „odnalaz∏y si´”, zamykajàc w dniu pogrzebu Ja-
na Paw∏a II swoje oddzia∏y, okazujàc tym szacunek dla pami´-
ci wielkiego Polaka i papie˝a.

Robert Azembski

Redaktor Naczelny

50 NAJWI¢KSZYCH BANKÓW W POLSCE

2

I NIEWRA˚LIWOÂå

ZY
SK



Spis treÊci

3

MAGAZYN

Kronika

Wydarzenia rynku finansowego 
– marzec 2005.............................36-37

Lo˝a komentatorów

Czy restrykcyjna polityka pieni´˝na
spowoduje sch∏odzenie 
gospodarki?................................38-39 
Odpowiadajà: Marek Zuber (analityk rynków fi-
nansowych), Ireneusz Jab∏oƒski (Centrum im.
Adama Smitha); Stanis∏aw Kluza (G∏ówny Eko-
nomista, BG˚); ̧ ukasz Tarnawa (G∏ówny Ekono-
mista, PKO Bank Polski), Marcin Mrowiec (BPH).

Rozmowa w BANK-u

Fabryka danych.............................40-41
Biuro Informacji Kredytowej uruchomi∏o nowà
baz´, gromadzàcà informacje na temat przed-
si´biorstw. Trwa testowy etap pozyskiwania da-
nych z banków. JeÊli spe∏nià odpowiednie wy-
mogi, rozpocznie si´ etap umieszczania ich
w „Êrodowisku produkcyjnym” – rozmowa z dr
Krzysztofem Markowskim, prezesem Biura In-
formacji Kredytowej SA.

Komunikacja interpersonalna........42-43
Odgrywa we wspó∏czesnych bankach coraz
wi´kszà rol´. To dlatego, ˝e przez ró˝nego ro-
dzaju fuzje czy przej´cia banki nabierajà coraz
bardziej ponadnarodowego charakteru. 
Kacper K∏os 

Klient „b∏àdzàcy”...........................44-46
Wykorzystanie w strategii cen zjawiska luki per-
cepcji teoretycznie umo l̋iwia utrzymanie lub na-
wet podwy˝szenie cen produktów bankowych.
Piotr Masiukiewicz 

Co si´ nale˝y 
konsumentowi?..........................47-50
Polska wesz∏a w 2005 rok z liczbà ok. 17 milio-
nów kart p∏atniczych oraz 174 mln przeprowa-
dzonych transakcji, o wartoÊci 43 miliardów z∏o-
tych. W ka˝dym miesiàcu przybywa placówek
handlowo – us∏ugowych, które akceptujà za-
p∏at´ kartami. 
Marzena Rolek

PRAKTYKA 
FINANSOWA

˚eby nie by∏y ryzykowne...............65-66
Adresatem kontraktów na obligacje skarbowe
sà instytucje finansowe, takie jak banki, fundu-
sze inwestycyjne i emerytalne. Jak kszta∏tuje si´
zale˝noÊç pomi´dzy rentownoÊcià obligacji
a ich cenà?
Pawe∏ Dunalewicz

Hedging zyskowny 
dla banku....................................67-69
WÊród czynnoÊci bankowych prawo bankowe
przewiduje Êwiadczenie us∏ug w zakresie za-
bezpieczenia przedsi´biorstw przed ryzykiem
walutowym. Jednak nie we wszystkich ban-
kach mo˝na w ofercie znaleêç produkty hed-
gingowe.
Agnieszka Krymarys-Balcerzak

TECHNOLOGIE 
INFORMATYCZNE 

Wsparcie dla sprzeda˝y.................82-83
Nowoczesne rozwiàzanie contact center po-
przez zapewnienie zintegrowanego, wielofunk-
cyjnego i wielokana∏owego systemu jest w sta-
nie zrewolucjonizowaç sposób komunikowania
si´ klienta z bankiem.
Pawe∏ Sobieraƒski

INFORMATOR 
EKSPERCKI

In lege artis................................84-87
Moment powstania obowiàzku podatkowe-
go przy leasingu operacyjnym zwiàzany jest
z chwilà otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏a-
ty, nie póêniej jednak ni˝ z up∏ywem termi-
nu p∏atnoÊci okreÊlonego w umowie lub
w fakturze.
Marek Barowicz

Inne finansowanie.........................90-91
Leasing jako forma finansowania staje si´ co-
raz popularniejszà alternatywà dla kredytu ban-
kowego.
Robert Azembski

STREFA VIP

Biurowa poprawnoÊç ca∏kiem 
nienudna.....................................95-97
Od wielu sezonów dominujà garnitury o szczu-
p∏ej linii. Sà doskonale skrojone, dopasowane
do sylwetki, nigdy jednak nie zbyt obcis∏e. 
Ma∏gorzata Szwed-Kasperek

Wielki b∏´kit...............................100-101
Podwodna podro˝ ma w sobie wiele z mistycy-
zmu, gdy˝ przebywanie w obcym Êrodowisku
zmienia nasz punkt postrzegania otaczajàcej
nas przestrzeni. 

Pawe∏ Kaw´czyƒski

Spojrzenia

Spalony...........................................108
Jan K. Solarz

Hamlet w banku.............................109
Marek Urbaniak


