
Małe i średnie przedsię-
biorstwa mogą teraz bez-
płatnie przez trzy miesiące
dopisywać do Krajowego
Rejestru Długów (KRD)
dowolną liczbę swoich
dłużników. To dobra wia-
domość dla banków i in-

nych instytucji finansowych. 
Akcja ma na celu pomoc tym firmom, które
mają największe problemy z windykacją na-
leżności. Małe i średnie firmy tworzą poło-
wę produktu krajowego brutto. Pracuje
w nich dwie trzecie ogółu zatrudnionych.
Ale to właśnie te firmy nie radzą sobie ze
ściąganiem należności, bo nie mają dostępu
do wyspecjalizowanych biur prawnych czy
wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. 
Każda firma może sprawdzić, czy potencjal-
ny kontrahent nie figuruje w bazie danych
nierzetelnych klientów i czy nie zalega ko-
muś z płatnością. Klientami KRD jest 13 tys.
przedsiębiorstw, a w bazie danych zgroma-
dzono informacje o 60 tysiącach dłużników. 
Im więcej tego rodzaju baz danych, tym le-
piej dla banków. Być może dzięki okreso-
wym promocjom przy wpisywaniu firm
w rejestr więcej podmiotów ujawni swoje
„prawdziwe” oblicze, w ten sposób zdejmu-
jąc część obowiązków pracownikom banko-
wym przy sprawdzaniu i weryfikacji zdol-
ności kredytowej. Nikt bowiem lepiej nie zna
firmy zadłużonej w banku niż jej kontrahent. 
W majowym numerze BANKU szczególnie
polecam artykuły dotyczące rozwoju wła-
śnie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. Trudno się z tym nie zgodzić, że
jest to bardzo perspektywiczny sektor dla
polskich banków. Przyszło mu działać
w bardzo trudnych warunkach (które opi-
sujemy w „Informatorze eksperckim”), ale
to z biegiem lat powinno się zmieniać
na lepsze. Wraz ze wzmacnianiem się ma-
łych firm i poprawą płynności będą one co-
raz lepszymi klientami banków. Kiedy fir-
ma rośnie, oczywiste jest też, że poszukuje
kapitału. Tym poszukiwaniom poświęcamy
specjalne artykuły.
Przygotowaliśmy nie tylko ciekawe teksty
traktujące o rynku kapitałowym, ale także
z dziedziny marketingu instytucji finanso-
wych (Adama Zycha i dr. Marka Matusia-
ka). Szczególnie zaś polecam pierwszy chy-
ba na rynku rzetelny i wyczerpujący artykuł,
informujący o tzw. art.-banking, czyli inwe-
stowaniu przez instytucje finansowe na ryn-
ku sztuki. Pożytecznej lektury! 
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Wydarzenia i wskaêniki
■ Sektor bankowy wypracował w I kw.
2005 r. 2 mld zł zysku netto, wobec 1,804
mld zł w I kw. 2004 r. Zysk netto banków
komercyjnych ukształtował się na pozio-
mie 1,950 mld zł, podczas gdy rok wcze-
śniej wyniósł 1,804 mld zł. Banki spół-
dzielcze osiągnęły 174,5 mln zł zysku
netto, wobec 128 mln w I kw. 2004 r. 
■ Wpływy z prywatyzacji brutto
w okresie od początku 2005 r. do końca
kwietnia osiągnęły 502,8 mln zł, czyli sta-
nowiły 8,9 proc. kwoty planowanej
na bieżący rok w budżecie państwa.
W ciągu czterech pierwszych miesięcy
2005 r. Ministerstwo Skarbu Państwa
przeprowadziło 23 transakcje sprzedaży
udziałów w spółkach za 402 mln zł oraz
otrzymało należności od inwestorów po-
chodzące z 30 innych projektów, na kwo-
tę 13,6 mln zł. Łącznie z prywatyzacji po-
średniej uzyskano więc 415,6 mln zł, czyli
7,7 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.
■ Krajowa Izba Rozliczeniowa zanoto-
wała bardzo dobre wyniki finansowe
w 2004 r. Osiągnęła najwyższy w swojej
ponad 10-letniej historii zysk netto, któ-
ry wyniósł 30.868.507,37 zł. Tak dosko-
nały wynik udało się osiągnąć pomimo
obniżenia średniej opłaty o 26 proc. za je-
den komunikat elektroniczny w stosun-
ku do 2003 r. Akcjonariusze Izby zdecy-
dowali o przeznaczeniu około 87 proc.
zysku netto na wypłatę dywidendy, 
tj. 27,2 mln zł (2500 zł/akcję).
■ Bank Ochrony Środowiska S.A. został
uhonorowany Medalem Europejskim
za grupę preferencyjnych kredytów
na przedsięwzięcia z zakresu termo-
modernizacji. Usługa ta skierowana jest

do właścicieli i zarządców budynków, 
tj. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot
mieszkaniowych, jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców, osób fi-
zycznych, oraz innych. Medal Europejski
jest rekomendacją Urzędu Komitetu Inte-
gracji Europejskiej oraz Business Centre
Club wystawianą wyrobom oraz usługom,
które swoim standardem reprezentują po-
ziom europejski.
■ Warszawska Grupa Inwestycyjna roz-
poczęła działalność maklerską. Spółka
jest największą w Polsce firmą z sektora
poza-bankowego oferującą usługi na ryn-
ku walutowym. Warszawska Grupa In-
westycyjna Dom Maklerski SA działa
na podstawie zezwolenia na prowadze-
nie działalności maklerskiej, wydanego
28 września 2004 r. przez Komisję Pa-
pierów Wartościowych i Giełd (DDM-M-
-4021-56-1/2004). WGI może zarządzać
portfelami, w skład których wchodzą in-
strumenty finansowe, oraz prowadzić ra-
chunki instrumentów finansowych i ra-
chunków pieniężnych.

■ Szwajcaria ma dwie
oficjalne waluty. W grud-
niu ubiegłego roku Bank
Światowy oficjalnie za-
akceptował przyznanie
skrótu CHW jednostce
monetarnej szwajcar-
skiego Banku WIR.
W ten sposób uinstytu-
cjonowany został frank
szwajcarski WIR, waluta,
którą od ponad siedem-
dziesięciu lat posługują
się lokalne społeczności
biznesowe Szwajcarii
i Lichtensteinu. Uznanie,
z jakim spotkał się ten
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pierwszy prywatny pieniądz, daje wspa-
niałe perspektywy inicjatywom wzoru-
jącym się na Banku WIR na całym świe-
cie, także w Polsce. 

Produkty
■ Europejski Fundusz Leasingowy roz-
począł program promocyjny pod nazwą
„Pomysł na Złoty Biznes”, skierowany
do małych i średnich przedsiębiorstw,
które w okresie od 11 kwietnia do 10
czerwca 2005 r. podpiszą umowę le-
asingową i przedstawią swoją koncep-
cję biznesu. Autorom najlepszych po-
mysłów EFL dofinansuje 50 proc. całej
wartości podpisanej umowy leasingo-
wej, czyli przez cały okres trwania umo-
wy płacić będą połowę czynszów leasin-
gowych.
■ Visa Expander i Visa Expander Pre-
stige to dwie karty kredytowe typu co-
-branded dostępne od 12 kwietnia dla
klientów największej w Polsce firmy do-
radztwa finansowego. Oferowane są
osobom, które za pośrednictwem
Expandera zaciągną kredyt mieszkanio-
wy. Obie karty są bezpłatne w pierw-
szym roku użytkowania.
■ Klienci Banku Nordea mogą już ku-
pować usługi on-line oferowane przez je-
den z najlepszych polskich portali tury-
stycznych „Odkryj Polskę”. W ramach
systemu rezerwacji usług turystycznych
i hotelowych on-line użytkownicy banko-
wości elektronicznej Nordea mogą płacić
bezpośrednio ze swojego rachunku
za usługi turystyczne. Oferta obejmuje
m.in. rezerwację i zakup pokoi hotelo-
wych, biletów lotniczych, konferencji,
transferów, wynajem samochodów, im-
prez okolicznościowych.
■ Generali T. U. S.A. wprowadziło spe-
cjalne pakiety ubezpieczeń dla Klientów
Expandera posiadających karty kredy-
towe Visa Expander i Visa Expander
Prestige. Wydawcą powyższych kart jest
GE Money Bank. Pakiety ubezpieczeń,
składające się z ubezpieczenia tury-
stycznego i ubezpieczeń majątkowych,
klienci otrzymują bezpłatnie, a ochro-
ną ubezpieczeniową objęci są automa-
tycznie w momencie wydania przez
Bank karty kredytowej. Oferta ubezpie-
czeniowa w obydwu typach kart różni
się jedynie sumą ubezpieczenia.

Kontrakty
■ Francuski bank Societé Generale
(SG) podpisał 22 kwietnia umowę zaku-
pu Eurobanku, specjalizującego się w kre-
dytach konsumpcyjnych. Bank nie podał

wartości transakcji. Na zakup muszą się
zgodzić m.in. Komisja Nadzoru Banko-
wego, Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumenta, a także Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Działają-
cy od września 2003 r. Eurobank zatrud-
nia 1100 osób i posiada 110 punktów
sprzedaży w największych miastach Pol-
ski, głównie w centrach handlowych. We-
dług informacji SG, portfel kredytowy
banku wart jest ok. 200 mln euro.
■ HAYS – jedna z największych
na świecie firm doradztwa personalne-
go – rozpoczęła rekrutację 250 inżynie-
rów do powstającego w Częstochowie
centrum badawczo-rozwojowego. Cen-
trum tworzy amerykański koncern
TRW, produkujący m.in. pasy i podusz-
ki bezpieczeństwa do samochodów pra-
wie wszystkich marek na świecie.
■ BGŻ zwiększył do ponad 1000 licz-
bę bankomatów, w których klienci mo-
gą bez prowizji dokonywać wypłat go-
tówki kartami Integrum Maestro,
Integrum Maestro dla młodzieży i Inte-
grum Maestro Business. Na mocy poro-
zumienia o udostępnianiu bankomatów
zawartego przez BGŻ i Kredyt Bank,
około 300 maszyn tego banku zostało
włączonych do bezprowizyjnej sieci
BGŻ. Od 22 kwietnia klienci BGŻ mogą
dokonywać za ich pośrednictwem trans-
akcji gotówkowych na zasadach takich,
jak dotychczas w bankomatach sieci na-
leżącej do własnego banku. 
■ Liczba Klientów korzystających
z BusinessNet – systemu bankowości in-
ternetowej dla korporacji Banku BPH 
– przekroczyła okrągły tysiąc. 30 czerw-
ca ubiegłego roku Bank wprowadził
do swojej oferty pierwszy tego typu
na rynku system bankowości interneto-
wej dla Klientów Korporacyjnych – Bu-
sinessNet. Nowy produkt wzbudził
ogromne zainteresowanie na rynku. 
■ Już w maju (dla kart płatniczych 
VISA) oraz czerwcu (dla kart Master-
Card) BRE Bank – we współpracy z Po-
lCardem S.A. – jako pierwszy bank
w Polsce udostępni dla klientów korpo-
racyjnych oraz Private Banking dodat-
kowe bezpłatne usługi zapewniające
bezpieczeństwo płatności w Internecie,
oparte o technologię 3 D Secure.
■ Credit Suisse Life & Pensions Towa-
rzystwo Ubezpieczeń na Życie SA wpro-
wadza na polski rynek nowy produkt
ubezpieczeniowy. „Rodzinna Decyzja”
jest pakietowym ubezpieczeniem na ży-
cie opracowanym z myślą o zabezpiecze-
niu całej rodziny 
■ Od 15 kwietnia do 30 czerwca br.,
w ramach wiosennej promocji kredytu
„Auto Partner”, PKO Bank Polski oferu-
je posiadaczom firmowych rachunków

bieżących typu „Partner” nowe, atrak-
cyjne warunki kredytowania zakupu sa-
mochodów, ciągników rolniczych oraz
sprzętu technicznego: niższa prowizja
za udzielenie kredytu dla wszystkich
klientów – 1 proc., brak opłaty za rozpa-
trzenie wniosku kredytowego, zniżki
na zakup samochodów marki Seat (na-
wet do 12 proc.).
■ NORD/LB Bank Polska jest organi-
zatorem kolejnego konsorcjum kredy-
towego. Tym razem, kredyt na kwotę
34,16 mln dolarów otrzyma Stocznia
Szczecin Nowa Sp. z o. o., na budowę
chemikaliowca dla armatora norweskie-
go. W konsorcjum organizowanym
przez NORD/LB Bank Polska uczestni-
czy Bank Gospodarstwa Krajowego,
Bank Gospodarki Żywnościowej oraz
AB Barkas NORD/LB Lietuva. 

Trendy
■ W pierwszych trzech miesiącach
2005 r. policja zabezpieczyła nielicen-
cjonowane oprogramowanie warte po-
nad 19 mln złotych. Działaniami objęto
województwo dolnośląskie, kujawsko-
-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, po-
morskie, świętokrzyskie oraz warmiń-
sko-mazurskie. Skontrolowano 54 firmy
i 11 sklepów. W efekcie zabezpieczono
1478 nielegalnych płyt, 73 jednostki
centralne i 22 twarde dyski. 

■ Czas rozpatrywania wniosków kre-
dytowych w Spółdzielczych Kasach
Oszczędnościowo – Kredytowych Piast
został skrócony z trzech dni do dwóch go-
dzin. W SKOK-u rozpoczął działanie sys-
tem LINFO oparty na rozwiązaniach IBM
Lotus Notes Domino. System upraszcza
obieg informacji w firmie i porządkuje
procesy biznesowe, pozwalając znaczą-
co skrócić czas obsługi klienta w punk-
tach kasowych SKOK-u. ■
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UZUPE¸NIENIE DO RANKINGU
Ju˝ po zamkní ciu numeru „Banku”, w którym opubliko-
waliÊmy coroczny ranking 50 najwí kszych banków, swo-
je dane dos∏a∏ Deutsche Bank. Pod wzgl´dem wielkoÊci
aktywów Deutsche Bank plasowa∏by si´ na miejscu 19
(suma bilansowa 4 014 mln z∏), pod wzgl´dem fundu-
szów w∏asnych by∏by 17 (576 mln z∏), a 16 w rankingu
wed∏ug wyniku finansowego netto (52 mln z∏). Bank na-
stawi∏ si´ na inwestycje w papiery wartoÊciowe, któ-
rych wartoÊç si´gn´∏a 1 058 mln z∏ (pozycja 14), kre-
dyty to tylko ok. 1/3 tej wartoÊci czyli 374 mln z∏
(pozycja 37). Analizujàc êród∏a pozyskania Êrodków fi-
nansowych, na pozycji pierwszej sà depozyty od pod-
miotów finansowych 1554 mln z∏ (miejsce 17), a de-
pozyty od sektora niefinansowego i bud˝etowego to
1392 mln z∏ (pozycja 22). Deutsche Bank sklasyfiko-
waç mo˝na wÊród banków Êredniej wielkoÊci, a wi´k-
szoÊç podstawowych kategorii charakteryzujàcych
pozycj´ rynkowà plasuje go w drugiej 10-tce najwi´k-
szych polskich banków. (GA)


