
Przy okazji naszego
majowego rankingu
„50 największych ban-
ków w Polsce”, podsu-
mowującego pozycję fi-
nansową i dynamikę
rozwoju banków (o któ-
rym sporo pisała pra-
sa), mieliśmy okazję
obserwować – głównie

na rozmaitych forach dyskusyjnych – re-
akcję tzw. przeciętnych klientów ban-
ków. Niektórzy byli zbulwersowani, że
nagrodziliśmy banki duże, od wielu lat
działające na rynku, w ich odczuciu
„nieruchawe oraz drogie”. Nie trzeba tu
tłumaczyć, że ten ranking był rankin-
giem branżowym (nie klienckim), że
w sposób szczegółowy pokazywał wy-
bitnie silną pozycję sektora bankowego
w gospodarce w ciągu ostatniego roku
(co pozwoliło nam po raz pierwszy
od 11 lat przyznać aż kilkanaście nagród
i wyróżnień). Dość powiedzieć, że nie
należy lekceważyć tych głosów. Świad-
czą one bowiem o pewnym rozdźwię-
ku pomiędzy dobrymi wynikami ban-
ków a oczekiwaniami i satysfakcją
klientów. I powinno to prowadzić
do wniosku, że szczególnie teraz, gdy
banki mają tak silną pozycję, powinny
zainwestować zdecydowane działania
na rzecz umacniania satysfakcji i lojal-
ności klientów, tworzyć projekty zmie-
rzające do doskonalenia jakości obsłu-
gi („quality management“).
W tym numerze BANK-u, oprócz oczywi-
stych materiałów dotyczących pracy Ko-
misji Śledczej ds. banków, chciałbym po-
lecić „Informator ekspercki” o stanie
i perspektywach sekurytyzacji w Polsce.
A także m.in. teksty: prof. S. Kasiewicza
oraz dr. Zbigniewa Krysiaka o zarzą-
dzaniu ryzykiem kredytowym („Kup
i sprzedaj ryzyko”, s. 46), Grzegorza Pod-
górskiego o stosowanych coraz szerzej
międzynarodowych standardach rachun-
kowości („Liczenie po nowemu, s. 41-43),
a także Aleksandry Pileckiej oceniającej
wprowadzanie zasad „corporate gover-
nance” przez spółki („Rozpoznać dżentel-
mena”, s. 24-26) oraz analizę Krzysztofa
Waliszewskiego o rynku „consumer finan-
ce” („W defensywie”, s. 20-21). Owocnej
lektury!

Magazyn Komentarz

Wydarzenia i wskaêniki
■ W Polsce jest 55 banków komercyj-
nych i prawie 600 banków spółdziel-
czych. W 45 bankach komercyjnych
większościowymi akcjonariuszami są in-
westorzy zagraniczni. Jeśli chodzi o ka-
pitał zakładowy, to banki z udziałem ka-
pitału zagranicznego stanowią 61,8 proc.
sektora. Jeśli zaś o fundusze własne (ka-
pitał zakładowy powiększony o fundu-
sze pochodzące z zatrzymanych zysków,
pożyczki podporządkowane) – 75 proc.
■ Rozpoczął działalność Dexia Kom-
munalkredit Bank Polska SA – pierwszy
w naszym kraju komercyjny bank sek-
tora publicznego. Ma wspierać rozwój
państwa i regionów, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb związanych
z ochroną środowiska naturalnego. Bę-
dzie współpracował z jednostkami sek-
tora publicznego – od szczebla rządo-
wego do gminnego. Pracami banku
kieruje prezes Jacek P. Ryński, w skład
zarządu wchodzą także Marek Kempny
i Roman Szyszko.
■ Sejm zatwierdził Komisję Śledczą
ds. banków i nadzoru bankowego.
W skład komisji wchodzą posłowie: Ar-
tur Zawisza, Adam Hofman, Andrzej De-
ra i Jacek Kościelniak (PiS), Tomasz
Szczypiński i Aleksander Grad (PO),
Waldemar Nowakowski (Samoobrona),
Małgorzata Ostrowska (SLD), Szymon
Pawłowski (LPR) i Marek Sawicki (PSL).
■ Sejm uchwalił powstanie superpoli-
cji. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma
sprawdzać oświadczenia majątkowe
i przestrzeganie zakazu łączenia funkcji
publicznych z działalnością gospodarczą.
Ma też analizować m.in. procedury pry-
watyzacyjne i komercjalizacyjne, a tak-
że związane ze wspieraniem finanso-
wym przedsiębiorstw, udzielaniem
zamówień publicznych, przydzielaniem
koncesji, zezwoleń i zwolnień podatko-
wych. Ma zatrudniać około 500 osób.
Budżet CBA na 2006 r. to 70 mln zł.
■ Minister finansów Zyta Gilowska
uważa, że brak działań w celu stopniowe-
go zmniejszania deficytu budżetowego
grozi Polsce utratą 19,5 mld euro z unij-
nego funduszu spójności. Wicepremier
zapowiedziała, że obecny wzrost gospo-
darczy może być pierwszą od 16 lat do-

brą okazją, żeby uporządkować finanse,
które „są w dużo gorszym stanie niż 
gospodarka”.
■ Premier Kazimierz Marcinkiewicz
powiedział, że w przyszłym roku nie uda
się sprowadzić deficytu budżetowego do
3 proc. PKB. Tym samym Polska wciąż nie
będzie spełniać jednego z kryteriów kon-
wergencji. Ministerstwo Gospodarki pod-
niosło prognozę wzrostu PKB w I kwar-
tale z 4,4 proc. do 4,9 proc. Szacowany
wzrost PKB w całym roku 2006 ma wy-
nieść 4,5-4,6 proc. (w budżecie założo-
no 4,3 proc.). 
■ Ponad 77,3 mld zł wyniosły na ko-
niec kwietnia aktywa polskich funduszy
inwestycyjnych. W ciągu minionego
miesiąca wzrosły o 4,5 mld zł. 
■ Wielkich prywatyzacji nie będzie
lub prawie nie będzie. Zaplanowanych
w budżecie 5,5 mld zł nie uda się uzy-
skać. Przyjęty przez rząd dokument
„W kierunku nowej polityki właściciel-
skiej państwa” zakłada 3,1 mld zł. Rada
Ministrów szacuje również wpływy
na kolejne lata. W latach 2007-2008 ma
to być jedynie 3-4 mld zł. 
■ Polska znalazła się na piątym miej-
scu na liście krajów cieszących się
największym zaufaniem światowych
inwestorów jako miejsca przyszłych in-
westycji. Wyprzedziły nas Chiny, Indie,
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Tak
wynika z corocznego raportu firmy do-
radczej AT Kearney. 
■ Jacek Socha, były przewodniczący
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
obecny wiceprezes Pricewaterhouse-
Coopers, otrzymał od Polskiej Konfede-
racji Pracodawców Prywatnych Lewia-
tan Nagrodę Specjalną 2006 za szcze-
gólny wkład w rozwój polskiego rynku
kapitałowego i współudział w wypraco-
waniu regulacji obrotu papierami war-
tościowymi, które stały się wzorcowym
modelem naśladowanym w wielu kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej.
■ „Przejrzysta i nowoczesna oferta
za rozsądną cenę” – takie motto będzie
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towarzyszyć VIII edycji Konkursu Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców. Zainau-
gurowano ją 10 maja. Zasadniczym ce-
lem Konkursu jest popularyzacja najwyż-
szych standardów i najlepszych praktyk
współpracy banków z firmami sektora
MSP. Organizatorzy to Krajowa Izba Go-
spodarcza, Polsko-Amerykańska Funda-
cja Doradztwa Małych Przedsiębiorstw
i Warszawski Instytut Bankowości.

Produkty
■ Firma KREDYT PARTNER urucho-
miła, pod adresem www.aukcjekredy-
towe.pl, wersję testową pierwszego
na polskim rynku portalu internetowe-
go umożliwiającego prowadzenie „au-
kcji kredytowych” on-line. Można tu po-
równywać oferowane przez banki
produkty finansowe (pożyczki oraz kre-
dyty samochodowe i hipoteczne). 
■ PKO Bank Polski we współpracy
z Visa Europe jako pierwszy bank w Pol-
sce wprowadza do oferty kartę płatni-
czą w formacie mini (6,5 x 4 cm). De-
betowa Minikarta PKO Ekspres to nowa
jakość w dziedzinie instrumentów płat-
niczych w naszym kraju.
■ Jeszcze w tym roku pojawi się u nas
cashback – nowy sposób pobierania go-

tówki z kart płatniczych. System już
od dawna funkcjonuje w krajach Europy
Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.
Teraz również polscy klienci posiadający
kartę VISA czy MasterCard będą mogli
wypłacać pieniądze nie tylko w banko-
matach, ale również we wszystkich skle-
pach, które przyjmują karty płatnicze. 
■ Klub Maxima to nowy, unikatowy
program rabatowy dla wszystkich klien-
tów posiadających kartę kredytową LU-
KAS Banku z logo Maxima. Sieć Partne-

rów LUKAS Banku, czyli punktów han-
dlowych i usługowych biorących udział
w programie, w których można skorzy-
stać ze specjalnych rabatów, liczy już po-
nad 1000 punktów.

Kontrakty
■ Europejski Bank Inwestycyjny po-
życzy 200 mln euro na budowę priory-
tetowych odcinków dróg ekspresowych
i obwodnic w Polsce.
■ Poręczenia udzielane przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego ze środków Świa-
towego Funduszu Środowiskowego (Glo-
bal Enviromental Found – GEF) na spłatę
kredytów przeznaczonych na realizację
przedsięwzięć energooszczędnych, to
nowy instrument ograniczania ryzyka
kredytowego banku przy finansowaniu
potrzeb inwestycyjnych spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych. 
■ W Biurze Ochrony Rządu rozstrzy-
gnięto przetarg na limuzynę dla VIP-ów.
Wygrała oferta firmy Smorawiński i Spół-
ka. Zaproponowała czarne BMW 760
High Security za ponad 1 mln 812 tys. zł.
■ Do 2010 r. przewoźnicy chińscy po-
trzebować będą ponad 600 nowych ma-
szyn. Oznacza to, że 27 działających
w Chinach linii lotniczych zamierza
w najbliższych pięciu latach podwoić
zdolności przewozowe. Obecnie dyspo-
nują one 863 samolotami. 

Trendy
■ Według danych NBP, na koniec
2005 r. w Polsce było 584,4 tys. kart hy-
brydowych wyposażonych w mikropro-
cesor i pasek magnetyczny oraz 15,8 tys.
kart z mikroprocesorem. Oznacza to, że
karty hybrydowe oraz wyposażone jedy-
nie w chip miały 3-procentowy udział
w rynku. Na koniec 2004 r. kart hybry-
dowych było 54,5 tys. (0,3 proc. rynku)
oraz 15,7 tys. wyposażonych tylko w chip 
(0,1 proc. rynku). 

■ PiS chce pomóc niewypłacalnym
dłużnikom i ich wierzycielom. Ma temu
służyć projekt ustawy o upadłości kon-
sumenckiej. Autorzy chcą uchronić
dłużników przed popadnięciem w bie-
dę i jednocześnie zapewnić spłacenie
przynajmniej części długu wierzycie-
lom. Zdaniem posłów PiS, problemy
wynikające z nadmiernego zadłużenia
nękają w Polsce około miliona rodzin. 
■ Wkwietniu2006 r. sprzedano19,981
samochodów osobowych –o3,3 proc. wię-
cej niż wkwietniu2005 r. oraz o 7,7 proc.
mniej niż w marcu tego roku. 
■ NORD/LB, bank wyspecjalizowa-
ny w obsłudze firm, zmienił nazwę
na Bank DnB NORD Polska. Na razie bę-
dzie miał profil korporacyjny, choć nie
wyklucza wejścia w segment bankowo-
ści dla małych i średnich firm bądź ban-
kowość detaliczną. Zmiana nazwy wią-
że się z wejściem w struktury nowej
grupy bankowej, utworzonej przez do-
tychczasowego akcjonariusza banku
– Norddeutsche Landesbank Girozen-
trale oraz największy bank norweski
DnB NORD. Grupa koncentruje działal-
ność w krajach regionu Morza Bałtyc-
kiego – w Polsce, Danii, Finlandii, na Ło-
twie, Litwie i w Estonii.
■ Postanowieniem Sądu Rejonowe-
go dla m. st. Warszawy, XII Wydział Go-
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowe-
go – spółka Grupy Banku Millennium
BEL Leasing Sp. z o.o. zmieniła nazwę
na Millennium Leasing Sp. z o.o. Spół-
ka wprowadza też nowy znak marketin-
gowy (logo) i nowe kolory korporacyj-
ne spójne z kolorystyką wszystkich
spółek Grupy Banku Millennium.
■ Zainteresowanie kredytami miesz-
kaniowymi wzrasta. W pierwszym
kwartale tego roku banki udzieliły ich
53 tys. na ponad 7 mld zł. Jest to o po-
nad 70 proc. więcej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. Rosnące opro-
centowanie kredytów walutowych nie-
pokoi tych, którzy się zadłużyli w obcej
walucie. Zastanawiają się teraz, czy nie
pora na ich przewalutowanie.                ■
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