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 Podatek po nowemu

Koszty uzyskania przychodu 
są potrącane w danym roku 
podatkowym, jeśli dotyczą 
tego roku. 
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Najbliższe miesiące będą 
dalekie od sielanki. To czas 
szybkiego wzrostu instytucji 
fi nansowych, ale i morderczej 
walki o wyniki. 

Czego 
się wystrzegać?
Z fi rmy oferującej karty 
kredytowe wyciekają dane 
osobowe. I trafi ają do 
konkurencji. 

Temat numeru

 Zarobić 
na oddziale?

„Kurier Finansowy”

i „Odrobina Luksusu”

Informator ekspercki  
Doradztwo personalne
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Zdrowych i Miłych 
Świąt Bożego Narodzenia 

i szampańskiej 
Zabawy Sylwestrowej 

– także wszelkiej pomyślności, 
przezwyciężenia przeciwności 

losu, miłości bliskich, akceptacji 
przyjaciół w nadchodzącym 

2007 roku. 
I oczywiście dobrej, rzetelnej 

informacji życzy Wam 
wydawca, redakcja 
i współpracownicy
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Wyjdą, nie wyjdą? .................................10-11
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nego podatku od czynności cywilnoprawnych. 
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od kwoty podwyższonego kapitału. Nic więc 
dziwnego, że coraz więcej polskich banków 
myśli o takim przekształceniu. 
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Zarobić na oddziale? .............................12-14
Przemawiają za nim konkretne korzyści 
biznesowe. Oddziały banków z UE są zwolnio-
ne z obowiązków utrzymania odpowiedniej 
wysokości środków własnych. I mogą swobod-
niej prowadzić akcję kredytową.
Tomasz Janicki, Tomasz Rzepa

Podatek po nowemu ........................... 16-18
Znowelizowana ustawa o podatku dochodo-
wym od osób prawnych wprowadza ważne 
zmiany w sposobie jego rozliczania. Zmienia się 
kilkadziesiąt przepisów. Niektóre mają istotne 
znaczenie dla banków. Co konkretnie i w jakim 
kierunku się zmienia?
Mariusz Zygierewicz

Haracz od różnic ...................................20-21
Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych 
zmienia zasady opodatkowania różnic kurso-
wych. Można będzie wybrać między metodą 
rozliczeń „bilansową” i „podatkową”. Wyjaśnia-
my, jakie są między nimi różnice.
Gerard Dźwigała

Cenniejsze niż złoto (cz. II)................... 22-25
Administrator danych osobowych nie ma łatwe-
go życia. Odpowiada bowiem nie tylko za ich 
bezpieczeństwo. Jeśli jest nim bank, to musi także 
pamiętać o tajemnicy bankowej. 

Zalegalizowane 
czy też nie? ..................................................26
Co w praktyce bankowej zmienia Europejska 
konwencja o zniesieniu wymogów legalizacji 
zagranicznych dokumentów urzędowych? 
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od klientów?
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Gabriela Droździel
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a następnie delegowanie ich do prac na określo-
nym stanowisku w firmie zleceniodawcy.
Agnieszka Kargiel

Specjaliści nie muszą martwić się o pracę .36
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Magdalena Głażewska
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Anna Piechaczek
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Tomasz Szopiński

Złapani w sieć .......................................44-45
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dodatkowe zyski. Wpływ na nie ma także dobry 
i sensowny dobór partnerów. Podpowiadamy, 
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Jacek Kulawik

Upolować klienta! ................................46-47
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z reguły dobrze przygotowane. Czasami jednak 
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Sławomir Antkiewicz
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nak dopiero od niedawna banki podejmują spójne 
działania zmierzające do ograniczenia pokrewnych 
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Krzysztof Opolski 
Dominika Gadowska-Kaczmarczyk
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Wymogi dotyczące kwantyfikacji ryzyka zostały 
już określone zarówno przez przepisy księgowe, 
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Paweł Spławski
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Oszuści internetowi nie próżnują. Gdy tylko banki 
wprowadzą nowe zabezpieczenia, od razu próbu-
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Przygotowanie umów kredytowych zajmuje 
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przygód z „przebywającym samotnie panem”. 
O „przygodach” w SPA decyduje batalion die-
tetyków, lekarzy, instruktorów fitness, aerobiku 
wodnego, masażystów. 
Robert Azembski

15 zabójców elegancji...........................72-74
Dobrze dobrany ubiór to wejściówka 
na salony. Z czasem zamienia się w miejsców-
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Prezydent rekomendował Sejmowi Jana 
Sulmickiego, profesora SGH w Warszawie na 
prezesa NBP. Ten jednak zrezygował z ubiega-
nia się o to stanowisko. Sulmicki nie jest specja-
listą od polityki pieniężnej. Pracuje w Kolegium 
Gospodarki Światowej tej uczelni i jest auto-
rem ponad 100 prac naukowych. Interesują 
go szczególnie przyczyny powstawania współ-
czesnych kryzysów walutowych. Był stypendy-
stą Fundacji Fulbrighta. W latach 1986 – 2003 
był doradcą prezesa NBP. Po powrocie z USA 
podjął pracę w Rządowym Centrum Studiów 
Strategicznych.

 W związku z katastrofą w kopalni Halem-
ba w Rudzie Śląskiej Bank Pocztowy SA uru-
chomił specjalne konto dla wszystkich, którzy 
chcą wspomóc rodziny ofiar tragedii. Numer 
konta: 79 1320 1465 2849 9499 2000 
0001 O/Katowice z dopiskiem Pomoc Ha-
lemba. Wszelkie wpłaty na podane kon-
to dokonane w oddziałach Banku Poczto-
wego oraz w urzędach Poczty Polskiej od 
1 grudnia 2006 do 31 stycznia 2007 r. są zwol-
nione z opłat operacyjnych.

 Business Centre Club szacuje, że rynek należ-
ności biznesowych w Polsce jest wart 85 mld zł. 
Chodzi o te, które powinny być zapłacone, a nie 
zostały. W związku z tym rynek zarządzania na-
leżnościami będzie rozwijał się bardzo dynamicz-
nie. BCC ocenia, że w kraju działa ok.400 małych 
przedsiębiorstw zajmujących się należnościami 
w obrocie biznesowym. 

 Stopa bezrobocia w październiku spadła do 
14,9 proc. z 15,2 proc. we wrześniu – podało Mi-
nisterstwo Pracy. W końcu października bez pracy 
było 2301,6 tys. osób, czyli o 62 tys. (2,6 proc.) 
mniej niż we wrześniu. Od początku roku licz-
ba bezrobotnych spadła o 471,3 tys. osób, 
tj. o 18,0 proc. Procentowy spadek odnotowano 
we wszystkich województwach.

 Deficyt budżetu po październiku wyniósł 
16,62 mld zł, czyli 54,4 proc. rocznego planu wo-
bec 47,4 proc. planu po wrześniu – poinformo-

wało Ministerstwo Finansów. Rok temu wynosił 
58,8 proc. rocznego planu. 

 Deloitte Touche Tohmatsu, z tzw. Wiel-
kiej Czwórki wiodących światowych audytorów 
i doradców, ogłosił doroczny raport o wynikach 
firm członkowskich za rok finansowy 2006. Pre-
zes William G. Parrett poinformował, że łączne 
przychody firm członkowskich DTT za rok fi-
nansowy 2006 wyniosły 20 mld dolarów. Stopa 
wzrostu przychodów mierzona w walutach lo-
kalnych wyniosła zatem 11,5 proc. 

 Commercial Union OFE został uznany za 
najlepszy fundusz emerytalny w Europie Środ-
kowej i Wschodniej przez prestiżowy miesięcz-
nik branżowy „Investment & Pensions Europe”. 
W uzasadnieniu nagrody w sposób szczególny 
podkreślono dokonania CU w dziedzinie stoso-
wania i promowania standardów ładu korpora-
cyjnego na polskim rynku kapitałowym. 

PRODUKTY

 W ciągu zaledwie pięciu miesięcy Concor-
dia Polska TUW osiągnęła 0,89 mln zł zysku. 
Składka przypisana brutto wzrosła w stosunku 
do analogicznego okresu w poprzednim roku 
z 22,3 mln zł do 33,1 mln zł. Trwałą podstawą 
sukcesu towarzystwa są ubezpieczenia rolne, 
dlatego też towarzystwo planuje wprowadze-
nie nowych produktów ubezpieczeniowych dla 
gospodarstw oraz zwiększenie sieci sprzedaży 
zwłaszcza we wschodniej Polsce. Planowaną 
rentowność Concordia Polska TUW zamierza 
osiągnąć przed 2008 r.

 Już 220 tys. klientów inwestuje w fundu-
sze za pośrednictwem mBanku. To aż 66 proc. 
więcej niż na początku roku. Ponad 50 proc. 
inwestorów lokuje środki w funduszach akcji, 
a jedna czwarta przeznacza swoje oszczędno-
ści na fundusze zrównoważone lub stabilnego 
wzrostu. Dynamicznie wzrasta też liczba grają-
cych na giełdzie poprzez eMAKLERA. Obecnie 
z wygodnego inwestowania w akcje w mBanku 
korzysta o 142 proc. więcej klientów niż na po-
czątku stycznia. Oferta obejmuje ubezpieczenie 
na życie i niezdolności do pracy zarobkowej dla 

Z prawdziwą przyjemnością oddaję Pań-
stwu do rąk grudniowy numer miesięcz-

nika fi nansowego „BANK”. I to nie tyle dlate-
go, że jest to numer świąteczny, ale głownie 
dlatego, że znajdziecie w nim Państwo mnó-
stwo artykułów, które z pewnością będą 
użyteczne dla menedżerów w codziennej 
praktyce zawodowej. Chcę zwrócić uwagę 
na tylko niektóre z nich: „Rozmowę w BANK-
u” z Jarosławem Krocem, prezesem zarzą-
du w polskim oddziale Accenture (s. 8-9) 
– w tym numerze rozmawiamy oczywiście 
o perspektywach sektora finansowego na 
2007 r. Temu samemu tematowi poświęca-
my w miesiącu kończącym stary rok „Lożę 
komentatorów” (s. 6-7). Gorąco polecam 
cały blok tematów związanych z nowymi 
wymogami stawianymi instytucjom finan-
sowym przez fi skusa – „Podatek po nowemu” 
Mariusza Zygierewicza (s. 16); „Zarobić na 
oddziale” Tomasza Janickiego oraz Toma-
sza Rzepy (s. 12); „Haracz od różnic” Gerar-
da Dźwigały, (s. 20). Polecam także kolejny 
„Informator ekspercki”, poświecony ważne-
mu, szczególnie dla bankowców, tematowi 
– doradztwu personalnemu. Ze szczegółami 
opisujemy funkcjonujący w Banku Pekao SA 
system motywacyjny („Pracownik szczegól-
nie motywowany” Gabrieli Droździel, s. 28) 
oraz rynek fi rm i działów doradztwa perso-
nalnego – w tekście „Z doradztwem na szczy-
ty” Agnieszki Kargiel (s. 32). Po raz pierwszy 
poruszamy także temat związany z profesjo-
nalnym inwestowaniem w sztukę (również 
w imieniu instytucji finansowych) – w ar-
tykule Anny Piechaczek „Bardzo obiecująca 
nisza” (s. 38). Polecam także tekst poświę-
cony profesjonalnej ocenie merytorycznego 
przekazu kampanii promocyjnych instytu-
cji fi nansowych („Jak nas widzą?” Tomasza 
Szopińskiego, s. 40). Dla Czytelników tego 
numeru mamy także niespodziankę – nowość 
na rynku wydawniczym – sygnalny numer 
pisma o fi nansach osobistych „Kurier fi nan-
sowy”. Owocnej, ale i przyjemnej lektury. 

Praktycznie 
„fi nansowy”


