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konsumenckiej, przenosić 
odpowiedzialności za czyjeś 
zobowiązania na instytucje 
fi nansowe. To droga do absurdu.
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SEPA to wielki polityczny 
projekt, pod względem 
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za bankiem?za bankiem?
Banki nie podążając za emigrują-
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Wyjściem jest stworzenie konta 
europejskiego.
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OD REDAKTORA
Inne czasy ......................................................4
Robert Azembski

KRONIKA
Wydarzenia rynku finansowego 
– luty 2007 ................................................ 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
W jaki sposób zadłużenie zagraniczne 
Polski oddziałuje na tempo wzrostu 
gospodarczego?  ...................................... 6-7
Odpowiadają: Alfred Adamiec (Noble Bank), 
Krzysztof Kluza (Szkoła Główna Handlowa, 
Bank Gospodarstwa Krajowego), 
Sebastian Stolorz (Bank Ochrony Środowiska SA), 
Dariusz Winek (Bank Gospodarki 
Żywnościowej SA), Marek Zuber (IDM SA) 

Mniej regulacji, więcej prawa  ................ 8-9
„Pakiet jednego okienka” oraz „pakiet Kluski” 
– ochrona środowiska, Prawo pracy, pomoc 
publiczna, usługi turystyczne, bezpieczeństwo 
produktów w ramach prostszych regulacji 
– to jasne i precyzyjne zwrócenie się państwa 
twarzą do przedsiębiorcy.
Rozmowa z posłem Maksem Kraczkowskim, 
przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki

TEMAT NUMERU
Franczyza – oplatając 
placówkami  ...........................................10-11
Dzięki niej jest taniej, szybciej, wygodniej 
i bezpieczniej. Interes jest opłacalny dla przed-
siębiorcy i banku. Pod warunkiem, że placówka 
została dobrze zlokalizowana. A franczyzobior-
ca dba o biznes.
Jerzy Malerski

Gdy pożyczają na mieszkanie  .............12-14
Polacy uważają, że kredyt hipoteczny jest 
obecnie najkorzystniejszą formą finansowania 

zakupu nieruchomości. 47 proc. pytanych o to 
już go posiada lub rozważa jego zaciągnięcie.
Tomasz Szopiński

Nieprzypadkowe wybory  ................... 16-19
Coraz mniej ważna jest cena. Do wyboru banku 
skłania firmę jakość usług, otwartość na jej 
specyficzne potrzeby, dyspozycyjność i wreszcie 
fachowość doradztwa.
Justyna Zabawa

Klient za bankiem? ...............................20-21
Już niedługo staniemy się jeszcze bardziej 
mobilni. Pojawi się zatem konieczność 
posiadania konta w kilku krajach na tych 
samych warunkach i korzystania ze specjalnych 
przywilejów, które oferuje grupa finansowa. 
Co na to polskie banki?
Anna Lach

Co jeszcze przeszkadza?  ..................... 22-23
Klienci nie w pełni jeszcze korzystają z dobro-
dziejstw e-bankingu. Po trosze to wina samych 
banków, które nie potrafią ich zaintrygować 
i zachęcić do zakupu „elektronicznych” usług. 
A są przecież na to sposoby. 
Michał Czuba

INFORMATOR EKSPERCKI
Przyszłość bankowości 
spółdzielczej  .........................................24-26
Zapis debaty poświęconej problemom i szansom 
stojącym przed bankami spółdzielczymi.

Nie jest dobrze  .....................................28-29
Globalizacja, zanikanie granic państw, 
postęp technologiczny zaostrzają warunki 
walki konkurencyjnej. Uświadamiają znaczenie 
ryzyka wynikającego z niepewności rynko-
wej. Można się jednak przed nim skutecznie 
zabezpieczać.
Marcin Kalinowski
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Mapy jako narzędzie  ...........................30-31
Przy niewielkich kosztach oraz niedużym 
nakładzie pracy można rozszerzyć posiadane 
opisy procesów istotnych dla ustawy 
Sarbanes-Oxley o pozostałe ważne 
operacyjnie. Otrzymamy mapę wszystkich 
procesów biznesowych wraz ze 
wskazaniem zależności między nimi.
Agata Wiatrowska
Marta Szczepek

Tajemnica globalnej firmy  .................. 32-33
Korporacje ponadnarodowe efektywnie 
zarządzają ryzykiem walutowym. Deprecjacja 
jednej waluty jest rekompensowana aprecjacją 
innej – to neutralizuje negatywny skutek zmian 
na efektywność koncernu. 
Krzysztof Sowa

Jednolicie w euro  ................................34-36
SEPA to pełna harmonizacja usług 
płatniczych w krajach UE oraz w Islandii, 
Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinie. 
Ma umożliwić dokonywanie płatności bez-
gotówkowych w euro na takich samych 
warunkach – niezależnie od tego, dokąd 
pieniądze są wysyłane.
Eugeniusz Gostomski

Polecieć ze smokiem?  .........................38-39
Chiński rynek bankowy rozwija się niezwykle dy-
namicznie. I sporo się na nim zarabia. Czy mogą 
się tam zadomowić międzynarodowe instytucje 
finansowe?
Michał Czuba

Skuteczniejsze ściąganie?  ...................40-41
W UE nie ma spójnego system regulacji 
prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń 
i prowadzenia egzekucji w różnych państwach 
członkowskich. Komisja Europejska próbuje to 
naprawić. Co proponuje?
Agata Tupaj-Cholewa

Uwaga na koncentrację!  .....................42-44
UOKiK konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, 
że nabycie całości lub części majątku skutkuje 
przejęciem kontroli nad przedsiębiorcą. Co 
zatem z zaspokojeniem banku z ustanowionych 
przez kredytobiorcę zabezpieczeń?
R. Adam Kozłowski

Emisja „po nowemu”  ..........................45-47
Zmiany w programie emisji obligacji są istotne 
dla banków.
Krzysztof Gorzelak

AKADEMIA BANKU
Baza wiedzy pełnej  .............................48-49
Dzięki AMRON-owi, wiarygodnemu 
i rzetelnemu zasobowi wystandaryzowanych 
informacji o cenach transakcyjnych 
nieruchomości, banki mogą szybciej 

i łatwiej podejmować decyzje związane 
z finansowaniem. A zatem korzystają 
również i ich klienci.
Robert Azembski

Moc zadań  ............................................50-52
Dostosowywanie krajowych ustaw 
regulujących czynności bankowe 
do standardów unijnych można opisać jako 
nabywanie wiedzy i umiejętności, zwyczajów 
i zachowań właściwych dla europejskiej 
bankowości. Banki muszą jeszcze wypracować 
własne strategie konkurencji.
Gabriela Droździel

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Wyzwanie dla ubezpieczycieli  ...........53-54
Solvency II ustanawia bardziej indywidualne 
i przejrzyste reguły zarządzania przedsiębior-
stwem – zwłaszcza firmą ubezpieczeniową 
– oraz nowe zasady nadzoru dopasowanego 
do kompleksowej analizy ryzyka.

STREFA VIP
FINANSISTA MIESIĄCA
Śpiewając w „chórze” ...........................58-59
Sylwetka Piotra Czarneckiego, prezesa Raiffeisen 
Bank Polska SA

Ewa chce spać  ......................................60-61
Sen wypełnia jedną trzecią naszego 
życia i zapewnia regenerację sił biologicznych 
organizmu. Osoby cierpiące na bezsenność 
rzadziej awansują i są dwa razy częściej 
hospitalizowane. Podpowiadamy, jak zadbać 
o relaksujący, głęboki sen.
Marta Kolwińska-Wrona

Błyszczeć 
nie tylko inteligencją  ...........................62-64
Dla wielu osób biżuteria jest nie tylko błyskot-
ką, pamiątką, ale i niemal „starym, dobrym 
przyjacielem”, który pamięta wszystkie – lepsze 
i gorsze – chwile. Ważna jest jednak reguła: 
„jakość zamiast ilości”.
Małgorzata Szwed-Kasperek

Kraina Wikingów  .................................66-68
Wdzierające się na sto kilkadziesiąt kilometrów 
w głąb lądu morze i urwiste, pionowo wzno-
szące się nad nim skały, z których roztaczają się 
niepowtarzalne widoki. To nie jedyne atrakcje 
Norwegii. 
Aleksander Rawski
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I ty będziesz emerytem  ............................72
Jan K. Solarz
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Marek Urbaniak 
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab 
wzrósł w lutym o 0,3 pkt m/m do 38,3 pkt. 
Z ankiety przeprowadzonej wśród bankowców 
wynika, że inflacja w grudniu 2007 r. wyniesie 
2,83 proc. r/r. Oznacza to spadek oczekiwanej in-
flacji o 0,13 pp. w stosunku do prognozy stycz-
niowej. Na koniec 2007 r. bankowcy oczekują, że 
kurs EUR/PLN ukształtuje się na poziomie 3,90, 
a kurs USD/PLN na poziomie 3,04.

 Wartość bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych w Polsce w minionym roku sięgnęła 
14 miliardów 690 milionów dolarów – wynika 
z szacunków Narodowego Banku Polskiego. To 
blisko 5 miliardów dolarów więcej niż oczekiwała 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych. Rekordowy rezultat nie powinien jednak 
sprawić, że osiądziemy na laurach, bo polskim lo-
kalizacjom rośnie konkurencja.

 Jury konkursu pod przewodnictwem Han-
ny Gronkiewicz-Waltz za najlepszy produkt in-
westycyjny w 2006 r. uznało ING Parasol SFIO. 
O wyborze funduszu parasolowego ING za-
decydowało włączenie pod parasol (poza kla-
sycznymi strategiami) dwóch w pełni innowa-
cyjnych na polskim rynku form inwestowania: 
Subfunduszu Selektywnego Plus i Subfunduszu 
Budownictwa i Nieruchomości Plus. ALICJA jest 
najstarszą w Polsce nagrodą konsumencką dla 
instytucji finansowych, przyznawaną przez re-
dakcję „Twoj Styl”.

TRANSAKCJE

 PDA Grupy Kolastyna – jednego z czoło-
wych polskich producentów kosmetyków – za-
debiutowały na GPW ceną 4,20 zł, o 20 proc. 
wyższą od emisyjnej. Oferta publiczna spół-
ki zakończyła się rekordową nadsubskrypcją: 
98,29 proc. dla osób uczestniczących w book 
buildingu i 99,14 proc. dla pozostałych. Gru-
pa Kolastyna oferowała 15 mln akcji serii E
nowej emisji po cenie maksymalnej równej 
3,50 zł, z czego w Transzy Otwartej 4 mln ak-
cji, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
11 mln akcji. 

 Bank BGŻ wygrał przetarg na obsługę banko-
wą budżetu miasta Kielce. Umowa została zawar-
ta na okres trzech lat. Projekt budżetu na 2007 r. 
zakłada dochody miasta na poziomie 578,2 mln zł. 
Bank BGŻ posiada w budynku urzędu miejskiego 
swoją placówkę, w której obsługuje interesantów 
Ratusza. Oferta obejmuje obsługę kasową, płat-
ności masowe, bankowość elektroniczną, obsługę 
rachunków złotowych i walutowych, lokowanie 
nadwyżek pieniężnych, jak również obsługę kredy-
tową. W regionie świętokrzyskim Bank BGŻ dodat-
kowo obsługuje Urząd Marszałkowski oraz Zakład 
Obsługi Urzędu Miasta. 

 Tele2 Polska, wiodący alternatywny operator 
telekomunikacyjny, zlecił ArchiDoc, największej 
polskiej firmie świadczącej usługi kompleksowego 
zarządzania dokumentami, usługę rejestracji i we-
ryfikacji umów oraz zleceń WLR (Wholesale Line 
Rental). Proces realizowany przez ArchiDoc, pod 
nazwą Data Entry, ma przyspieszyć przetwarzanie 
przez operatora zamówień WLR oraz ich przeka-
zywanie do TP SA, co znacznie usprawni obsługę 
klientów, którzy zdecydują się na zamówienie abo-
namentu w Tele2. Wprowadzenie Data Entry jest 
rozszerzeniem dotychczasowego kontraktu – Ar-
chiDoc prowadzi już dla Tele2 Outsourcingowe 
Centrum Zarządzania Korespondencją, zarządzają-
ce całością korespondencji klientów operatora. 

 CA po raz pierwszy w Polsce wdrożyła w ING 
Banku Śląskim rozwiązanie Clarity służące do za-
rządzania projektami i portfolio projektów. System 
będzie wykorzystywany przez wszystkich kierow-
ników oraz uczestników projektów. Jego archi-
tektura umożliwia przeglądanie i edycję danych 
z poziomu przeglądarki internetowej. Oznacza 
to, iż nie ma potrzeby instalacji Clarity na wszyst-
kich stanowiskach. Clarity jest licencjonowane na 
poziomie modułów i użytkowników. W pierwszej 
fazie ING Bank Śląski zakupił 400 licencji, które po-
zwolą obsłużyć bieżące projekty, ale w przyszłości 
liczba licencji zostanie zwiększona, by rozszerzyć 
zastosowanie systemu.

PRODUKTY

 FinLife TU na Życie SA wprowadziło do 
oferty nowy produkt inwestycyjny „FinLife – 

Osoby pracujące już dłuższy czas w sek-
torze finansowym pamiętają bolesne 

czasy, gdy na początku i w środku lat 90. co 
chwilę upadał jakiś bank (lub przynajmniej 
był zawieszany). Nadzór bankowy i inne in-
stytucje rynku dwoiły się i troiły, żeby to-
nizować skutki upadłości. Agrobank, Bank 
Handlowo-Kredytowy, InterBank, Glob Bank 
– kto je dziś pamięta? I wiele, wiele banków 
spółdzielczych. Pieniądze za gwarantowa-
ne depozyty zostały już dawno wypłacone, 
a sprawy zamknięte. Pozostała natomiast…. 
nauczka na przyszłość. Nauczka, z której 
zresztą wyciągnięto wnioski, wprowadza-
jąc do instytucji fi nansowych wiele elemen-
tów zabezpieczenia ryzyka działalności. 
Dziś obraz rynku jest już zupełnie inny. Da-
leko lepszy po prostu. Niemniej pojawiły 
się nowe rodzaje ryzyka (na miarę nowych 
czasów), których banki są jak najbardziej 
świadome. Związane są m.in. nie tylko 
z nowoczesnym „fizycznym” zabezpiecze-
niem placówek, ale także z bankowością 
elektroniczną. Tym ważnym w naszej opi-
nii kwestiom poświęcamy w tym miesią-
cu Raport-dodatek, pt. „Monitoring i bez-
pieczeństwo w instytucjach finansowych”. 
Ponadto zachęcam do przeczytania artyku-
łów w „głównym grzbiecie” naszego maga-
zynu. Na szczególną uwagę moim zdaniem 
zasługują: „Nieprzypadkowe wybory” au-
torstwa Justyny Zabawy (s. 16-19), poświę-
cony priorytetowym kryteriom wyboru ban-
ku przez przedsiębiorcę; „Klient za bankiem” 
Anny Lach (s. 20-21), w którym autorka za-
stanawia się, czy polskie banki będą potra-
fi ły zagospodarować pieniądze emigrantów, 
„Jednolicie w euro” Eugeniusza Gostomskie-
go (s. 34-36), gdzie piszemy kolejny raz o bu-
dowie jednolitego obszaru rozliczeń SEPA, 
czy „Co jeszcze przeszkadza” Michała Czuby 
(s. 22-23), gdzie zastanawiamy się, co prze-
szkadza jeszcze klientom na drodze do peł-
nego korzystania z bankowości internetowej. 
Owocnej lektury!   

Inne czasy
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