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Sekurytyzacja 
zmieni rynekzmieni rynek

Dokąd płynie Dokąd płynie 
fl otylla?fl otylla?
Polska bankowość zmierza 
do modelu anglosaskiego. 
Udział depozytów 
w strukturze oszczędności 
systematycznie spada.

Obciążenie Obciążenie 
czy bezpieczeństwo?czy bezpieczeństwo?
Trwa debata nad nadzorem 
bankowym. Pojawiła się m.in. 
propozycja stworzenia funduszu 
wspierającego zagrożone banki.

Dotąd przyczyną ponad 90 procent wpadek sektora bankowego było nieprecyzyjne 
lub źle funkcjonujące prawo. Często tworzone pod polityczne zapotrzebowanie.
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Centrum Prawa Bankowego i Informacji dzia∏a na rynku us∏ug szkoleniowych od 1999 r. Adresatami
organizowanych przez Centrum szkoleƒ, konferencji i seminariów sà banki, firmy mi´dzybankowe oraz
inne instytucje finansowe. Oferowane szkolenia dotyczà najwa˝niejszych problemów wspó∏czesnej ban-
kowoÊci i zwiàzane sà mi´dzy innymi z: prawnà obs∏ugà banku, dzia∏alnoÊcià kredytowà, Nowà Umo-
wà Kapita∏owà, tzw. „ustawà antylichwiarskà” zarzàdzaniem ryzykiem bankowym, outsourcingiem,
operacjami bankowymi, przeciwdzia∏aniem praniu pieni´dzy.

CPBiI wspó∏pracuje z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi, majàcymi specjalistyczne przygoto-
wanie merytoryczne, a tak˝e z przedstawicielami najwa˝niejszych instytucji ˝ycia publicznego. 

CPBiI organizuje szkolenia w trybie otwartym i na zamówienie. Ka˝de z oferowanych przez CPBiI
szkoleƒ mo˝e zostaç specjalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb, zarówno pod wzgl´dem
merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Zapraszamy do wspó∏pracy
kontakt: 

Joanna Ko∏odyƒska 
tel: 022 48-68-414; fax: 022 48-68-403;

e-mail: Joanna.Kolodynska@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.; ul. Kruczkowskiego 8; 00-380 Warszawa; 
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Dr Krzysztof Markowski

prezes zarzàdu Biura Informacji Kredytowej SA

W jednym z du˝ych banków, który obs∏uguje sektor

korporacyjny, wdra˝any jest nowy system BIK 

„Przedsi´biorca”, który zawieraç b´dzie zbiór 

uaktualnianych raportów na temat zobowiàzaƒ 

kredytowych ma∏ych i Êrednich firm. 

s. 12

„Nasze Drogie Banki”

Paczka papierosów kosztuje Êrednio 

o ponad 2 z∏ wi´cej ni˝ Êredni koszt op∏aty 

za rachunek bankowy. Polityka cenowa

banków zach´ca klientów do zwi´kszonego

wykorzystywania zdalnych kana∏ów

dost´pu – wynika z raportu ZBP.
s. 8

Kredyty z automatu

Us∏uga APS jest udost´pniana w trybie 

on-line, umo˝liwiajàc pracownikom banku

rejestracj´ danych z wniosku kredytowego,

ich analiz´ w systemie Biura Informacji

Kredytowej oraz uzyskiwanie rekomendacji

dla decyzji kredytowych.

s. 15

Mikroprocesor „pod strzechà”

Projekt Easy Pay przewiduje emisj´ kart

mikroprocesorowych dla rolników. Zaletà

„elektronicznej portmonetki” b´dzie jej

wielofunkcyjnoÊç – poza aplikacjà

p∏atniczà mo˝e ona stanowiç noÊnik

innych funkcji, m.in. legitymacji

cz∏onkowskiej.

s. 22

Bank dla biednych
Grameen Bank nie wymaga zabezpieczeƒ

materialnych przy ubieganiu si´ o kredyt.

Bank wychodzi z za∏o˝enia, ˝e prawo do

kredytu jest prawem ludzkim i stworzy∏

system kredytowania ubogich osób, 

które niczego nie posiadajà.
s. 24

Ryzyko depozytów
Oprocentowanie depozytów

w BS-ach osiàgn´∏o

wielkoÊç granicznà. Dalszy

spadek stóp procentowych

grozi wycofywaniem lokat z ma∏ych

banków.

s. 28

Wysoki e-Urz´dzie!

Oprócz deklaracji podatkowych, cz´Êç

podatników korzysta ju˝ z mo˝liwoÊci

sk∏adania pism urz´dowych za pomocà

Êrodków komunikacji elektronicznej. s. 40
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Dobre imi´ nie ma ceny
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PISMO REKOMENDOWANE PRZEZ:

POLSKI ZWIĄZEK FIRM
DEWELOPERSKICH

POLSKA FEDERACJA 

RYNKU NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE 

POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI

Nr 2(7)  czerwiec 2006 rok 

ISSN 1733-4217 

kwartalnikCena 60 zł(VAT 0%)

Finansowanie
NieruchomoÊci7

– rozmowa z Wojciechem KwaÊniakiem

Generalnym Inspektorem Nadzoru Bankowego

Kłopoty klienta 
sà k∏opotami banku

Kłopoty klienta 
sà k∏opotami banku
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Pośrednicy ? nansowi:
Walka o rynekSpadła liczba zawieranych 

kontraktów. Ich wartość
jednak się nie zmieniła.
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Obliczazachodniegokapitału

Informator
Informatorekspercki
eksperckiNowe wyzwania Nadzo

Nowe wyzwania Nadzo

Nowe wyzwania Nadzorururu Bolesna naukaKomisjiŚledczej

PRENUM
ERATA 2007!

str. 1

www.wydawnictwocpb.pl

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk zamówienia i przesłać go faksem na numer: 022 629 18 72 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo")

Zamawiam prenumeratę na 2007 r. 

Tytuł:  liczba zamówień na prenumeratę cena za 1 prenumeratę
Miesięcznik Finansowy BANK (……...........) 150,00 zł
miesięcznik „NBS” (……...........) 150,00 zł
kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” (……...........) 190,00 zł
dwumiesięcznik „Kurier Finansowy” (……...........) 45,00 zł
OFERTA SPECJALNA !!! 
(BANK, NBS, FN, KURIER FINANSOWY) (……...........) 250,00 zł
 Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT

Dane prenumeratora

Nazwa firmy/nazwisko i imię .......………….................……………….………………………………….….………....……………………………………………………………………………………………….....…………............,
adres……………………………………………………………………..……………………………………………………………....…..........…………………………………………………………………………………………….....…….…..........,
NIP………………………………..........................................................................................................………………………………………………………………………………………………...............................................…,        
tel………………………………………...................................................................................................………………………………………………………………………………………………...............................................…,        
e-mail:………….........……………………........................................................................................................……………………………………………………………………………………………….......................................

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach marketingowych.
Proszę o przydzielenie hasła i loginu uprawniającego do korzystania z elektronicznego archiwum i przesłanie go na adres e-mailowy:

..........................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana:

..........................................................................................................................................................................................................................
                   

Podpis prenumeratora/pieczątka firmy ….…………...................................…………..…       
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Szanowni Państwo,
Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę rocznej prenumeraty redakcyjnej. 

Korzystając z niej, zapłacicie znacznie mniej za nasze czasopisma.
 

 
Miesięcznik Finansowy BANK – 150,00 zł zamiast 180,00 zł

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy – 150,00 zł zamiast 180,00 zł
Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości – 190,00 zł zamiast 240,00 zł

Dwumiesięcznik Kurier Finansowy (NOWOŚĆ!) – 45,00 zł zamiast   54,00 zł

OFERTA SPECJALNA !!!
Zamów prenumeratę roczną wszystkich naszych pism, Zamów prenumeratę roczną wszystkich naszych pism, a otrzymasz dodatkowya otrzymasz dodatkowy rabat !!!

((koszt prenumeraty czterech pism oddzielnie – 535 zł, w ofercie specjalnej 250 zł))

Formularz prenumeraty również na stronie internetowejFormularz prenumeraty również na stronie internetowej www.wydawnictwocpb.pl

     
2x TANIEJ !!!
    ponad 
2x TANIEJ !!!

 
    „BANK”

Tylko sam 
miesięcznik 
    „BANK”
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Miesięcznik fi nansowy BANK
ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 Warszawa
tel. 022 629 18 72, 629 18 77
fax 022 629 18 72 
redakcja@miesiecznikbank.pl 
www.miesiecznikbank.pl

REDAKCJA
Robert Azembski – redaktor naczelny
tel. 022 821 97 02
r.azembski@miesiecznikbank.pl

WSPÓŁPRACOWNICY
Janusz Grobicki (z-ca redaktora 
naczelnego), Marian Borycki (adiustacja 
i korekta), Stanisław Brzeg-Wieluński, 
Jan Czapczyński, Michał Czuba, 
Eugeniusz Gostomski, Wojciech 
Gostomski, Grzegorz Gregorczyk, 
Piotr Henzler, Anna Lach, Aleksandra 
Pilecka, Marek Matusiak, Dagmara 
Sawicka, Małgorzata Szwed-Kasperek, 
Marek Urbaniak, Jacek Wnukowski, 
Jolanta Zombirt, Adam Zych

STUDIO GRAFICZNE
Daniel Dziubiński – projekt layoutu, 
skład, ilustracje
d.dziubinski@wydawnictwocpb.pl

BIURO REKLAMY I SPRZEDAŻY
Bożena Breczko (tel. 0 504 664 640)
b.breczko@miesiecznikbank.pl

Karol Mazan (tel. 0 512 151 989)
k.mazan@miesiecznikbank.pl

Paweł Wyżkiewicz (tel. 0 692 288 492)
p.wyzkiewicz@miesiecznikbank.pl

PRENUMERATA
Magdalena Miziołek
tel./faks 022 696 64 95
m.miziolek@wydawnictwocpb.pl

Iwona Zemła 
tel. 022 696 64 95
i.zemla@wydawnictwocpb.pl

RADA PROGRAMOWA
Jacek Bartkiewicz, Janusz Czarzasty, 
Władysław L. Jaworski, Krzysztof Kalicki, 
Ewa Kawecka-Włodarczak, Jerzy Kleer, 
Alicja Kornasiewicz, Andrzej Lech, 
Aleksander Lesz, Michał Machlejd, 

Tadeusz Ołdakowski, Krzysztof 
Pietraszkiewicz (przewodniczący), 
Jan K. Solarz, Jan Szambelańczyk, 
Grzegorz Wójtowicz, Dariusz Zarzecki

WYDAWCA
Centrum Prawa Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8; 00–380 Warszawa
ZARZĄD:
Teresa Hildebrand-Wrzesień 
– prezes zarządu
Piotr Grobelny – członek zarządu
Jacek Furga – członek zarządu

Waldemar Zbytek – dyrektor wydawnictwa
Andrzej Lazarowicz – sekretarz 
wydawnictwa 

RACHUNEK BANKOWY
Filia KB SA nr 2 w Warszawie 
– III O/Warszawa, ul. Foksal 16
Nr rachunku: 
39 1500 1126 1211 2008 6067 0000

Druk i oprawa: 
MDruk Sp. z o.o., Warszawa

Prenumerata prowadzona jest na terenie ca-
łego kraju. Można ją zamawiać i przedpłat 
dokonywać: 

W redakcji: tel./faks 022 629 18 77, 
lub bezpośrednio ze strony internetowej: 
www.miesiecznikbank.pl/prenumerata.html

Instytucjonalną w oddziałach fi rmy 
Kolporter SA na terenie całego kraju. Infor-
macje: infolinia 0 801 205 555, 
www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/
/prenumerata.asp.

We wszystkich urzędach pocztowych 
na terenie całego kraju oraz przez listonoszy, 
faksem – 0 91 431 46 04, lub ze strony inter-
netowej: www.poczta-polska.pl/prenumerata. 
Informacje: infolinia 0 801 333 444.

W jednostkach kolportażowych RUCH 
SA właściwych dla miejsca zamieszkania 
oraz przez internet – www.ruch.pol.pl. 
RUCH prowadzi także prenumeratę zagra-
niczną. Informacje: tel. 022 532 88 16, 532 
87 34, 532 88 19, infolinia: 0 800 120 029. 
Prenumeratę prowadzą także: AS PRESS 
(www.aspress.pl), Garmond Press SA 
(www.garmond.com.pl), G.L.M. 
Gajewski&Morawski Sp. J. (www.glm.pl), 
HDS Polska Sp. (www.hds.pl), Prasa do domu 
Sp. z o.o. (www.prasadladomu.pl).
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów 
i adiustacji nadesłanych tekstów. Materiałów 
nie zaakceptowanych nie publikujemy 
i nie wynagradzamy. Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
reklam. Reklamami są także artykuły ozna-
czone jako: promocja, prezentacje, artykuły 
promocyjne i sponsorowane. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.

 Copyright by Centrum Prawa Bankowego i Infor-

macji Sp. z o.o. Publikacja jest chroniona prze-

pisami prawa autorskiego. Rozpowszechnianie 

w jakikolwiek sposób bez zgody wydawcy jest 

zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

Dostarczenie materiału przez autora do druku 

jest jednoznaczne z: udzieleniem bezwarun-

kowej zgody na jego publikację, akceptacją 

stawek dotyczących honorariów autorskich 

stosowanych przez Centrum Prawa Banko-

wego i Informacji Sp. z o.o. oraz udzieleniem 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji 

Sp. z o.o. licencji niewyłącznej na wykorzystanie 

tekstu w pismach wydawanych przez Centrum 

Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (wersje 

papierowe oraz elektroniczne) oraz w celach 

promocyjnych i reklamowych Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
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OD REDAKTORA
Hamulcowym podziękujemy ......................4
Robert Azembski

KRONIKA
Wydarzenia rynku finansowego 
– z marca 2007 ......................................... 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
Czy wobec nasilającej się presji 
inflacyjnej dojdzie do zaostrzenia 
polityki monetarnej? ...............................6–7
Odpowiadają: Alfred Adamiec (Noble Bank), 
Krzysztof Kluza (Szkoła Główna Handlowa, 
Bank Gospodarstwa Krajowego), Emil Szweda 
(Open Finance), Dariusz Winek (Bank Gospo-
darki Żywnościowej SA), Marek Zuber (Dexus 
Partners). 

Stopami w rynek pracy?  ........................ 8–9
Stosunki między związkami zawodowymi 
a rządem stają się coraz bardziej napięte. Obie-
cał on 15-procentowy realny wzrost wynagro-
dzeń, zatem teraz pracownicy domagają się 
wypełnienia obietnicy. Stąd powrót do pomysłu 
redukcji klina podatkowego.
Rozmowa z Januszem Jankowiakiem, 
głównym ekonomistą Polskiej Rady Biznesu.

TEMAT NUMERU
Sekurytyzacja zmieni rynek  ...............10–12
Coraz więcej banków zakończyło z powodze-
niem co najmniej jedną transakcję sekurytyzacyj-
ną i przygotowuje się do kolejnych, korzystając 
z doświadczeń wyniesionych z poprzednich 
procesów. 
Marek Matusiak

Okiem praktyka  ...................................14–15
Możliwość sekurytyzacji wierzytelności banko-
wych została ograniczona przez ustawodawcę 
– mogą jej podlegać wierzytelności, w których 

dłużnik wyraził na nią zgodę. A także te, które 
spełniają przesłanki określone art. 326 ustawy 
o funduszach inwestycyjnych.
Sebastian Stańko

INFORMATOR EKSPERCKI
We wspólnym interesie  ......................16–19
Banki i system finansowy są tylko elementem 
gospodarki. Jeśli rozwija się ona dobrze, 
powodzi się coraz lepiej zarówno bankom, 
jak i ich klientom. 
Andrzej Wolski

Kolejne obciążenie 
czy sieć bezpieczeństwa?  .................. 20–23
Transgraniczne fuzje będą miały znaczący 
wpływ na polski rynek bankowy. Trzeba zatem 
tworzyć takie regulacje, które zapewnią 
skuteczną ochronę klienta. I nie będą przy tym 
nadmiernie absorbować instytucji finansowych.
Anna Lach

Podatek po nowemu ................................ 24
Przepisy nowej ustawy o opłacie skarbowej 
mogą utrudniać życie. Sporo przy tym zmieniają 
w dotychczasowej praktyce bankowej. Co warto 
wiedzieć i o czym pamiętać?
Katarzyna Zajączkowska-Weremczuk

Nie tak prosto z koncentracją  ........... 26–28
Nowa ustawa mocno wiąże ze sobą 
zaspokojenie banku z ustanowionych przez 
kredytobiorcę zabezpieczeń oraz prawo 
ochrony konkurencji. Wymusza to zmiany 
w praktyce bankowej. 
Adam Kozłowski

Zegar bije dla MiFID  ........................... 30–32
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z wagi 
tej dyrektywy dla sektora bankowego. Jest 
ona niemal tak ważna, jak ta w sprawie 
adekwatności kapitałowej. Wymaga również 
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znaczących nakładów związanych z dosto-
sowaniem do jej wymogów. Czasu zostało 
niezwykle mało. 
Hubert Żółw

Dokąd płynie flotylla?  ........................ 34–36
Do roku 2010 relacja aktywów sektora 
bankowego do PKB ma wzrosnąć do 80 proc. 
To powinno wyzwolić potencjał rozwojowy 
rynku finansowego. Przyciągnąć nowych 
graczy i wzmocnić konkurencję – nie tylko 
wobec banków zagranicznych, ale i instytucji 
niebankowych.
Gabriela Droździel

Globalizacja: tak, ale ostrożnie  ..........37–39
Może ona przynieść wiele korzyści. Zwłaszcza 
gospodarkom mniej rozwiniętym, w których 
rynki finansowe nie są jeszcze dostatecznie 
zintegrowane. Ale nie zawsze.
Jacek Kulawik

AKADEMIA BANKU
Uczyliśmy się wraz z rynkiem  ............40–42
Przy sanowaniu banku, zamiast poszukiwać 
magicznej receptury na problemy, należy skon-
centrować się na trzech kluczowych zagadnie-
niach, które mogą przesądzić o jego przyszło-
ści: zapewnieniu płynności, ograniczeniu ryzyka 
kredytowego oraz zasileniu nowym kapitałem. 
Piotr Masiukiewicz 

Dokumenty optymalnie  ....................44–45
Na rynku finansowym wprowadzane są coraz 
bardziej zaawansowane i kompleksowe rozwią-
zania umożliwiające uporządkowanie i efektyw-
niejsze zorganizowanie obiegu dokumentów 
w banku. Przykładem na to jest zarządzanie 
umowami w Contact Office.
Tomasz Kulczyński

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Wszystko w kamerze ..........................46–48
Jak jeszcze skuteczniej wyróżniać się na tle 
konkurencji? Stosując marketing internetowy. 
Najlepiej wykorzystywać przy tym w przekazie 
do klienta technologie wideo.
Gabriela Droździel

Bank przyjacielem? ............................. 50–51
Jak skutecznie zabezpieczyć się przed utratą 
klientów i odpowiednio wcześniej zidentyfi-
kować takie zagrożenie? Samo wzbogacenie 
oferty to za mało. Trzeba jeszcze przygotować 
i realizować krok po kroku program utrzymania 
klientów.
Marek Mikołajczyk

Podbrzusze banku  .............................. 52–53
Ważnym wyróżnikiem departamentu skarbu są 
najwyższe wymagania względem technologicz-
nej strony działania dealing roomu. Jakakolwiek 
przerwa w jego funkcjonowaniu paraliżuje bank. 

Powoduje to ogromne straty, a nawet może 
doprowadzić do utraty płynności. 
Andrzej Rżysko

W Sopocie o IT  ....................................54–55
Podczas konferencji „Technologie informatyczne 
w bankowości i ubezpieczeniach – trendy, nowości, 
inicjatywy” (odbywającej się w ramach „Sopockich 
spotkań branży IT”) zaprezentowano najnowocześ-
niejsze rozwiązania dla sektora finansowego.

STREFA VIP
FINANSISTA MIESIĄCA
Rozmawiaj ze mną  ............................. 58–59
Sylwetka Jana Bujaka, prezesa Fortis Bank 
Polska SA.

Menedżer wartościowy 
i poszukiwany  .....................................60–61
Na ogół na stanowiska w zarządach banków są 
rekrutowane osoby z innych banków; rzadziej 
z szeroko rozumianego sektora finansowego. 
Bardzo rzadko – całkiem spoza tego sektora.
Rozmowa z Arturem Żurkiem z firmy 
Spencer Stuart.

Zarządzaj talentami  ........................... 62–63
Każdy pracownik posiada potencjalny talent 
w jednym czy kilku obszarach. Zadaniem profe-
sjonalnych menedżerów jest ten talent odkryć. 
A następnie właściwie wykorzystać dla rozwoju 
całej organizacji. 
Aleksander Drzewiecki

Twarz niczym obraz  ...........................64–66
Oprawki okularów muszą byś dobrze dobrane 
do kształtu twarzy, oczu, nosa, ust. Mogą przy 
tym sygnalizować otoczeniu naszą indywidu-
alność. Nie muszą być krzykliwe, agresywne. 
Wystarczy jednak, że nie będą sztampowe.
Małgorzata Szwed-Kasperek

Gdzie pustynia wchłania rzekę  ......... 68–70
Rozlewisko, nazwane deltą Okawango, 
leżące w północnej Botswanie ma 300 km dłu-
gości i 100 km szerokości. Dociera tu niewielu 
turystów – bo to wyprawa dla ludzi o zasob-
niejszych portfelach. Takich, którzy unikają 
powszechnie znanych, hałaśliwych kurortów.
Dariusz Rostkowski

Bankowcy na stoku  ...................................71
Finansiści doskonale wiedzą, że jeśli chce się 
umiejętnie zarządzać, nie wystarczy mieć 
wiedzę. Trzeba jeszcze niezłej kondycji fizycz-
nej. Dlatego dbają o nią, rywalizując ze sobą 
w różnych dziedzinach sportu.

ODGŁOSY – SPOJRZENIA 
Wiosenne przebudzenie  ...........................74
Jan K. Solarz

Indeksy  ...................................................... 80
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 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Nordea Bank Polska SA został zwycięzcą 
IV Edycji Rankingu Banków Kredytujących Dewelo-
perskie Przedsięwzięcia Mieszkaniowe, zorganizo-
wanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich. 
Bank zdobył również prestiżowe wyróżnienie 
w kategorii „Najbardziej dynamiczny wzrost noto-
wań”. Ranking sporządzany jest co roku na pod-
stawie rozsyłanych ankiet wśród największych firm 
deweloperskich zrzeszonych w PZFD. W sumie 
otrzymano 93 ankiety z opiniami dotyczącymi 29 
banków. Klasyfikacji poddano banki, które zostały 
ocenione przez minimum czterech deweloperów. 

 Zebrani w Brukseli unijni ministrowie 
finansów przyjęli dyrektywę, która ma – wbrew 
oznakom protekcjonizmu w Unii Europejskiej 
– ułatwić międzynarodowe fuzje w sektorze 
bankowym. Polska była przeciwna, ale nie zna-
lazła sojuszników dla swojego stanowiska. We-
dług danych Komisji Europejskiej fuzje i przeję-
cia stanowią tylko 20 proc. wartości transakcji 
w sektorze finansowym UE; w innych sektorach 
odsetek ten sięga 45 proc.

 Zdaniem Komisji Europejskiej od 50 do 
100 mld euro rocznie oszczędności ma przynieść 
dyrektywa zatwierdzona przez ministrów finan-
sów krajów członkowskich UE, która doprowadzi 
do stworzenia w Unii Europejskiej wspólnego sy-
stemu płatności. Chodzi o to, by pieniądze trafia-
ły z konta na konto między różnymi krajami tak 
szybko i tanio, jak dziś między bankami w jednym 
kraju. Obecnie każdy z krajów członkowskich ma 
swój własny system, a koszty operacji między 27 
rynkami UE sięgają 2–3 proc. unijnego PKB. Insty-
tucje finansowe tracą, gdyż z powodu barier nie 
mogą wykorzystać w pełni potencjału wspólne-
go rynku. Skuteczna konkurencja ma doprowa-
dzić do tego, że Europejczycy będą mniej płacić 
za przelewy, polecenia zapłaty czy operacje karta-
mi płatniczymi. Dodatkowo ujednolicony ma być 
w całej UE system transakcji za pomocą kart.

 Ministerstwo Finansów chce od 2007 roku 
wprowadzić okresową ulgę w podatku docho-
dowym dla producentów biopaliw, aby zrekom-
pensować część kosztów produkcji. Ulga obej-

mowałaby lata 2007–2014. Wieloletni program 
promocji biopaliw miałby objąć lata 2008–2014, 
ale w podatku dochodowym ulga będzie obo-
wiązywała już w 2007 roku. Mechanizm funk-
cjonowania tej ulgi ma polegać na odliczeniu 
od podatku dochodowego 19 proc. nadwyżki 
kosztów wytworzenia biokomponentów nad 
kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej 
samej wartości opałowej, do których te biokom-
ponenty mogą być dodawane. Resort szacuje, 
że ulga podatkowa dla producentów biokom-
ponentów może zmniejszyć dochody budżetu 
państwa o około 91 mln zł, a budżety jednostek 
samorządu terytorialnego o około 29 mln zł.

TRANSAKCJE

 ComputerLand podpisał umowę z Naro-
dowym Bankiem Polskim na projekt związany 
z rozwojem scentralizowanego Systemu Gospo-
darki Własnej Banku. System został wdrożony 
przez ComputerLand w 2003 r. Przedmiotem 
nowej umowy jest rozwinięcie aplikacji Oracle 
Financials do wersji 11.5.10 i bazy danych Orac-
le SGW do wersji 10g. Dodatkowym zadaniem 
ComputerLandu jest dołączenie do SGW modu-
łu do inwentaryzacji składników majątku trwa-
łego wykorzystującego technologię elektronicz-
nej identyfikacji.

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spół-
ki uchwaliło zmianę nazwy Incenti na Asseco 
Business Solutions, natomiast rejestracja nazwy 
miała miejsce 20 lutego. Asseco Business So-
lutions będzie Centrum Kompetencyjnym Gru-
py odpowiedzialnym za systemy ERP, outsour-
cing i e-learning. Obok Incenti w skład Asseco 
Business Solutions wejdzie trzech wiodących pro-
ducentów systemów ERP. Dwie spółki to Softlab 
i Wa-Pro, które są w Grupie Kapitałowej Asseco 
od stycznia 2006 roku.

 First Data International, część koncernu 
First Data Corp., główny na świecie dostawca 
rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego 
i płatności elektronicznych, zawarł porozumie-
nie dotyczące nabycia POLCARD SA, wiodącego 
w Polsce niezależnego centrum autoryzacyjno-
rozliczeniowego i lidera na polskim rynku kart, 

R eaktywowanie komisji śledczej ds. ban-
ków, wyszukiwanie kolejnych negatyw-

nych stron działalności bankowej, do której 
niby prokonkurencyjny urząd może się docze-
pić i „dowalić” jakąś karę (lub przynajmniej 
nią postraszyć), szczucie nieprofesjonalnych 
publikatorów, goniących za tematem na „pa-
zerne” instytucje fi nansowe, doskonale wpisują 
się w klimat tworzony przez „słuszną linię” po-
lityczną – permanentnych i niemających końca 
rozliczeń z przeszłością oraz czystek w kolejnych 
środowiskach: prawników, dziennikarzy, na-
ukowców, lekarzy, bankowców... itd. Szkoda, 
naprawdę wielka szkoda, że Polska znowu traci 
czas na jałowych i toksycznych dyskusjach i że 
Polacy tak są chętni do swad i do dzielenia się. Bo 
nawet jeszcze nie jesteśmy na półmetku w doszu-
sowywaniu do rozwiniętych krajów Unii Euro-
pejskiej. Pomimo że dynamika wzrostu PKB nie-
wątpliwie przyspieszyła, wciąż jego wielkość per 
capita jest mizerna (dopiero 51. miejsce) w po-
równaniu nawet do sporo mniejszych krajów, 
takich jak Luksemburg czy Belgia. Pogłębiająca 
się nierównowaga na rynku pracy, niedostatek 
rodzimej wytwórczości, anachroniczny system 
podatkowy i ubezpieczeń, wysoka emigracja za-
robkowa itd. Nie oszukujmy się: jesteśmy nieste-
ty – jeśli chodzi o gospodarkę – w ogonie Europy, 
w „klubie” takich krajów jak Łotwa, Rumunia, 
Bułgaria czy Turcja. Przykro też to stwierdzić, 
ale – mówiąc eufemistycznie – nie błyszczymy 
w stanowieniu dobrego prawa (szczególnie go-
spodarczego) ani jego egzekwowaniu. Dyrekty-
wy i zalecenia unijne leżą odłogiem; sektor fi nan-
sowy traktuje je poważnie, ale niezbyt pasjonują 
one naszych legislatorów. W tym szczególnym 
numerze „BANKU” piszemy – jakby na złość 
dusznej propagandzie – o sprawach związanych 
z przyszłością. Przede wszystkim, w znacznej 
części numeru, podkreślamy niesłychaną wagę 
dla naszego kraju kapitału opartego na wiedzy 
oraz wagę nowych technologii i gospodarki elek-
tronicznej. Piszemy o tym w rozmaitych prze-
krojach także w specjalnym Raporcie-dodatku 
„Najlepsze fi rmy informatyczne dla sektora fi -
nansowego”. Owocnej lektury! 

Hamulcowym 
podziękujemy
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