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Bardzo istotna jest analiza całego 
polskiego sektora bankowego. 
Równie ważne – budowanie coraz 
większego zaufania do niego, 
w tym do systemu gwarantowania 
depozytów.
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Powiadom klienta, Powiadom klienta, 
jak należyjak należy
Rzetelne informowanie 
jest ustawowym obowiązkiem 
administratorów danych. 
Także instytucji fi nansowych.

Koniec Koniec 
z pralniamiz pralniami
Bankowcy nie mogą lekceważyć 
obowiązku przeciwdziałania 
praniu brudnych pieniędzy.
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Sukces być Polakiem  ...................................4
Robert Azembski
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Wydarzenia rynku finansowego 
– z kwietnia 2007 ..................................... 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
W jaki sposób EURO 2012 
może wpłynąć na polski budżet? ...........6–7
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Gospodarstwa Krajowego), Sebastian Stolorz 
(Bank Ochrony Środowiska), Dariusz Winek (Bank 
Gospodarki Żywnościowej SA), Marek Zuber 
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Bezpieczne banki  .................................... 8–9
Bankowy Fundusz Gwarancyjny na bieżąco mo-
nitoruje sytuację sektora bankowego i poszcze-
gólnych banków oraz sytuację makroekonomicz-
ną. W najbliższym okresie nie należy spodziewać 
się istotnych zagrożeń w sektorze bankowym. 
Rozmowa z prof. dr. hab. Małgorzatą Zaleską, 
nowym prezesem Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego.

TEMAT NUMERU
Bazylea II: Stopnie ryzyka  ...................10–11
Badania i szacunki przytaczane w prasie 
fachowej na temat efektów wdrożenia Bazylei II 
wskazują, że inwestując 10–15 proc. więcej 
w metodologie, bazy danych i systemy IT oraz 
poprawiając kluczowe procesy, można zwięk-
szyć ROA o co najmniej 0,1 proc. 
Rozmowa z Piotrem Gajkiem, dyrektorem Sekto-
ra Bankowego w Ernst&Young Business Advisory.

Czy na pewno bezpieczny? .................12–14
Jaka będzie bankowość hipoteczna? Czy przede 
wszystkim bezpieczna, nawet za cenę przyha-

mowania ekspansji kredytowej. Czy też względy 
bezpieczeństwa zejdą na dalszy plan, a wybrane 
rozwiązania służyć będą jedynie tej ekspansji?
Gabriela Droździel

Jak sprzedać ryzyko?  ...........................16–17
Pochodne kredytowe – z racji zmniejszenia 
zaangażowania kredytowego – można 
znakomicie wykorzystywać w bankowości.
Renata Karkowska

Koniec z pralniami  ...............................18–19
Banki mają obowiązek  podejmować konkretne 
działania przeciwdziałające praniu brudnych 
pieniędzy. Czy to robią? Bo lekceważenie tego 
obowiązku może je słono kosztować.
Przemysław Wierzbicki 

Problemy ze spadkobiercami  ............ 20–21
Nie zawsze  prawomocne postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku wystarcza 
do zrobienia  wypłaty z rachunku klientom 
– spadkobiercom majątku.  

Powiadom klienta, jak należy ............ 22–23
Obowiązek informacyjny jest jednym 
z podstawowych, jakie ustawa o ochronie 
danych osobowych nakłada na instytucje 
administrujące tymi danymi. 
Katarzyna Zajączkowska-Weremczuk

INFORMATOR EKSPERCKI
Drogowskazy dla banków  ................. 24–26
Im większy stopień złożoności usług finansowych, 
a zarazem ich niezrozumienia przez klienta, tym 
większe znaczenie jakości usług, marki reputacji 
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Ewa Wójcik

Kapitałowy dopalacz .......................... 28–29
Private banking to poważne wyzwanie intelek-
tualne, kadrowe, organizacyjne i kapitałowe. 
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Kapitał, ze względu na  jego dużą wartość oraz 
wymagającego klienta, musi być szczególnie 
profesjonalnie zarządzany i inwestowany.
Leszek Dziawgo

Ewolucja funduszy .............................. 32–34
Fundusze inwestycyjne będą coraz więcej 
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Pomogą im w tym nowe, rewolucyjne produkty, 
umożliwiające tanie i mało skomplikowane 
inwestowanie.
Sławomir Antkiewicz

Detaliści – łączcie się ........................... 36–38
Na jednolitym rynku bankowym nasilą się trans-
graniczne fuzje instytucji kredytowych. Osoby 
prywatne i małe przedsiębiorstwa będą mogły 
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Eugeniusz Gostomski

Centrum środowiskowej pomocy .....40–41
Centrum Prawa Bankowego i Informacji od 15 lat 
popularyzuje rozwiązania prawne dotyczące sek-
tora finansowego. Bierze także udział w pracach 
legislacyjnych nad projektami aktów prawnych 
oraz sporządza ekspertyzy na zamówienie. Nie-
dawno zaś uruchomiło działalność wydawniczą.  

Assistance i concierge: 
nowe możliwości  ................................44–45
Klienci coraz więcej oczekują od banku. I coraz 
więcej otrzymują. Już dziś niektóre typy ubezpie-
czeń dostępne dawniej jedynie dla posiadaczy 
kart kredytowych, dołączane są do rachunku 
osobistego. Nie tylko tym kuszą bankowcy.
Agata Głodek
Danuta Żukowska

Jakość, nie ilość  ................................... 50–51
Jeżeli bank chce naprawdę pozyskać nowych 
klientów, powinien zbudować taki model 
sprzedaży i obsługi, który zapewni właściwy 
balans między realizacją celów biznesowych 
a satysfakcjonującym poziomem ich obsługi.
Leszek Greń
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biera rozwój jakości usług. Równocześnie coraz 
bardziej rygorystycznie  kontroluje się ryzyka 
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singu ze środków unijnych. Jeśli bezpośrednim 
ich odbiorcą jest leasingodawca, cała kwota 
dofinansowania może być wypłacona za jednym 
razem – z przeznaczeniem na zmniejszenie rat 
kapitałowych w umowie leasingu.
Małgorzata Azembska

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Dobre relacje to jest to!  .....................58–60
Trudno wyobrazić sobie instytucję finansową 
bez CRM. Jest to nie tylko narzędzie, pozwala-
jące gromadzić i dowolnie analizować wszelkie 
dane, ale i część strategii, w której stały 
kontakt i zadowolenie klienta są dla banku 
kluczowymi wartościami.
Sławomir Dolecki

Rozpoznać trendy ............................... 62–63
W ciągu najbliższych 5 lat około 2/3 banków 
zmieni swój model operacyjny – z reguły na 
globalny. Zmianom sprzyjać będą: presja akcjo-
nariuszy i konkurentów, regulacje w sektorze 
bankowym, nowe technologie oraz rosnące 
wykorzystanie internetu. 
Dariusz Zbytniewski
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Tylko do przodu! .................................68–69
Sylwetka Macieja Wiśniewskiego 
z TFI Investors. 

Choroba stulecia  ................................ 70–71
Nie ma przepisu na bezstresowe życie. 
To, czy będziemy mogli sobie pomóc, zależy 
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 
wyniosło 2852,71 zł, co oznacza, że rok do roku 
wzrosło o 9,1 proc., a w ujęciu miesięcznym 
– o 6,1 proc. Natomiast przeciętne wynagrodzenie 
bez wypłat z zysku wyniosło w marcu 2846,30 zł 
i wzrosło w ujęciu rocznym o 9,1 proc., a wobec 
lutego – o 6 proc. GUS podał, że przedsiębiorstwa 
zatrudniały 5088,8 tys. osób, czyli o 4,5 proc. wię-
cej niż rok temu i o 0,4 proc. więcej niż miesiąc 
wcześniej.

 Ministerstwo Finansów uważa, że chociaż 
Polacy pracujący za granicą nie mogą odliczać 
składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest to 
niezgodne z regulacjami unijnymi. Podpiera się 
orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości. Dotyczy to naszych rodaków zarabiających 
np. w Finlandii, Danii, Holandii, Belgii, Austrii, Islan-
dii. Z państwami tymi podpisaliśmy umowę o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania; przewiduje 
ona zaliczanie podatku uiszczonego za granicą na 
poczet PIT płaconego w kraju. Pracujący za grani-
cą muszą się rozliczać z polskim fiskusem według 
naszej skali i z zastosowaniem naszych stawek (19, 
30 lub 40 proc.), ale składek na ubezpieczenia 
społeczne, w tym emerytalnej, nie mogą odliczać 
– w przeciwieństwie do zatrudnionych w Polsce.

 Rada nadzorcza PKO BP zdecydowała, że od 
11 kwietnia aż do wyboru nowego prezesa jego 
obowiązki pełnił będzie Rafał Juszczak. Dotych-
czas był on wiceprezesem zarządu, nadzorującym 
m.in. obszar informatyki i rynku korporacyjnego. 
Procedura wyboru prezesa nadal trwa. Należy się 
spodziewać, że na najbliższym lub najbliższych 
posiedzeniach rady nadzorczej zostanie wybrany 
prezes i wiceprezesi banku. 

 Euro Bank, od lat zaangażowany w rozwój 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 
(AIP), otrzymał tytuł Głównego Mecenasa tej naj-
większej w Polsce instytucji promującej młodą 
przedsiębiorczość. Jako Mecenas będzie nadal 
wspierał organizację finansowo, włączy się także 
w jej prace merytorycznie i biznesowo. Obecnie 
przygotowuje z młodymi przedsiębiorcami autor-
ski program edukacyjny. 

 Technologie informatyczne są już nie tylko 
podstawą rozwoju biznesu, ale coraz częściej 
definiują także styl naszego życia. 17 kwietnia 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło 
się Forum IT 2007 – konferencja dotycząca no-
woczesnych technologii informatycznych przy-
gotowana przez IBM. Uczestnicy konferencji 
poznali najnowsze rozwiązania technologicz-
ne, usługi informatyczne oraz oprogramowa-
nie oferowane przez firmę IBM Polska. 

 Nordea Bank Polska otrzymał Złotą Na-
grodę Rock Award 2006 w kategorii największe 
osiągnięcia w zakresie rozwoju sektora kart pre-
stiżowych, przyznawaną przez MasterCard Euro-
pe w Polsce. Nagrodzony został za pakiet usług 
dedykowanych do karty Nordea MasterCard Pla-
tinum. Właścicielowi daje ona Priority Pass, któ-
ry zapewnia dostęp do luksusowych poczekalni 
typu Executive Lounge na lotniskach na całym 
świecie. Dodatkowo atrakcyjny pakiet Concier-
ge Platinum, dzięki serwisowi informacyjno-or-
ganizacyjnemu, zapewnia komfort w sytuacjach 
losowych.

 Wartość aktywów pod administracją 
Doradców Finansowych. Xelion przekroczyła 
w kwietniu miliard złotych. Tym samym nale-
żąca do Grupy UniCredit spółka Xelion. Do-
radcy Finansowi umocniła pozycję lidera rynku 
doradztwa finansowego pod względem zgro-
madzonych aktywów i wartości sprzedaży 
produktów inwestycyjnych. W ostatnich dwu-
nastu miesiącach (rok do roku) wartość akty-
wów, zainwestowanych za pośrednictwem 
firmy Xelion, wzrosła o blisko 200 proc. Na-
tomiast od 1 stycznia do połowy kwietnia 
– o ok. 350 proc.

TRANSAKCJE

 Sygnity podpisała umowę z NBP, w ramach 
której spółka będzie świadczyć usługi związane 
z kompleksowym serwisem i utrzymaniem sie-
ci teleinformatycznych typu LAN i WAN (w tym 
sieci bezprzewodowych) w banku. Zbudowa-
na w NBP sieć teleinformatyczna oparta jest na 
technologii Cisco Systems. Kontrakt wartości 
17 mln zł zawarto na 3 lata. 

O statnio miałem niekłamaną przyjem-
ność uczestniczyć w PKiN w Warszawie 

w konferencji zorganizowanej przez Fundację 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Pol-
ska”,  poświęconej – mówiąc najoględniej – 
polskim sukcesom. Debatowało grono intere-
sujących osób, bankowców, przedsiębiorców, 
naukowców i sportowców, którzy na przykła-
dzie swojego życia pokazywali, jak rozumie-
ją osobisty sukces i jak wpisał się on w sukces 
kraju. Sukces niemal jak cud całego narodu, 
którego – wbrew toksycznym ideologiom – by-
liśmy świadkami choćby w ciągu ostatnich 18 
lat w nowej, wolnej Polsce. Po wysłuchaniu 
tych szczerych relacji nasunęła mi się refl eksja 
– nie ma jednak sukcesu bez bólu, wyrzeczeń 
i łez. Ale także bez błędów, bez swoich „hamul-
cowych” i różnych „pajaców”. Ten prawdziwy 
jednak – nie propagandowy – zawsze osiągają 
ci, którzy jasno krystalizują sobie cele. Dzia-
łają nieobciążeni kompleksami, mają otwarte 
głowy na zmieniającą się ciągle rzeczywistość, 
stale się uczą. Stronią od zapyziałej, pełnej 
uprzedzeń i nacechowanej niedowartościowa-
niem mentalności, która ściąga tylko w dół, 
nie pozwalając się rozwijać. Szukają nowych 
dróg, dużo pracują. Ale także starają się na-
potkanych na nich ludzi traktować z szacun-
kiem i miłością. Takich ludzi mamy na szczęś-
cie coraz więcej. To oni mogą z powodzeniem 
powiedzieć, że są dumni, iż są właśnie praw-
dziwymi Polakami. 
W tym numerze naszego magazynu polecam 
Państwu do przeczytania m.in. „Temat nu-
meru” – rozmowę z Piotrem Gajkiem z E&Y, 
w której podsumowaliśmy aktualny stan pra-
cy nad wdrażaniem przez banki zaleceń wyni-
kających z Bazylei II. Sporo miejsca w innych 
tekstach poświęcamy kwestiom związanym 
z ograniczaniem ryzyk działalności bankowej 
(„Jak sprzedać ryzyko” J. Karkowskiej, s. 16), 
„Czy na pewno bezpieczny” G. Droździel, 
s. 12). Polecam także dodatek na temat per-
spektyw rozwoju sektora fi nansowego. 
Lektury – z sukcesem! 

Sukces 
być Polakiem
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