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PRENUMERATA REDAKCYJNA str. 5

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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Pośrednicy ? nansowi:
Walka o rynekSpadła liczba zawieranych 

kontraktów. Ich wartość
jednak się nie zmieniła.
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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

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

Paweł Wyżkiewicz (tel. 0 692 388 492)
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
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).

•

•

•

•

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
Lepiej być nie może?  ...................................4
Robert Azembski

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

LOŻA KOMENTATORÓW
Jakie wyniki mogą osiągnąć polskie banki 
na koniec 2007 r.?. ....................................6–7
Odpowiadają: Marek Zuber (Dexus Partners), 
Dariusz Winek (Bank Gospodarki Żywnościowej 
SA), Alfred Adamiec (Noble Bank), Sebastian 
Stolorz, doradca prezesa NBP; Krzysztof Kluza 
(Szkoła Główna Handlowa, Bank Gospodarstwa 
Krajowego).

Konsument szczególnie chroniony? ...... 8–9
Wysokość ubezpieczenia kredytu jest ważna, 
gdyż decyduje o całkowitym koszcie zakupio-
nego towaru – w opisywanej sytuacji do ceny 
detalicznej doliczano koszty ubezpieczenia 
w wysokości 5–7 proc. wartości kredytu.
Rozmowa z Markiem Niechciałem, prezesem 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TEMAT NUMERU
Społecznie odpowiedzialne? ...............10–12
Ile wydają na sponsoring i działalność 
charytatywną? Nikt tego jeszcze nie policzył. 
Swego czasu próbę podjął ZBP, ale nie udało 
mu się nawet oszacować tych wielkości. Nie 
otrzymał zwrotnych odpowiedzi na ten temat 
– co najwyżej fragmentaryczne. Banki owiały 
wydatki na sponsoring tajemnicą. 
Dorota Skrobisz

Miecz inflacji w Eurolandzie ................14–16
W państwach strefy euro pojawia się 
ciekawa zależność: kraje, w których obrót 
bezgotówkowy jest dobrze rozwinięty, zanoto-

wały na ogół spadek inflacji od 2001 do 2002 
lub niewielki jej wzrost. Szczególnie przed 
przyjęciem euro, warto więc postawić 
na promowanie innych niż gotówka form 
rozliczeń.  
Anna Lach

Zakazane praktyki ............................... 18–20
Jeżeli instytucja finansowa sprzedaje 
takie same produkty po różnych cenach 
w różnych krajach, może zostać oskarżona 
o dumping, czyli sprzedaż po cenach 
niższych od stosowanych w kraju pochodzenia 
produktu lub poniżej kosztów produkcji.
Piotr Masiukiewicz

Zabezpieczenia ponad granicami .......21–23
Chcąc ustanowić zabezpieczenie 
na zasadzie transgranicznej przy 
zastosowaniu systemu CCBM, bank musi 
przenieść posiadane aktywa ze swojego 
konta utrzymywanego w zagranicznym 
lokalnym depozycie na konto zagranicznego 
banku centralnego utrzymywane 
w tym depozycie.
Aleksandra Pilecka

Sensowna inwestycja .......................... 26–27
Jeżeli ktoś powie Państwu, że w zasadzie 
pracownicy nie muszą brać udziału 
w projektowaniu podstawowej dokumentacji 
systemowej do ISO, tj. księgi jakości, procedur, 
instrukcji, to mija się z prawdą.
Tadeusz Glazer, Elżbieta Stefaniak

Nowe metody sprzedaży 
– nowe perspektywy .......................... 28–29
Nowa ustawa mocno wiąże ze sobą zaspokoje-
nie banku z ustanowionych przez kredytobiorcę 
zabezpieczeń oraz prawo ochrony konkurencji. 
Wymusza to zmiany w praktyce bankowej. 
Małgorzata Azembska
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INFORMATOR EKSPERCKI
Miękkie nadzorowanie? ...................... 30–31
Jaka jest natura (charakter prawny) 
proponowanych przez KNF umów społecznych 
zawierających soft law? Jeśli mają być 
to dobre praktyki wspólne dla wszystkich 
rodzajów rynków finansowych, czy mają one 
uwzględniać ich „branżowy” charakter. 
Czy też zawierać pewne generalne 
postanowienia? 
Piotr Zapadka

Prawo wspólnych działań ..........................32
Rada zanotowała na swoim koncie 
sporo sukcesów. Potrzebne jest jednak 
zintensyfikowanie jej prac m.in. poprzez 
działania promocyjne, publikacje, organizowanie 
seminariów i konferencji, a także udostępnienia 
członkom grup roboczych nowoczesnych 
narzędzi komunikacji.
Małgorzata Azembska, Robert Azembski

Podejmijmy dialog .............................. 34–35
Na pewno jest potrzebna ścisła 
współpraca Komisji Nadzoru Finansowego, ban-
ku centralnego i Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego przy tworzeniu w Polsce 
ram prawnych i organizacyjnych systemu 
bezpieczeństwa finansowego.
Rozmowa ze Stanisławem Kluzą, 
przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego

AKADEMIA „BANKU”
Private banking po polsku  ................. 38–41
Nie ulega wątpliwości, że o rozwoju bankowości 
prywatnej w naszym kraju decyduje poziom 
zamożności społeczeństwa – a ten wzrasta 
w tempie szybszym niż PKB. Obecnie mamy dwa 
segmenty private bankingu: elitarny i masowy.
Jan Mazurek

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Six Sigma nieco inaczej  ......................42–44
Dzięki niemu Motorola w ciągu zaledwie kilku lat 
zredukowała koszty złej jakości z 40 do 1 proc. 
wartości sprzedanej, oszczędzając tym samym 
w skali globalnej kilkanaście miliardów dolarów. 
Six Sigma stała się nie tylko ikoną Motoroli, ale 
również jej znakiem towarowym.
Andrzej Grzych

Zmienić nadzór! ...................................46–47
Dużą przeszkodą jest zakaz używania w działal-
ności outsourcingowej podwykonawców. Jest to 
interpretacja Prawa bankowego zawarta w wy-
tycznych KNB, z którą przyznam, że nie spotka-
łem się w żadnym innym ustawodawstwie.
Rozmowa z Markiem Rosińskim, partnerem 
zarządzającym Kancelarii Baker & McKenzie

SWIFT – bankowe okno na świat  ......48–49
Jeszcze kilkanaście lat temu komunikat dotyczą-
cy przelewu był przesyłany najczęściej pocztą 

lub teleksem, a na jego potwierdzenie musieli-
śmy czekać kilka dni. Dziś w dobie elektronicznej 
gospodarki jest dla nas oczywiste, że pieniądze 
z Polski dotrą na drugi kontynent w ciągu 
jednego dnia.

STREFA VIP
Departament Kadr  ............................. 50–51

Z depresją można wygrać  ................. 52–53
Reakcja stresowa w pracy przygotowuje 
nas do działania, jednak długotrwały stres 
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 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Giełda Papierów Wartościowych z radością 
przyjęła decyzję Komitetu Wykonawczego Eu-
ropejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) o powierzeniu 
Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej w roku 2012.

 Przeciętne wynagrodzenie brutto w mar-
cu wyniosło 2852,71 zł, co oznacza, że rok do 
roku wzrosło o 9,1 proc., a w ujęciu miesięcz-
nym wzrosło 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 wzrosło o 6,0 proc. 

 Ministerstwo Finansów uważa, że chociaż 
Polacy pracujący za granicą nie mogą odliczać 
składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest to 
niezgodne z regulacjami unijnymi. Swoje argu-
menty podpiera orzeczeniem Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości. To problem naszych 
rodaków zarabiających np. w Finlandii, Danii, 
Holandii, Belgii, Austrii, Islandii. Są to państwa, 
z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu 
podwójnego opodatkowania przewidującą me-
todę zaliczania podatku uiszczonego za granicą 
na poczet PIT płaconego w kraju. 

 Rada nadzorcza PKO BP zdecydowała, że 
od 11 kwietnia Rafał Juszczak będzie pełnił obo-
wiązki prezesa zarządu banku, do czasu wyboru 
prezesa – poinformował bank w komunikacie. 
Do tej pory Juszczak był wiceprezesem zarządu 
banku, nadzorującym m.in. obszar informatyki 
i rynku korporacyjnego. Procedura wyboru pre-
zesa nadal trwa. Należy się spodziewać, że na 
najbliższym lub najbliższych posiedzeniach rady 
nadzorczej zostanie wyłoniony prezes i wicepre-
zesi banku. 

 Eurobank, od lat zaangażowany w rozwój 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 
(AIP), otrzymał tytuł Głównego Mecenasa tej 
największej w Polsce instytucji promującej mło-
dą przedsiębiorczość. Jako Główny Mecenas 
bank będzie nadal wspierał organizację finanso-
wo, włączy się także w jej prace merytorycznie 
i biznesowo. Eurobank jest partnerem najwięk-

szych inicjatyw AIP, obecnie przygotowuje także 
z młodymi przedsiębiorcami autorski 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 organi-
zowana przez firmę IBM. W ciągu jednego dnia, 
w jednym miejscu, uczestnicy konferencji mogli 
poznać najnowsze rozwiązania technologiczne, 
usługi informatyczne oraz oprogramowanie, ofe-
rowane przez firmę IBM Polska. 

 Nordea Bank Polska otrzymał Złotą Nagrodę 
Rock Award 2006 w kategorii: największe osiąg-
nięcia w zakresie rozwoju sektora kart prestiżo-
wych, przyznawaną przez MasterCard Europe 
w Polsce. Firma MasterCard nagrodziła Nordea 
Bank za pakiet usług dedykowany karty Nordea 
MasterCard Platinum. 

 Wartość aktywów pod administracją 
Doradców Finansowych Xelion przekroczyła 
w kwietniu miliard złotych. Tym samym na-
leżąca do Grupy UniCredit spółka Xelion. Do-
radcy Finansowi umocniła pozycję lidera ryn-
ku doradztwa finansowego pod względem 
zgromadzonych aktywów i wartości sprzedaży 
produktów inwestycyjnych. W ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy (rok do roku) wartość ak-
tywów klientów Doradców Finansowych, za-
inwestowanych za pośrednictwem firmy Xe-
lion, wzrosła o blisko 200 proc. Natomiast od 
1 stycznia 2006 roku do dzisiaj aktywa pod 
administrowaniem Doradców Finansowych Xe-
lion wzrosły o około 350 proc.

TRANSAKCJE

 Sygnity podpisała umowę z NBP. w ra-
mach której spółka będzie świadczyć usłu-
gi związane z kompleksowym serwisem 
i utrzymaniem sieci teleinformatycznych typu 
LAN i WAN (w tym sieci bezprzewodowych) 
w banku. Dzięki złożeniu najkorzystniejszej 
oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszo-

P onad 7-procentowy wzrost produktu 
krajowego brutto w pierwszym kwar-

tale tego roku może cieszyć – i to w sposób 
całkowicie uzasadniony. Ministerstwo Go-
spodarki przewiduje, że w kolejnych kwar-
tałach tego roku utrzyma się w okolicach 
6 proc, co przełoży się na całoroczny wynik 
na poziomie nie niższym niż 6, Przedsiębior-
stwa rozwijają się, niektóre podnoszą płace, 
bezrobocie maleje, środki unijne napływają. 
Niby jest wszystko ok. Niby. Ponieważ aby 
wzrost gospodarczy zyskał trwałe podstawy, 
najwyższa i najbardziej chyba odpowiednia 
ku temu pora, żeby rząd przeprowadził re-
formę fi nansów publicznych, zajął się defi -
cytem budżetowym, i to nie w kierunku jego 
zwiększania, ale odwrotnie. I wreszcie ktoś 
musi odważyć się przeprowadzić komplek-
sową i odczuwalną dla gospodarki reformę 
podatkową. 
W tym numerze magazynu BANK sporo, na-
prawdę dużo do poczytania – jest on równie 
mocno „nabity” treścią, jak numer majowy 
i nie znać po nim jeszcze tchnienia wakacji. 
A zatem: polecam przede wszystkim aż trzy 
w tym numerze wywiady: Z nowym preze-
sem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów (m.in. o relacjach z bankami, s. 8), 
z przewodniczącym Komisji Nadzoru Fi-
nansowego (m.in. o sposobie nadzorowania, 
s. 34) oraz mec. Markiem Rosińskim z mię-
dzynarodowej Kancelarii Baker & McKenzie 
(o oczekiwanych zmianach w Prawie banko-
wym w kwestii outsourcingu, s. 46). Pragnę 
zwrócić także uwagę na dwa naprawdę inte-
resujące dodatki: coroczną edycję rankingu 
– raportu „50 Największych banków w Pol-
sce” oraz dodatek poświęcony gospodarce 
elektronicznej. Owocnej lektury! 

Lepiej
być nie może
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