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Teniec rozpoczęty!  ......................................4
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ona postrzegana jako giełda działająca 
na skalę ponadlokalną. 
Rozmowa z Ludwikiem Sobolewskim, 
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TEMAT NUMERU
Reklamowe uderzenie .........................10–12
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ru. I więcej gry subtelniejszym skojarzeniem. ING 
Bank Śląski posługuje się dowcipem. MultiBank 
kusi poczuciem wyjątkowości, a stateczny PKO BP 
przyciąga reklamą „na co tylko chcesz”...
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Nowe potrzebne od zaraz ...................14–16
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administracji rządowej oraz inne instytucje 
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Konfliktów nie da się uniknąć ............ 22–23
Spadkobiercy nie do końca znają mechanizm 
dziedziczenia. Na dodatek twórcy procedur 
bankowych rzadko konstruują rozwiązania do-
bre dla nietypowych spraw. I dlatego są konflik-
ty między bankami a spadkobiercami posiadacza 
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Jacek Likszo

Informacja po nowemu ...................... 24–25
Rynek informacji gospodarczych 
nie funkcjonuje jak należy. Tak twierdzą przed-
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że trzeba pokonać liczne bariery techniczne, 
prawne i handlowe istniejące pomiędzy rynkami 
poszczególnych państw członkowskich.
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przewodniczącym Komitetu Prawnego 
Federacji Bankowej UE.

Kierunek Wschód ................................ 34–35
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się nasyca. Gdzie zatem szukać potencjalnie 
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Krzysztof Waliszewski
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zbyt wiele banków. Proces konsolidacji z pew-
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Rozmowa z Przemysławem Gdańskim, 
wiceprezesem zarządu Banku BPH 
oraz szefem Grupy Roboczej ds. Integracji 
Bankowości Korporacyjnej Banku Pekao SA 
i Banku BPH SA. 
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larny – inwestorzy woleli rynek akcji. Dziś coraz 
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Jan Mazurek
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rangi menedżerowie rozumieją, że wiedzę 
i kompetencje należy odpowiednio docenić.
Małgorzata Azembska
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niematerialnych wartości ...................48–50
Kapitał intelektualny to jeden z ważniejszych 
czynników decydujących o zdobyciu trwałej po-
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finansowych. To one wszczepiają innowacyjność 
do innych sektorów gospodarki.
Mariusz Chmielewski
Karol Śledzik
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Anna Lach
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Podobieństwo ofert i doświadczeń umożli-
wia wzajemne wykorzystywanie swoich sieci 
dystrybucji przez banki i ubezpieczycieli. Pra-
cownicy mogą sprzedawać i kredyty, i polisy. 
Jak jednak ich nagradzać?
Gabriela Droździel

Broni, pomaga, edukuje .....................62–64
Mowa o arbitrze bankowym. W dobie inte-

grujących się rynków finansowych powinien 
on nadążać za zmianami. I mieć odpowiednio 
szerszy zakres kompetencji i podlegających mu 
rodzajów sporów.
Anna Dobaczewska
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Prof. Alfred Janc objął stanowisko General-
nego Inspektora Nadzoru Bankowego. Zastąpił 
Wojciecha Kwaśniaka, który po siedmiu latach 
kierowania GINB, zrezygnował ze stanowiska. Al-
fred Janc jest profesorem Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Był doradcą prezesa Wielkopolskie-
go Banku Kredytowego, a od lutego tego roku 
doradza szefowi NBP Sławomirowi Skrzypkowi. 
Jest też członkiem rady Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. 

 Od 15 czerwca 2007 r. każdy wjeżdżają-
cy na i wyjeżdżający z terenu Unii Europejskiej 
z gotówką powyżej 10 tys. euro, musi wypełnić 
specjalną deklarację i złożyć ją w urzędzie cel-
nym lub w punkcie kontroli granicznej na przej-
ściu granicznym. Nowe przepisy, uzgodnione 
już w 2005 roku, mają pomóc w walce z terro-
ryzmem, przestępczością i praniem brudnych 
pieniędzy. 

 Prezydent Lech Kaczyński podpisał zno-
welizowaną ustawę Prawo budowlane. Nowe 
przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo 
budynków, zwłaszcza wielkopowierzchnio-
wych, szczególnie tam, gdzie organizowane 
są imprezy masowe. Te o powierzchni zabu-
dowy przekraczającej 2 tys. mkw. oraz obiekty 
o powierzchni dachu większej niż 1 tys. mkw. 
mają być kontrolowane dwukrotnie w ciągu 
roku – przed i po okresie zimowym. Za nie-
dopełnienie tych obowiązków grozić będzie 
co najmniej 1000 zł grzywny lub kara więzie-
nia. Jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że 
budynek zagraża bezpieczeństwu użytkowni-
ków, zostanie zamknięty do czasu usunięcia 
nieprawidłowości.

 Bank PKO BP zdobył tytuł Marki Najwyż-
szej Reputacji w kategorii finanse. Premium 
Brand to badanie reputacji marek w Polsce, 
w którym oceniającymi są konsumenci – a więc 
ci, którzy na co dzień mają kontakt z nimi, do-
konują wyborów, decydują o zakupie produk-
tów. Wśród kryteriów, które podlegały ocenie, 
znalazły się: zaufanie i lojalność wobec marki, 
prestiż, dobre imię, atmosfera medialna wokół 

marki, jej popularność i znajomość, CSR (Cor-
porate Social Responsibility) oraz tzw. referen-
cje, czyli gotowość do rekomendowania marki 
innym osobom.

TRANSAKCJE

 Narodowy Bank Ukrainy wydał zgodę 
na połączenie UniCredit Bank i JSCB HVB Bank 
Ukraine. Obydwa są w 100 proc. własnością 
Banku Pekao SA. W ciągu kilku lat powstać ma 
jeden z liderów bankowości na Ukrainie. Choć 
była to jedna z pierwszych fuzji na tamtejszym 
rynku bankowym, Narodowy Bank Ukrainy po-
trzebował tylko miesiąca, by pozytywnie rozpa-
trzyć wniosek Banku Pekao SA o zgodę na inte-
grację posiadanych przez niego instytucji. Polski 
bank złożył ten wniosek 20 kwietnia br. po tym, 
jak w marcu br. kupił, za 84 mln euro, JSCB HVB 
Bank Ukraine. 

 Grupa Concordia podpisała umowę 
o współpracy z Mazowieckim Bankiem Regio-
nalnym SA. Porozumienie dotyczy ubezpiecze-
nia kredytów hipotecznych – w tym mieszkanio-
wych, konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych 
zabezpieczonych hipoteką. Sprzedaż ubezpie-
czeń w pakiecie z kredytem ma chronić banki 
spółdzielcze przed skutkami niespłacania rat 
przez klientów. W ramach ubezpieczeń pomo-
stowych, zabezpieczony zostanie okres od uru-
chomienia kredytu do dnia ustalenia hipoteki na 
nieruchomości. Ponieważ czeka się na to kilka 
miesięcy, a w przypadku budowy w systemie 
deweloperskim nawet do półtora roku, ubez-
pieczenie pomostowe jest korzystnym rozwią-
zaniem dla samych banków oraz wygodnym za-
bezpieczeniem dla klientów. 

 KRUK SA kupił 100 proc. udziałów KSV 
BIG SA. Dotychczasowa marka KSV zostanie 
zastąpiona przez Europejski Rejestr Informacji 
Finansowej BIG SA (ERIF). Obecnie trwa pro-
ces rejestracji nowej nazwy w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. KRUK, nabywając BIG, stał 
się tym samym multioperatorem windykacyj-
nym, który dysponuje kompletnym zestawem 
instrumentów służących prewencji (ERIF BIG 
SA), polubownemu dochodzeniu roszczeń 

W stępniak numeru lipcowo-sierpniowe-
go, w powszechnym odbiorze wakacyj-

nego, powinien być milusi i gładki jak plaster 
miodu przy nosie Kubusia Puchatka. Niestety 
– taki nie będzie. Coś bowiem niedobrego, co-
raz gorszego dzieje się wokół i „w” polskich me-
diach. Najpierw po niecałym roku rządzenia 
TVP, odwołany został Bronisław Wildstein, 
zwalczany niemal od początku swojej prezesu-
ry przez LPR i Samoobronę. Jego miejsce zajął 
Andrzej Urbański, bliski współpracownik pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, co do którego nie 
ma pewności, czy chce „wyjść na niezależność”, 
czy też tworzy tylko takie pozory. Z TVP odcho-
dzą znani dziennikarze śledczy, nie godząc się 
z narzucanymi tam „regułami gry”. W Polskim 
Radiu nie tylko uzasadnione merytorycznie 
zmiany usiłował robić Jerzy Targalski – była 
o to duża awantura. Kolejna niesympatyczna 
sprawa rozegrała się w dzienniku „Rzeczpo-
spolita”, w którym w połowie lat 90. miałem 
zaszczyt pracować. W tamtym okresie i trochę 
jeszcze później gazeta ta cieszyła się dużą re-
nomą; panowała zgodna opinia różnych śro-
dowisk, że jest to pismo niezależne, doskonale 
redagowane, newsowe. Teraz jeden ze znanych 
dziennikarzy śledczych, twierdzi, że w piśmie 
stosowana jest wewnętrzna cenzura; umowa 
o pracę z nim zostaje rozwiązana. No i najbar-
dziej spektakularna sprawa: projekt zmiany 
ustawy Prawo prasowe, w której Samoobrona 
chciałaby zamknąć usta krytyce dziennikar-
skiej. A po tym wszystkim – cała ta bulwersu-
jąca historia z A. Lepperem. W tym numerze, 
znacząco powiększonym „BANKU” tematy 
także mało wakacyjne. Szczególnie polecam 
w „Informatorze eksperckim” dwa artykuły 
poświęcone ważnej dla instytucji fi nansowej 
sprawie: docenianiu wagi kapitału intelektual-
nego: „Potęga wiedzy” M. Azembskiej (str. 44) 
oraz „W poszukiwaniu niematerialnych warto-
ści” (str. 48).  A także „Temat numeru”, poświę-
cony ocenie kampanii reklamowych banków 
i wiele innych. Owocnej lektury – a także (kto 
na urlop jedzie) – miłego wypoczynku! 

Taniec
rozpoczęty!
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