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Bankowcy 
lubią dojrzałe
Oczywiście – fi rmy. 
Ale coraz częściej 

poluzowują warunki 
fi nansowania MSP.

Nadchodzi 
nowa era

Zalecenia bazylejskie 
rekomendują wykorzystanie 

podpisu 
elektronicznego.

Ciernista 
droga do Bazylei

Nasze banki nie są w stanie 
zastosować wynikających 

z NUK najbardziej 
zaawansowanych metod.
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Zamawiam prenumeratę roczną na 2008 r. 
Tytuł: cena za  liczba cena za liczba cena za liczba
 1 prenumeratę zamówionych 1 prenumertatę zamówionych 1 prenumeratę zamówionych
 (wersja papierowa) prenumerat (wersja elektroniczna) prenumerat (wersja pap.i elektro) prenumerat
„Miesięcznik Finansowy BANK” 204,00 zł (............) 96,00 zł (............) 250,00 zł (............)
Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 204,00 zł (............) 96,00 zł (............) 250,00 zł (............)
Dwumiesięcznik „Kurier Finansowy”   45,00 zł (............) 25,50 zł (............)   60,00 zł (............)
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 190,00 zł (............) 100,00 zł (............) 250,00 zł (............)
Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy”   80,00 zł (............)   50,00 zł (............) 100.00 zł (............)
OFERTA SPECJALNA !!! 
(BANK, NBS, KF, FN, EDS) 350,00 zł (............) 250,00 zł (............) 450,00 zł (............)

  
  Suma zamówienia       ......................................... zł
  Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%,  5 i więcej  – 40%
  

  Suma zamówienia po rabacie .........................................zł

Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.

Dane prenumeratora

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  .......………….................……………….………………………………….….………....…………………………………………………………………………………………………………............,

adres……………………………………………………………………..……………………………………………………..........................……………………………………..........................…………………………………….................                          

tel………………………………………........................... e-mail:………….........…………………….......................................,......................... NIP………………………………...........................................................        

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 (lub portalu EDS, w przypadku kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”) i przesłanie go na adres e-mailowy:

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

......................................................................................................................................................................................................................... Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy) ….…………...................................…………..…       

„Miesięcznik Finansowy BANK” – 204,00 zł zamiast 228,00 zł
Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” – 204,00 zł zamiast 228,00 zł
Dwumiesięcznik „Kurier Finansowy” –   45,00 zł zamiast   54,00 zł
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” – 190,00 zł zamiast 240,00 zł
Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy” –   80,00 zł zamiast 120,00 zł
OFERTA SPECJALNA (BANK+NBS+KF+FN+EDS) – 350,00 zł zamiast 870,00 zł

Prenumerata 2008Prenumerata 2008

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 022 696 64 95 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo")

NOWOŚĆ !!!

Zamów co najmniej dwie prenumeraty dowolnych pism, a dostaniesz dodatkowo znaczny rabat:
2  – 10%, 3  – 20%, 4  – 30%,  5 i więcej  – 40%

cały rok 
w prenumeracie:

cały rok 
bez prenumeraty :
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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
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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 
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Sawicka, Małgorzata Szwed-Kasperek, 
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Jolanta Zombirt, Adam Zych

STUDIO GRAFICZNE
Daniel Dziubiński 
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d.dziubinski@wydawnictwocpb.pl

BIURO REKLAMY I SPRZEDAŻY
Paweł Wyżkiewicz (tel. 0 692 388 492)
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PRENUMERATA
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 
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Jacek Furga – wiceprezes zarządu
Dariusz Kozłowski – wiceprezes zarządu

Waldemar Zbytek – dyrektor wydawnictwa
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wydawnictwa 

RACHUNEK BANKOWY
Filia KB SA nr 2 w Warszawie 
– III O/Warszawa, ul. Foksal 16
Nr rachunku: 39 1500 1126 1211 200
8 6067 0000
Druk i oprawa: 
Miller Druk 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 72 • 
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 interne-
towej: 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 zagraniczną. 
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.prasadodomu.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 dru-

ku jest jednoznaczne z: udzieleniem bez-

warunkowej zgody na jego publikację, ak-

ceptacją stawek dotyczących honorariów 

autorskich stosowanych przez Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oraz udzie-

leniem 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. (wer-

sje papierowe oraz elektroniczne) oraz w celach 

promocyjnych i reklamowych Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
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Banki z Wysp Brytyjskich zadbały o Polaków 
i przygotowały dla nich interesującą ofertę. 
Czy podobnie postąpią banki polskie i dobrze 
poprowadzą finanse przybywających do nas 
emigrantów?
Anna Lach
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

„BANK” pierwszego wyboru

„Miesięcznik Finansowy BANK” zajął wysokie, 
ósme miejsce jako prestiżowy i wiarygodny ty-
tuł, z którego redaktorzy i dziennikarze eko-
nomiczni spontanicznie wskazali jako źródło 
informacji o rynku finansowym i gospodarce. Wy-
przedził między innymi tak znane tytuły, jak „Forbes”, 
„Financial Times” (polska edycja) czy „Gazeta Ban-
kowa”. Przed „BANKIEM” są tylko tytuły pracy 
codziennej, których można pozycja wynika także 
z częstotliwości wydawania. Instytut Badawczy 
ARC Rynek i Opinia od kilku lat prowadzi nieza-
leżne badania opinii dziennikarzy specjalizujących 
się w tematyce ekonomicznej i branżowej, w tym 
także zajmujących się giełdą i spółkami giełdowy-
mi. Badanie „Opinie dziennikarzy na temat spółek 
giełdowych indeksu WIG20” zostało zrealizowane 
w czerwcu i lipcu br. Miało ono charakter ilościo-
wo-jakościowy i zostało zrealizowane na zasadzie 
bezpośrednich wywiadów, a także poprzez an-
kietę online. W badaniu wzięli udział dziennika-
rze reprezentujący wszystkie kategorie mediów: 
prasę, telewizję, radio, portale i wortale tematycz-
ne oraz przedstawiciele agencji informacyjnych.
– Sukces „BANKU” jest sukcesem całego zespołu 
współpracowników oraz rezultatem wysiłku spółki 
wydającej – komentuje Robert Azembski, redaktor 
naczelny. Wysoką pozycję pisma potwierdzają tak-
że badania przeprowadzone w tym roku w cen-
tralach banków.  (M.A.)

  Komisja Nadzoru Bankowego zgodziła się 
na połączenie Pekao SA i BPH. Włoski UniCredit 
czekał na tę decyzję ponad dwa lata. Akcjona-
riusze obu spółek już w kwietniu br. zgodzili się 
na podział BPH i fuzję z Pekao. Uchwały walnych 
zgromadzeń nie zostały zatwierdzone przez sąd, 
bo banki o to nie wystąpiły. Włosi zdają sobie jed-
nak sprawę z tego, że sąd ich nie zatwierdzi bez 
pozytywnej decyzji KNB. Banki mają pół roku na 
wystąpienie do sądu o zatwierdzenie uchwał. 

  Ponad 20 miliardów złotych potrzebnych bę-
dzie w przyszłym roku na realizację ustaw, prze-
głosowanych przez Sejm na ostatnim posiedze-
niu V kadencji. Ekonomiści uważają, że finanse 
publiczne wymknęły się posłom spod kontroli

  Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej 
na rok 2008. Zakłada on, że wydatki państwa 
wyniosą ponad 275 mld złotych. Deficyt ma za-
mknąć się w kwocie 28 mld 160 mln złotych, czy-
li o prawie 2 mld złotych mniejszej, niż zapisano 
w budżecie na ten rok.

  W wyniku wprowadzenia podwojonej ulgi 
nawet 10 mln podatników nie zapłaci podatku 
za 2007 rok. Do budżetu państwa nie wpłynie 
w 2008 r. 7,1 mld zł, aż 3 mld zł z tej kwoty stra-
cą samorządy. Takie są szacunki resortu finansów, 
który do ostatniej chwili wierzył, że uda się unik-
nąć czarnego dla finansów państwa scenariusza.

  Warszawski Instytut Bankowości przygotował 
spotkanie „Boom czy bum na rynku finansowania 
nieruchomości w Polsce?” Odbędzie się ono 16 
października 2007, w godz. 15.30–18.30, w siedzi-
bie Instytutu przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie. 
Prowadzić je będzie Jacek Furga, członek zarządu 
CPBiI odpowiedzialny za rozwój systemu AMRON.

  W dniach 25–26 października w Krakowie 
odbędzie się konferencja Sprzedaż i Obsługa 
Klienta Banku 2007, druga edycja najważniejszej 
imprezy Comarch SA dedykowanej bankowości 
i usługom finansowym. Na liście prelegentów 
znajdują się przedstawiciele wiodących polskich 
instytucji finansowych oraz analitycy firm kon-
sultingowych. Konferencja to podsumowanie 
najnowszych doświadczeń na styku technologii 

P o cichu liczyłem na to, że te wybory będą 
miały inne oblicze niż dotychczasowe. 

Że jesteśmy w UE, że po tych kilkunastu la-
tach praktykowania kapitalizmu politycy 
zrozumieli wreszcie, jak ważna dla przy-
szłości Polski jest gospodarka. Tymczasem 
w przedwyborczych manewrach – i dotyczy 
to różnych form stosowanych kampanii przed 
kulminacyjnym momentem wyznaczonym 
na 21 października – jak na razie nie widać 
konkretnych, spójnych programów nawią-
zujących silnie do ekonomii. Wyraźnie widać 
za to schizofreniczne wysiłki polityków, jak 
przypochlebić się poszczególnym elektoratom 
(np. miejskiemu, wiejskiemu, zawodowemu, 
rodzinom, młodym matkom, emigrantom 
itd.), jednocześnie starając się trafić do jak 
najszerszego politycznego „targetu”. Nadzie-
ja w tym, że chociaż pod koniec kampanii 
wyborczej zarysują się jakieś spójne progra-
my. W bieżącym numerze powód do rado-
ści, chociaż jak na razie połowicznej: nasze 
banki dostrzegły wreszcie i doceniły szansę 
zarabiania na emigrantach. Dotychczasowe 
działania komentujemy w dwóch artykułach 
„Tematu numeru” (A. Lach „Kierunek: Zachód”, 
s. 10–11 oraz K. Sowy „Kurs na emigrację?”, 
s. 12–14). Ponadto wiele innych interesujących 
artykułów, m.in. A. Lewickiego o roli banków 
w absorpcji środków unijnych (s. 38–40) oraz 
J. Grobickiego o stopniu przygotowania ban-
ków do zaleceń wynikających z unormowań 
wokół Nowej Umowy Kapitałowej („Ciernista 
droga do Bazylei”, s. 16–18).
Zachęcam także do zapoznania się z pierw-
szym wydanym przez „Miesięcznik Finanso-
wy BANK” wyspecjalizowanym dodatkiem 
poświęconym mechanizmom i tajnikom no-
woczesnego zarządzania personelem w insty-
tucjach fi nansowych. Owocnej lektury!

Wybrać... 
gospodarkę

TYTUŁY, Z KTÓRYCH NAJCZĘŚCIEJ 
KORZYSTAJĄ DZIENNIKARZE

Źródło: „Opinie dziennikarzy na temat spółek giełdowych 
indeksu WIG20” przeprowadzonego przez instytut 

badawczy ARC Rynek i Opinia; pytanie wielokrotnego 
wyboru – odpowiedzi nie sumują się do 100%.
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