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Skuteczne 
dzwonienie

Integracja nowych kanałów 
telekomunikacyjnych, 

biometria głosowa, przesyłanie 
obrazu to kierunki rozwoju 
contact center – także dla 

instytucji fi nansowych.

Faktor 
dla mikro

Faktorzy podwajają obroty, 
ale w naturalnym wyścigu 

o klienta zupełnie 
pomija się dziś obsługę 

najmniejszych fi rm.

Umarł król,
niech żyje król?
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

  Od 1 stycznia 2008 r. decyzją Parlamentu od-
rzucającą prezydencką nowelę ustawy o nadzo-
rze finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego 
obejmie nadzorem także sektor bankowy – 649 
banków komercyjnych i spółdzielczych działa-
jących w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego 
zastąpiła wcześniej Komisję Papierów Wartościo-
wych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń 
i Funduszy Emerytalnych, które zlikwidowano. 
Teraz – wbrew opozycji w tej sprawie Sławomira 
Skrzypka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, 
który optował za odroczeniem terminu przeję-
cia nadzoru przez KNF, likwidacji ulegnie zarów-
no Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, 
jak i Komisja Nadzoru Bankowego. KNF ogłosił 
konkurs na dyrektora zarządzającego pionem 
bankowości. 

  Po trzech kwartałach br. wynik finansowy 
netto sektora bankowego wyniósł 10,49 mld zł 
i był wyższy o 25 proc. niż przed rokiem. Wynik 
finansowy brutto wzrósł do 12,9 mld zł (o 27,5 
proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 r.). 
Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto wy-
niosły odpowiednio 14,9 proc. i 12,1 proc. wobec 
14 proc. i 11,6 proc. przed rokiem – podał GUS. 
Koszty działalności operacyjnej w bankach ogó-
łem po trzech kwartałach 2007 r. wyniosły 73,76 
mld zł i wzrosły o 18 proc. wobec 2006 r.

  „The Banker” uhonorował PKO BP prestiżo-
wą nagrodą „Bank of the Year in Poland 2007”. 
Jest to jedna z kategorii konkursu „Bank Roku” 
organizowanego corocznie przez miesięcznik 
„The Banker”. Konkurs rozstrzygany jest na pod-
stawie wielu analiz dotyczących m.in. efektów 
działalności biznesowej w danym kraju, strategii 
banków oraz ich wyników finansowych.

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, zarejestrował 29 listopada 2007 r. pod-
wyższenie kapitału zakładowego Pekao SA 
o 94 763 559 zł poprzez emisję 94 763 559 ak-
cji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nomi-
nalnej 1 zł. Stało się tak w związku z podziałem 
Banku BPH SA – na Pekao SA przeniesiono część 

majątku w zamian za jego akcje, które obejmą 
akcjonariusze BPH. Oznacza to, że podział tego 
banku stał się skuteczny.

  Zwycięzcą konkursu na „Najlepszy bank spół-
dzielczy zrzeszony z Bankiem BPS” został Powiślań-
ski Bank Spółdzielczy w Kwidzynie. Wyróżniono 
także Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie, 
Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku i Bank Spółdziel-
czy w Białej Rawskiej. Zwycięzca konkursu otrzymał 
puchar przechodni, który w przypadku uzyskania 
pierwszego miejsca przez kolejne trzy lata przecho-
dzi na jego własność z tytułem „Super Bank”.

PRODUKTY

  ING Bank Śląski wprowadził nowy system 
bankowości internetowej ING BusinessOnLine 
dla firm. System jest prosty w obsłudze, umożli-
wia użytkownikowi pełną personalizację, należy 
do najbardziej bezpiecznych na rynku. Zapew-
nia również dwustronną komunikację pomiędzy 
klientem i bankiem, która gwarantuje stały kon-
takt z doradcą bankowym. Obecnie zaoferowane 
rozwiązania są pierwszym etapem zmian w ofer-
cie bankowości internetowej ING BS.

  Deutsche Bank PBC S. już po raz piąty w tym 
roku podwyższa wysokość wskaźnika ubezpiecze-
niowego dla 6- i 12-miesięcznych polis lokacyjnych 
oferowanych we współpracy z Commercial Union. 
To alternatywa dla tradycyjnych lokat o stałym 
oprocentowaniu – łączy zalety obu produktów; 
bezpieczeństwo depozytu i realną ochronę z tytu-
łu życia i dożycia. Może stanowić zabezpieczenie 
udzielanych przez bank pożyczek i kredytów.

TRANSAKCJE

  DnB NORD połączył się z Bankiem BISE – war-
szawski sąd zarejestrował uchwały połączeniowe 
walnych zgromadzeń akcjonariuszy obu banków. 
Oznacza to, że działa już jeden, należący do gru-
py DnB NORD, bank: Bank DnB NORD Polska SA. 
(więcej na str. 8–9)

  Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. podpi-
sał umowę z Metrem Warszawskim Sp. z o.o. 
na instalację bankomatów. W ciągu najbliższych 

B ranża bankowa w odchodzącym roku 
mogła nie tylko poszczycić się znakomi-

tymi wynikami, ale była także widoczna przez 
znaczące zmiany: poważne fuzje i przejęcia, 
których finał mogliśmy obserwować w ostat-
nim czasie. W tym miesiącu „Temat numeru” 
– rzecz oczywista – poświęcamy największej 
w ostatnich kilkunastu latach fuzji na polskim 
rynku bankowym – Banku Pekao SA z 285 pla-
cówkami Banku Przemysłowo-Handlowego: 
„Umarł król, niech żyje król? ” (A. Lach, str. 
10–12). Wyrastający, nowy lider rynku nie 
może jednak spać spokojnie, bo detronizowany 
pod wieloma względami drugi kolos – PKO BP 
– zapowiada przeprowadzenie kontrofensywy 
i chce w ciągu najbliższego roku odzyskać pal-
mę pierwszeństwa. Pojedynek gigantów będzie 
niełatwy dla obu banków: nowy Bank Pekao 
SA musi w praktyce dokończyć prawnie na ra-
zie tylko sfi nalizowaną fuzję, a PKO BP stanie 
w obliczu zamierzeń prywatyzacyjnych Skar-
bu Państwa, w tym także ewentualnych zmian 
kadrowych. Trochę w cieniu tego pojedynku 
mamy zapowiedź odbudowy pozycji Banku 
BPH, który prowadzi poważne rozmowy o po-
łączeniu z GE Money Bankiem oraz prowa-
dzona jest druga konsolidacja – Banku DnB 
Nord Polska SA z BISE (J. Grobicki „Fascynu-
jące trzy lata”, s. 8–9). W tym tradycyjnie już 
poszerzonym świątecznie numerze chcę także 
zwrócić uwagę na inne wartościowe materiały: 
Sejm zdecydował jednak o nieodraczaniu daty 
włączenia nadzoru nad sektorem bankowym 
do KNF – o problemach nadzoru i rożnych kwe-
stiach związanych z jego funkcjonowaniem 
możecie Państwo przeczytać w specjalnie przy-
gotowanym dla naszego magazynu artykule p. 
Wojciecha Kwaśniaka z NBP („Należało pozo-
stawić w NBP”). A także „Informator eksperc-
ki” (s. 42–47) traktujący o ważnych dla insty-
tucji fi nansowych usługach call/contact center.
Życzę Państwu – naszym wiernym obecnym, 
a także tym przyszłym Czytelnikom – ciepłej 
atmosfery domowej na święta Bożego Naro-
dzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 
2008 roku.

Rok 
znaczących 

zmian
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