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albo urzędniczka 
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Etyczne 
inwestowanie

Fundusz etyczny przy doborze 
produktów do portfela 

inwestycyjnego nie kieruje się jedynie 
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Zamawiam prenumeratę roczną na 2008 r.

OFERTA SPECJALNA !!! (BANK, NBS, KF, FN, EDS) 

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%,   3 – 20%,   4 – 30%,   5 i więcej  – 40%Zobowiązuję się 
do uregulowania należności 
w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania faktury proforma.

Dane prenumeratora

Nazwa firmy (nazwisko i imię) 

NIP………………………………........, tel./faks …...................……………………………………......................., 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 (lub portalu EDS,
 w przypadku kwartalnika „Europejski Doradca Samorządowy”) i przesłanie go na adres e-mailowy:

e-mail: ....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................   ………………………………………......................................, adres  ………………………......................................………………........................

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

 Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 022 696 64 90 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „prenumerata") 

NOWOŚĆ !!!
Zamów co najmniej dwie prenumeraty dowolnych pism, a dostaniesz dodatkowo znaczny rabat:

2  – 10%, 3  – 20%, 4  – 30%,  5 i więcej  – 40%

„Miesięcznik Finansowy BANK” 

Miesięcznik  „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 

Dwumiesięcznik „Kurier Finansowy” 

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 

Kwartalnik  „Europejski Doradca Samorządowy” 

OFERTA SPECJALNA  (BANK+NBS+KF+FN+EDS) 

– 204,00 zł 

– 204,00 zł 

–   45,00 zł 

– 190,00 zł 

–   80,00 zł 

– 350,00 zł 

zamiast 228,00 zł

zamiast 228,00 zł

zamiast   54,00 zł

zamiast 240,00 zł

zamiast 120,00 zł

zamiast 870,00 zł

cały rok 
w prenumeracie:

cały rok 
bez prenumeraty:

Kwartalnik „Europejski Doradca Samorządowy” 
Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 
Dwumiesięcznik „Kurier Finansowy”   
Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 
„Miesięcznik Finansowy BANK” 

350,00 zł (..........) 

80,00 zł (............) 
190,00 zł (............) 

45,00 zł (............) 
204,00 zł (............) 
204,00 zł (............) 

(wersja papierowa)

Prenumerata 2008

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

450,00 zł

100,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 

60,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 
250,00 zł (............) 

(..........) 

(wersja pap. i elektro.) ilośćilość

250,00 zł

50,00 zł (............) 
100,00 zł (............) 

25,50 zł (............) 
96,00 zł (............) 
96,00 zł (............) 

(...........) 

(wersja elektroniczna) ilość

cena za 1 prenumeratę
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Na XIV Forum Bankowym „Wnioski z do-
świadczeń krajowych i zagranicznych dla rozwoju 
sektora bankowego w Polsce” doszło do pierw-
szego publicznego spotkania ministra finansów 
prof. Jacka Rostowskiego z prezesem NBP Sławo-
mirem Skrzypkiem. Minister stwierdził m.in., że nie 
jest wykluczone przystąpienie Polski w 2009 r. 
do dwuletniego mechanizmu poprzedzającego 
przyjęcie euro (ERM2) i do strefy euro w 2012 r.

 Opracowany został Kanon Dobrych Prak-
tyk Rynku Finansowego. Zbiór 16 uniwersalnych 
zasad artykułuje podstawowe wartości i ideały 
etyczne przyświecające podmiotom finansowym, 
w szczególności w relacjach z klientami, jedno-
cześnie pozostawiając ich organizacjom bran-
żowym swobodę kształtowania szczegółowych 
reguł, specyficznych dla poszczególnych branż 
i sektorów rynku. Wdrożenie kanonu pomoże 
w promowaniu dobrych praktyk.

 Według danych GUS deficyt w handlu zagra-
nicznym w styczniu 2008 r. wyniósł 1,1 mld euro 
wobec 1,2 mld rok wcześniej. Eksport w tym 
okresie wzrósł o 15,1 proc. i osiągnął 8,8 mld, 
zaś import zwiększył się o 12,2 proc. r/r i wyniósł 
10 mld euro.

 W lutym br. inflacja wyniosła 4,2 proc. i była 
o 0,4 proc. wyższa niż w styczniu. Za żywność 
trzeba było zapłacić o 0,1 proc. więcej. W lu-
tym 2008 r. w porównaniu do stycznia br. ceny 
energii wzrosły aż o 8,7 proc. Tymczasem ceny 
wszystkich nośników energii zdrożały o 3,3 proc. 
– podał GUS. Ceny towarów i usług związanych 
z użytkowaniem mieszkania wzrosły w lutym 
br. o 1,7 proc., przy czym najbardziej podrożały 
opłaty za wywóz śmieci (o 2,4 proc.).

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego po-
informował, że w 2007 r. przekazano do użytku 
164,4 tys. budynków wielorodzinnych, o blisko 
18 proc. więcej niż w 2006 r. Podobnie sytuacja 
wygląda z budynkami jednorodzinnymi. Oddano 
ich o 19,18 proc. więcej. Znacząco wzrosła także 
liczba pozwoleń na budowę. Obecnie przeciętny 
kredyt hipoteczny opiewa na wartość 196 tys. zł. 

To znaczny, bo o 26,6 proc., wzrost w stosunku 
do I kwartału 2006 r.

 Produkcja przemysłowa w lutym 2008 r. wzro-
sła o 14,9 proc. r/r, po wzroście o 10,7 proc. r/r 
w styczniu. W porównaniu z poprzednim miesią-
cem wzrosła o 1,6 proc. Ceny produkcji przemy-
słowej w lutym 2008 poszły w górę o 3,2 proc. 
w stosunku do lutego 2007 r., po skorygowanym 
wzroście r/r o 2,9 proc. w styczniu 2008 r. W uję-
ciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc. – podał GUS.

 W lutym wartość kredytów udzielonych go-
spodarstwom domowym zwiększyła się o 1,4 proc. 
wobec stycznia i o ponad 37 proc. w porównaniu 
z lutym 2007 r. Podobna dynamika utrzymuje się 
od kilku miesięcy, mimo że od sierpnia 2006 r. 
Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procento-
we czterokrotnie, łącznie o 1 pkt proc.

PRODUKTY

 Deutsche Bank PBC SA uruchamia własną dzia-
łalność maklerską w ramach struktur Departamen-
tu Centrum Inwestycyjne. Oferta obejmie kom-
pleksowe usługi w zakresie inwestycji na rynkach 
kapitałowych zarówno w Polsce, jak i na najważ-
niejszych giełdach światowych. Działalność makler-
ska Deutsche Bank PBC oparta będzie o pośrednic-
two w realizacji transakcji na rynkach kapitałowych 
w zakresie wszystkich dostępnych na GPW papie-
rów wartościowych instrumentów finansowych, 
poczynając od bezpiecznych obligacji skarbowych 
po najbardziej ryzykowne kontrakty terminowe.

 Od 21 marca br. nastąpiło wyraźne rozdzie-
lenie tradycyjnych rachunków PKO BP z moż-
liwością dostępu do internetu od oferty konta 
internetowego Inteligo. Od tego dnia usługi 
bankowości elektronicznej PKO BP oferowane 
będą pod marką iPKO, natomiast Inteligo pozo-
staje jako marka konta wyłącznie internetowego. 
To element wdrażanej nowej strategii rozwoju 
bankowości elektronicznej.

 Liberty Direct, które zainaugurowało dzia-
łalność 17 września ub.r., w 2007 r. wypraco-
wało składkę przypisaną brutto na poziomie 
17,2 mln zł. Tylko w czwartym kwartale towarzy-

Z apowiedź zniesienia podatku od zysków 
kapitałowych cieszy – oczywiście moż-

na w pierwszym rzędzie znieść go od lokat, 
ale tak czy inaczej, prędzej czy później bę-
dzie mógł zostać zniesiony od zysków z lokat 
kapitałowych. Dlaczego lepiej, żeby był znie-
siony wcześniej? Bo trudno chyba wybrać 
lepszy moment, gdy nasza giełda, odrywając 
się od dobrych, fundamentalnych podstaw 
podąża ślepo za parkietami amerykańskimi, 
raz po raz „dołując”. Niby każdy moment 
na zdjęcie obciążenia podatkowego jest do-
bry, ale niektóre lepsze od innych, a giełdzie 
przydałoby się nabrać trochę wiatru w żagle, 
żeby wróciła hossa. 
Oczywiście jest to nieco uproszczone podej-
ście, podobnie jak wiara w to, że uproszczenie 
procedur wydawania zgody na budowę dopro-
wadzi do spadku cen działek w Polsce.
W tym numerze magazynu „BANK”, oprócz 
tradycyjnie polecanego „Tematu numeru” 
chciałbym szczególnie zaanonsować kilka te-
matów o charakterze bardziej analitycznym, 
których celem jest zwrócenie uwagi na zamia-
ny zachodzące w samym sektorze finanso-
wym: Agata Głodek pisze o innowacjach i ten-
dencjach na rynku bancassurance (s. 20–21), 
a dr Eugeniusz Śmiłowski w obszernej analizie 
opisuje stan recepcji banków przez klientów 
(„W świadomości rodaków”, s. 22–24). God-
na uwagi jest także „Rozmowa w BANKU” 
z Julią Piterą, gdzie odkrywa ona m.in. swój 
stosunek do banków.

Zapraszam do lektury. 

Wiosna 
zmian
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