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Wejście smoka
Za globalne procesy 

coraz bardziej będą odpowiadały 
struktury związane 

z koordynacją nadzoru na poziomie 
ponadnarodowym.

Wokół tajemnicy 
bankowej

Cztery lata stosowania przez nadzór 
i banki przepisów Prawa bankowego 

o outsourcingu dają podstawy do 
oceny ich skuteczności. 
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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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OD REDAKTORA
Trochę „cudów” się zdarzyło ......................4
Robert Azembski

KRONIKA
Wydarzenia z rynku finansowego 
– kwiecień 2008 ....................................... 4–5

LOŻA KOMENTATORÓW
Do jakiego poziomu 
może dojść oprocentowanie 
lokat w tym roku? ....................................6–7
Odpowiadają: Krzysztof Kluza (Szkoła Główna 
Handlowa, Bank Gospodarstwa Krajowego), 
Marek Rogalski (First International Traders 
Dom Maklerski SA), Sebastian Stolorz (Bank 
Światowy w Waszyngtonie), Jacek Wiśniewski 
(Raiffeisen Bank Polska SA), Dariusz Winek 
(Bank Gospodarki Żywnościowej), Marek Zuber 
(Dexus Partners).

ROZMOWA W „BANKU”
Wejście smoka ......................................... 8–9
Chiny są jednym z głównych rozgrywających, 
a w wielu globalnych procesach gospodarczych 
najważniejszym rozgrywającym. W przyszłości 
zachowanie giełd w Hongkongu, Szanghaju, 
Shenzhen lub ich aliansu będzie wyznaczało 
ruchy na rynkach kapitałowych.
Rozmowa z dr. Krzysztofem Rybińskim, 
partnerem w Ernst & Young Polska, byłym 
wiceprezesem NBP

TEMAT NUMERU
Płacąc w sieci ........................................10–12
Dzięki telefonom komórkowym 
może pojawić się grupa klientów, 
którzy przyzwyczają się nie tylko do elektronicz-
nej płatności za towary i usługi. Ale też nauczą 
się korzystania z bankowości zdalnej w ogóle. 
O ile będzie ona łatwa i tania.
Anna Lach

Trzy logo na karcie ...............................14–16
Potencjał kart co-brandowych jest naprawdę 
olbrzymi. Dzięki odpowiedniemu programowi 
bank skupić może setki (a może i tysiące) partne-
rów oraz miliony klientów.
Mieczysław T. Starkowski

Płatności po europejsku ..................... 20–21
Europejski nakaz zapłaty ułatwia dochodzenie 
roszczeń transgranicznych na drodze sądowej. 

Może być wydany we wszystkich sprawach 
cywilnych i handlowych. Można nim zasądzić 
roszczenia pieniężne bez względu na wartość 
przedmiotu sporu.
Paweł Bieżuński

Wokół tajemnicy bankowej  ............... 22–24
Powinno się znieść wymóg uzyskania zezwo-
lenia KNF na zawarcie przez bank umowy 
outsourcingowej z przedsiębiorcą zagranicznym 
niemającym miejsca stałego zamieszkania lub 
nieposiadającym siedziby na terytorium państw 
UE. Wyjaśniamy dlaczego.
Mariusz Krzysztofek

Zastaw i hipoteka do poprawki ......... 26–27
Polski system rejestracji nie gwarantuje szybkie-
go i prostego ujawniania zastawu rejestrowego. 
Nie jest on zatem skutecznym zabezpieczeniem 
prawnym. To jednak może się zmienić.
Tadeusz Białek

Bank czy oddział 
instytucji kredytowej? ........................ 30–32
Niektórzy wróżą, że większość polskich banków 
przekształci się w oddziały instytucji kredyto-
wych. Czy w niedalekiej przyszłości rzeczywiście 
tak się stanie? Jakie są zalety i wady prowadze-
nia działalności przez bank, a jakie przez oddział 
instytucji kredytowej?
Małgorzata Zaleska

NUK zrewolucjonizuje struktury ........ 33–35
Umowa wprowadza kolejny rodzaj ryzyka – ryzyko 
braku zgodności (compliance). Co prawda nie trze-
ba na to ryzyko alokować kapitału,należy jednak 
stworzyć stałą jednostkę do zarządzania nim.
Władysław Kulczycki

Złote czasy............................................38–40
W najbliższych miesiącach asekuratorzy walczyć 
będą przede wszystkim na rynku ubezpieczeń 
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majątkowych, a także polis oszczędnościowych 
z gwarancją kapitału, czyli głównie tzw. produk-
tów strukturyzowanych.
Łukasz Pałka

INFORMATOR EKSPERCKI
ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Tysiące ludzi 
potrzebnych od zaraz .........................46–48
Umożliwienie pracownikom awansu 
wewnętrznego – poziomego lub pionowe-
go – jest jednym z głównych założeń polityki 
personalnej. Czasem jednak trzeba ich szukać 
na zewnątrz. Jak to robić?
Mieczysław T. Starkowski

Finansiści i ich zarobki ........................ 50–51
Rosnący popyt na pracowników 
nie ominął branży bankowej. Doświadczeni 
pracownicy odchodzą, a o odpowiednich 
zmienników niełatwo. Nie wystarczają 
nawet zwykłe podwyżki płac.
Daniel Niedbalski

Ambasador banku ............................... 52–53
Najważniejsze jest oparcie zarządzania persone-
lem na wartościach przyjętych w firmie i takie 
działanie, które wspiera realizację założonego 
celu biznesowego. Funkcjonowanie organi-
zacji, w tym obszaru HR, muszą być temu 
podporządkowane.
Rozmowa z Renatą Polak, dyrektorem Depar-
tamentu Rekrutacji i Rozwoju Kadr w Banku 
Millennium

Nieoceniona rola zarządu ...................58–59
Powinni tworzyć go ludzie kreatywni, odważni, 
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Beata Radomska

Robimy tak, byście 
robili to najlepiej .................................60–62
Dobre motywowanie musi tworzyć 
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Małgorzata Azembska

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Niezbędny support.............................. 70–71
Banki przestają być jedynie 
instytucjami depozytowo-kredytowymi. 
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działającymi zarówno w sektorze 
usług finansowych, jak i w sektorze 
nowoczesnych technologii.
Kamil Pachuta

Elastyczne i dokładne 
dopasowanie ........................................ 72–73
Systemy CRM ewoluują w kierunku 
rozwiązań pozwalających poprawić 
efektywność w newralgicznych obszarach 
działalności instytucji finansowej. 
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konsultantów CRM w Microsoft Services
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Performance Management ................80–82
Kumulacja wiedzy i doświadczeń 
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zastosowania Business Intelligence. 
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architektur informacyjnych, do jakich 
instytucje finansowe powinny dążyć.
Bogumił Kamiński, Patryk Choroś

Wymarzone raporty ............................88–89
Jakie warunki musi spełnić bank, aby metody 
BPMS stały się przydatne w biznesie, a nie zmargi-
nalizowane jako domena departamentu zarządza-
nia procesami? Jak wpływają one na konkurencyj-
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Piotr Szynkiewicz
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klient na celowniku... ..........................84–86
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Wiesław Wyszogrodzki

STREFA VIP
Tylko coraz lepiej ............................... 98–100
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Kronika

 WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Unijny komisarz ds. walutowych Joaquin 
Almunia zapowiedział zamknięcie trwającej 
od 2004 r. procedury nadmiernego deficy-
tu wobec Polski. Według prognoz gospodar-
czych Komisji Europejskiej deficyt sektora 
finansów publicznych w naszym kraju spadł 
poniżej określonego w kryteriach konwer-
gencji z Maastricht maksymalnego pułapu 
3 proc., który muszą spełniać kraje strefy euro 
i aspirujące do niej.

 Główny Urząd Statystyczny poinformował, 
że w ubiegłym miesiącu polskie przedsiębiorstwa 
wyprodukowały o niespełna jeden procent towa-
rów więcej niż przed rokiem – wobec prognozo-
wanych przez ekonomistów 8 proc. To najgorsze 
wyniki od maja 2005 r.

 W ciągu roku po otrzymaniu przez Pol-
skę i Ukrainę prawa do organizacji Euro 2012 
do użytku oddano 25 km autostrad i 97 km 
dróg ekspresowych, które docelowo mają 
połączyć miasta mistrzostw – podała Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA). Do roku 2012 ma ona jeszcze od-
dać do użytku 1120 km autostrad i 2722 km 
dróg ekspresowych. W 2008 r. rozpoczną 
się prace na 625 km autostrad i 515 km dróg 
ekspresowych.

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w marcu wzrosły o 4,1 proc. w stosunku do mar-
ca 2007 r., a w porównaniu z lutym wzrosły 
o 0,4 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. 
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w marcu 
nieco ponad 3144 zł i w porównaniu z tym sa-
mym okresem roku ubiegłego wzrosło o ponad 
10 proc. W stosunku do lutego tego roku wzrost 
wyniósł prawie 3,7 procent.

 10 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku 
BGŻ. Podczas obrad podjęto uchwały doty-
czące zmian w statucie, które dostosowują 
spółkę do zasad ładu korporacyjnego obo-
wiązujących spółki notowane na rynku regu-
lowanym. Dodatkowo NWZA podjęło uchwa-

łę upoważniającą zarząd banku do zawarcia 
umowy o subemisję inwestycyjną lub usługo-
wą dotyczącą akcji BGŻ SA.

 24 kwietnia odbyło się Walne Zebranie 
Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Miało 
ono swój historyczny wydźwięk, ponieważ w tym 
dniu ZPL podjął decyzję w sprawie wielu niezwy-
kle ważnych zmian, w szczególności dotyczących 
przystąpienia do ZPL Polskiego Związku Wynajmu 
i Leasingu Pojazdów oraz związanej z tym faktem 
zmiany nazwy organizacji na Związek Polskiego 
Leasingu.

 Ze względu na umocnienie złotego wo-
bec europejskiej waluty rząd musi znaleźć 
dodatkowe pieniądze na finansowanie pro-
jektów realizowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej z poprzedniej perspektywy finan-
sowej. Już w tej chwili budżet państwa musi 
dołożyć około 2 mld zł. Natomiast w obecnej 
perspektywie finansowej efekt umocnienia 
naszej waluty będzie taki, że zostanie zreali-
zowanych mniej inwestycji.

 Grupa Carlo Tassara uzyskała zezwolenie 
Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie 
banku w Polsce. Będzie on działał pod nazwą 
Alior Bank, z centralą w Warszawie. Zaplecze 
techniczne i operacyjne nowej instytucji zosta-
nie zlokalizowane w Krakowie. Po uzyskaniu 
zezwolenia na utworzenie banku rozpoczną się 
prace nad przygotowaniem dla KNF dokumen-
tacji wymaganej do uzyskania licencji operacyj-
nej. Planowany termin rozpoczęcia działalności 
to druga połowa tego roku. W pierwszym eta-
pie otwartych zostanie 80 placówek bankowych, 
skupionych w 10 regionach, w 50 największych 
miastach oraz 8 centrów biznesowych.

PRODUKTY

 Hitem inwestycyjnym wciąż jest ziemia. 
Do 2015 r. jej cena może wzrosnąć od 400 
do1000 proc. W 2007 r. zdrożała od 100 
do 200 proc. Przez najbliższe lata cena ziemi bę-
dzie rosła między 20 a 40 proc. rocznie, w zależ-
ności od atrakcyjności położenia. Mimo stosunko-
wo szybkiego wzrostu cen, w Polsce są one nadal 

P ierwszy „cud” jest taki, że nasi parlamenta-
rzyści uchwalili inwigilowanie rachunków 

jednoosobowych fi rm osób fi zycznych, co łączyło 
się rzecz jasna ze zmianą Prawa bankowego. Pro-
jekt poszerzenia kręgu uprawnionych do nieskrę-
powanego wglądu w konta o prokuraturę, sądy 
i policję powstał co prawda jeszcze za rządów ko-
alicji PIS-LPR-Samoobrona (czy nawet wcześniej), 
ale potem był żywo dyskutowany. Środowisko ban-
kowe liczyło się z jego przyjęciem, ale w wersji roz-
sądnej: okrojonej i uwarunkowanej konkretnymi 
sytuacjami , w których wgląd publicznych służb 
w operacje na rachunkach będzie naprawdę uza-
sadniony. Tymczasem to, co zrobili parlamenta-
rzyści to masakra tajemnicy bankowej, która może 
skutkować wyciekaniem informacji o klientach do 
opinii publicznej. A możliwość nieskrępowanego 
korzystania przez organy publiczne z zastrzeżo-
nych dotychczas informacji i tak nie zmniejszy ska-
li korupcji (jeśli o to chodziło ustawodawcy), bo ta 
dotyczy przede wszystkim dużych przedsiębiorstw 
oraz osób prywatnych, mataczących na swoich 
prywatnych kontach. Zatem: zupełne pudło! Dru-
gi „cud” jest z naszego podwórka. Coś dziwnego 
dzieje się w obszarze kredytowania hipotecznego. 
Z jednej strony dotychczas niechętne kredytom 
mieszkaniowym w walutach obcych duże banki, 
takie jak ING BSK i BZ WBK zdecydowały się na 
uruchomienie takiej akcji kredytowej, z drugiej zaś 
mniejsze: Fortis i Dominet Bank z walutowych kre-
dytów się wycofały. W spekulacjach nad mającymi 
mieć wpływ na tę decyzję scenariuszami umac-
niania się czy też odwrotnie – gwałtownego zała-
mania złotego nie ma zbyt wiele sensu, a najbliżej 
prawdy są chyba ci, którzy zwracają uwagę na po-
głębiające się różnice w ocenie ryzyka kredytowego 
przez różne banki. 
W tym numerze nieskromnie zapowiadam tak 
dużo ciekawych materiałów, że trudno byłoby je 
wymieniać. Zwracam tylko uwagę na dwa rapor-
ty specjalne – na temat zarządzania personelem 
oraz zastosowania technologii Business Intelligen-
ce w instytucji fi nansowej. Oba rzetelnie przygo-
towane (i nie jest to tym razem żaden „cud”) po-
winny stanowić pomocne narzędzie w codziennej 
pracy praktyka fi nansowego. Owocnej lektury! 

Trochę „cudów” 
się zdarzyło
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