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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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Prenumerata prowadzona jest na terenie 
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lub bezpośrednio ze strony internetowej: 
www.miesiecznikbank.pl/prenumerata.html

Instytucjonalną w oddziałach fi rmy Kol-• 
porter SA na terenie całego kraju. Informacje: 
infolinia 0 801 205 555
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/prenumerata.asp.

We wszystkich urzędach pocztowych na • 
terenie całego kraju oraz przez listonoszy, 
faksem – 0 91 431 46 04 lub ze strony interne-
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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 
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rawski Sp. J. (www.glm.pl), 
HDS Polska Sp. z o.o. (www.hds.pl), Prasa Do 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów 
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wynagradzamy. Redakcja nie ponosi odpo-
wiedzialności za treść zamieszczanych reklam. 
Reklamami są także artykuły oznaczone jako: 
promocja, prezentacje, artykuły promocyjne 
i sponsorowane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydawca jest członkiem 
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 Copyright by Centrum Prawa Bankowego i Infor-

macji Sp. z o.o. Publikacja jest chroniona przepi-

sami prawa autorskiego. Rozpowszechnianie 

w jakikolwiek sposób bez zgody wydawcy jest za-

bronione i podlega odpowiedzialności karnej.

Dostarczenie materiału przez autora do druku 

jest jednoznaczne z: udzieleniem bezwarunkowej 

zgody na jego publikację, akceptacją stawek doty-

czących honorariów autorskich stosowanych przez 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 

oraz udzieleniem Centrum Prawa Bankowego 

i Informacji Sp. z o.o. licencji niewyłącznej na wy-

korzystanie tekstu w pismach wydawanych przez 

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 
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lach promocyjnych i reklamowych Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji Sp. z o.o.
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OD REDAKTORA
Cała uwaga na ryzyko .................................4
Robert Azembski

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

LOŻA KOMENTATORÓW
Jaki wpływ na wzrost długu 
zagranicznego ma polityka 
wysokich stóp procentowych? ...............6–7
Odpowiadają: Alfred Adamiec (Noble Bank SA), 
Krzysztof Kluza (Szkoła Główna Handlowa, 
Bank Gospodarstwa Krajowego), Piotr Radze-
wicz (Kredyt Bank SA), Sebastian Stolorz (Bank 
Światowy w Waszyngtonie), Jacek Wiśniewski 
(Raiffeisen Bank Polska SA), Dariusz Winek 
(Bank BGŻ SA)

ROZMOWA W „BANKU”
Banki nie są jeszcze mocne .................... 8–9
Nadal mamy niską stopę oszczędności, która tra-
dycyjnie jest buforem ewentualnych kryzysów. Nie 
należy zatem zbytnio luzować wymagań wobec 
banków i sektora finansowego. Komisja Nadzoru 
Finansowego o tym zapomina.
Rozmowa z prof. Hanną Gronkiewicz-Waltz, 
prezydentem Warszawy, byłym prezesem NBP, 
jednym z liderów PO

TEMAT NUMERU
Bezpieczeństwo danych ......................10–11
Celem jest ochrona informacji, a nie systemów 
informatycznych. Chodzi o to, by w razie awarii 
systemu nadal była ona dostępna, możliwa do 
odtworzenia i nienaruszona.
Janusz Grobicki

Sposób na ryzyko .................................12–15
Jesteśmy elementem infrastruktury bezpiecznego 
obrotu gospodarczego. Biznes mają prowadzić 

i odnosić korzyści obywatele, przedsiębiorcy i ban-
ki. Dlatego powszechna dostępność do wiarygod-
nej informacji jest naszym pierwszym celem.
Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, 
prezesem Związku Banków Polskich

RAPORT SPECJALNY: 
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
I SKUTECZNA WINDYKACJA
Gdy mój klient upadnie ...................... 18–20
Prawo upadłościowe i naprawcze wychodzi 
naprzeciwko nie tylko dłużnikom – osobom 
fizycznym, ale i wierzycielom. Część środków 
będą mogli odzyskać na drodze ugody, 
a pozostałe zaliczyć w ciężar kosztów.
Małgorzata Azembska
Paweł Bieżuński

Bankowa egzekucja z tytułem ........... 22–23
Bankowy tytuł egzekucyjny gwarantuje bezpie-
czeństwo wszystkich depozytów. Umożliwia 
bowiem szybkie podjęcie windykacji od klienta 
banku, który nie spłaca kredytu. 

Rozmowa z Jerzym Bańką, dyrektorem do 
spraw legislacyjno-prawnych Związku Banków 
Polskich

Gorzej firmom? Idzie ku dobremu .... 24–25
Świadomy przedsiębiorca szuka sposobów 
zabezpieczenia się – najpierw przed nieuczci-
wym kontrahentem. Potem przychodzi pora na 
ubezpieczanie należności i monitoring płatności.

Będzie się działo .................................. 26–28
Ten rynek wciąż się rozwija. Powstają nowe 
fundusze sekurytyzacyjne. 
Marek Matusiak

Nie tracimy ducha ............................... 30–31
Windykator musi mieć wiedzę ekonomiczną i praw-
ną. Umieć sterować emocjami, relacjami i wszelkimi 
innymi sposobami oddziaływać na dłużników.
Rozmowa z Krzysztofem Matelą, prezesem 
Polskiego Związku Windykacji

Po amerykańsku i po polsku .............. 32–33
W Stanach Zjednoczonych na każdym kroku 
widać, że bankowi zależy na kliencie. W Polsce 
bywa z tym jeszcze różnie, co wynika często 
z niedostatecznego przygotowania doradców 
klienta pracujących w front office. 
Jan M. Fijor

Profesjonalnie, szybko, tanio .............34–35
Sądownictwo polubowne, w odróżnieniu od 
państwowego, może kształtować procedurę 
w sposób przyjazny dla obu stron. Jest ona 
prosta i niekosztowna. 
Rozmowa z prof. Andrzejem Bierciem 
z Instytutu Nauk Prawnych PAN, prezesem 
Sądu Polubownego przy ZBP

Banki, gospodarka i społeczeństwo .....36–38
Rozsądne władze publiczne, widząc ważną rolę 
współczesnych banków, powinny poczuwać 
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się do odpowiedzialności za ich kondycję oraz 
perspektywy rozwoju. 
Jacek Kulawik

Po drugiej stronie lustra .....................40–42
Sektor bankowy żyje po części jakby w innym 
wymiarze. Zaburzenia na rynkach wskazują, że 
sposób funkcjonowania światowych finansów 
nie tylko nie jest wynikiem jakiegoś świadomego 
zamysłu podjętego ex ante, ale niekontrolowa-
nego, żywiołowego procesu.
Rozmowa z prof. Grzegorzem W. Kołodko, 
dwukrotnym (1994–1997 i 2002–2003) wicepre-
mierem i ministrem finansów 

Na kłopoty fundusz? ...........................44–45
Czy polski system bankowy jest przygotowany 
finansowo na ewentualne wystąpienie kryzysu? 
Jaką rolę w jego przeciwdziałaniu mógłby 
odegrać BFG?
Adam Jasiński

Już po kryzysie? ...................................46–48
Zapis dyskusji Rady Programowej „Miesięcznika 
Finansowego BANK” o wpływie kryzysu subpri-
me oraz innych kryzysów na Europę i Polskę.

Oryginalne podejście ..........................50–52
Od kilku lat w Polsce nastąpiło silne przyspie-
szenie rozwoju metodyk i praktyk zarządzania 
ryzykiem bankowym. Konieczna jest daleko 
idąca i coraz głębsza integracja tego procesu.
Bohdan Lenart

Uczciwość według litery ..................... 53–55
Podobno kodeksy dobrych praktyk powstały, 
bo świat biznesu jest coraz bardziej złożony, 
sytuacje coraz bardziej skomplikowane, a zatem 
swoisty przewodnik po rzetelnym, by nie rzec – 
moralnym – biznesie jest potrzebny.
Anna Lach

Kontroler pod lupą ..............................56–57
Jak działa polski nadzór? Czym się przede wszyst-
kim zajmuje? Czy jego funkcjonowanie nie zostało 
czasem przeregulowane? Na te pytania odpowia-
dają przedstawiciele środowiska bankowego.

Nie tylko bankowiec ............................60–62
Sylwetka Macieja Stańczuka, prezesa WestLB 
Banku Polska SA, Finansisty Miesiąca.

Nowy oręż ............................................64–65
Proces dostosowawczy do założeń SEPA jest 
obligatoryjny, nie może być jednak mechanicz-
ny. Ma przecież powstać konkurencyjny obszar 
płatniczy oparty na jednolitych standardach. 
Kamil Lewandowski

Zajmowanie nieruchomości ...............66–67
Czy komornik może zlicytować nieruchomość 
konkretnej osoby, stanowiącą przedmiot zabez-

pieczenia hipotecznego wierzytelności banku, 
nie powiadamiając go wcześniej o toczącym się 
postępowaniu sądowym?
Katarzyna Zajączkowska-Weremczuk

Etap negocjacji umowy ............................ 68
Bank zachęcał w reklamie do wzięcia kredytu 
hipotecznego na promocyjnych warunkach. Jednak 
klientowi przedstawił umowę z wyższym oprocen-
towaniem i koniecznością ustanowienia dodatko-
wego zabezpieczenia. Zgodnie z prawem czy nie? 
Tadeusz Białek

Właściwy kierunek 
czy impuls do zmian? .......................... 70–72
Zaplecza polskich banków funkcjonują coraz lepiej. 
Świadczy o tym badanie Deloitte przeprowadzone 
wspólnie z „Miesięcznikiem Finansowym BANK”. 
Agnieszka Nurska, Bogumił Wróbel

Czas próby.............................................74–77
Wzrosło ryzyko inwestowania na rynkach 
finansowych. Banki powinny zatem ograniczać 
źródła finansowania zewnętrznego i na wszelkie 
możliwe sposoby powiększać kapitały.
Bartłomiej Śliwa

MIFID: profesjonalne pomaganie ......84–85
Fachowe doradztwo finansowe przyspiesza 
obrót pieniądza, przyczyniając się do wyższego 
tempa rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Powinno ono objąć nie tylko najbogatszych, ale 
i średniozamożnych.
Mariola Szymańska-Koszczyc

TECHNOLOGIE I TECHNIKI
Rewolucyjny nośnik biznesu ..............88–89
Telefon komórkowy staje się doskonałym 
kanałem sprzedaży usług finansowych. A zatem 
i nowym źródłem dochodów.
Leszek Sadkowski

Nowocześnie – ale z umiarem ............90–91
Jeśli nowy bank ma odnieść sukces, musi zapro-
ponować usługi rzeczywiście interesujące dla 
klientów. I istotnie lepsze niż te oferowane przez 
potentatów rynkowych.
Mieczysław T. Starkowski

STREFA VIP
Podróżniczy raj ....................................96–97
W dalekich górach Papui wciąż można spotkać 
ludzi, którzy nie znają świata poza własną 
wioską. Potrafią za to rozpalić ogień za pomocą 
kawałka drewna i suszonej trawy, a radości życia 
wielu mogłoby im pozazdrościć. 
Anna Gabińska, Łukasz Pałka

ODGŁOSY – SPOJRZENIA
Polityka dywidend .................................. 100
Jan K. Solarz

Made in China ...........................................101
Marek Urbaniak

Informacja – lek na zagrożenie .............. 102
Stanisław Gomułka

Dnia pierwszego września… .......... 104–105
Nie ma nic trwalszego nad papier. Państwa 
i cywilizacje giną, a koperta ze stemplem i listem 
w środku trwa. Trwają też niewykorzystane 
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Produkt Krajowy Brutto wzrósł w II kwar-
tale 2008 r. o 5,8 proc. po wzroście o 6,1 proc. 
w I i 6,4 proc. w II 2007 r. – podał Główny Urząd 
Statystyczny. Zdaniem Jana Czekaja, członka 
Rady Polityki Pieniężnej, spodziewany w sierpniu 
szczyt inflacji wyniesie ok. 5 proc., na koniec roku 
4–4,2 proc. W przyszłym roku wzrost gospodar-
czy może zwolnić do 4–4,5 proc. Już teraz widać 
pierwsze oznaki osłabienia dynamiki wzrostu PKB.

 W przypadku polskich rezydentów czasowo 
pracujących za granicą i uzyskujących dochody 
z tytułu odsetek od lokat bankowych obowiązu-
ją takie same zasady opodatkowania jak te, które 
dotyczą odsetek od zagranicznych lokat banko-
wych otrzymywanych przez osoby zamieszkałe 
w Polsce. Każdy polski podatnik powinien rozli-
czyć się w polskim urzędzie skarbowym.

 Posłowie PO dążą do wprowadzenia pu-
blicznego nadzoru państwowego nad środkami 
zgromadzonymi w SKOK-ach. Ma się to osiągnąć 
dzięki przesunięciu kompetencji nadzorczych czy 
szczegółowych decyzji dotyczących limitów ry-
zyka oraz polityki inwestycyjnej z Kasy Krajowej 
do Komisji Nadzoru Finansowego. Kasa Krajowa 
miałaby pozostawać instytucją zrzeszającą i kon-
trolującą działalność kas pod kątem zgodności 
z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF.

 Europejski Bank Centralny podniósł główną 
stopę procentową o ćwierć punktu do poziomu 
4,25 proc. Ma to pomóc w stłumieniu rekordowo 

wysokiej inflacji w 15 krajach należących do stre-
fy euro. Zgodnie z założeniami EBC inflacja po-
winna wynosić poniżej 2 proc. Ostatni raz bank 
centralny strefy euro podniósł stopy procentowe 
w czerwcu zeszłego roku.

 Walne Zgromadzenie Związku Firm Doradz-
twa Finansowego podjęło decyzję o przyjęciu 
Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, 
który wyznacza standardy sprzedaży produktów 
i usług finansowych. Związek zarekomendował 
wszystkim firmom zrzeszonym, uwzględniając 
ich wewnętrzne regulacje, przyjęcie w terminie 
trzech miesięcy Kanonu i stosowanie się do wy-
tycznych z niego wynikających.

PRODUKTY

 System bankowości internetowej Banku Mil-
lennium dla klientów indywidualnych (Millenet) 
został czwarty rok z rzędu uznany za najlepszy 
w Polsce w światowym konkursie na najlepsze 
banki internetowe – „World’s Best InternetBanks”, 
organizowanym przez niezależny międzynarodo-
wy magazyn finansowy „Global Finance”. Oferta 
bankowości internetowej Banku Millennium wy-
grywała w Polsce w kategorii „Najlepszy bank 
internetowy dla klientów indywidualnych” („Best 
Consumer Internet Bank”) w latach 2005–2008.

 Bank BGŻ SA, we współpracy z amerykań-
ską firmą transferową MoneyGram, wprowadził 
do oferty nową usługę – realizację przekazów 
pieniężnych w złotych polskich na dowolny ra-
chunek bankowy w Polsce. – Zleceniodawca płaci 

N a światowych rynkach finansowych, 
mających także niewątpliwy wpływ 

na rynki i instytucje fi nansowe w Polsce, sy-
tuacja jest mocno niejednoznaczna. Nadal 
nie ma jasności co do tego, czy gospodarka 
amerykańska pogrąży się w czymś w rodzaju 
pełzającej recesji, czy też wejdzie na ścieżkę 
wzrostu? Czy kryzys globalnych instytucji 
fi nansowych mamy już za sobą, czy wresz-
cie spadek tempa wzrostu oraz impuls infl a-
cyjny w krajach Eurolandu jest przejściowy. 
Takiej jasności nie mamy nie tylko my, ale 
co więcej, europejskie banki centralne, któ-
re miotają się pomiędzy skupieniem się na 
przeciwdziałaniu infl acji a lękiem przed za-
szkodzeniem wzrostowi gospodarczemu. Nie 
wiadomo, jak w dłuższym horyzoncie będą 
kształtować się trendy euro/dolar/złoty. Nie-
obliczalne w swoich działaniach, nie tylko na 
rynku surowców, są Chiny i Rosja. W tej sy-
tuacji, dużego rozchwiania rynków eksperci 
zalecają dużą ostrożność inwestycyjną; zna-
cząco wzrosło ryzyko inwestycyjne, waluto-
we, kredytowe i inne.
W tym numerze „BANKU” szczególnie moc-
no polecam blok artykułów związanych 
z „Tematem numeru” (s. 10–16). Okazu-
je się bowiem, że informacja gospodarcza 
może być jednym ze skuteczniejszych leków 
na pojawiające się ryzyka działalności fi-
nansowej. Temat zarządzania ryzykiem, 
a także kwestie skutecznej windykacji pogłę-
biamy pod wieloma kątami we włączonym 
do wewnątrz numeru raporcie specjalnym 
(s. 18–55). Jak zwykle także silny blok ma-
teriałów prawniczych i z zakresu technolo-
gii bankowych oraz komentarze odnoszą-
ce się do najnowszych zdarzeń w sektorze 
bankowym. 

Owocnej lektury!

Cała uwaga 
na ryzyko

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W LATACH 1993–2007 
I PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM WG GUS *

          Źródło: GUS; * dane w tysiącach
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