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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.
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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:
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„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 (............) 

(...........) 
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Powinniśmy być dumni ...............................4
Robert Azembski
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Odpowiadają: Alfred Adamiec (Noble Bank SA), 
Krzysztof Kluza (Szkoła Główna Handlowa, Bank 
Gospodarstwa Krajowego), Piotr Radzewicz (Kredyt 
Bank SA), Marek Rogalski (First International Traders 
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Rozmowa z posłem PiS, Maksem Kraczkow-
skim, zastępcą przewodniczącego sejmowej 
Komisji Gospodarki

TEMAT NUMERU
Nadchodzi euro ....................................10–13
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ekonomii jest to integracja, a jednym z jej 
elementów jest wspólna waluta. Żeby ją przyjąć, 
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Kuba Templewicz

NINJA, czyli pół prawdy .......................14–15
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Jan M. Fijor

Eksplozja ryzyk .....................................16–17
Żeby zrozumieć istotę kryzysu finansowego, 
trzeba dokonać rzeczywistego przewartościo-
wania pojęć, takich jak kreowanie i wzrost 
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Odważne interwencje ..........................18–21
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Paweł Wojtyło
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Zarządzanie i HR w instytucji finansowej
Menedżer rozrywany .......................... 22–23
Przed specjalistami w Europie Środkowej 
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proc. firm więcej niż przed rokiem, w tym insty-
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Zmiany tak, ale naturalne ..........................27
Polski rynek instytucji finansowych to kura, która 
znosi złote jaja. I nawet wejście kolejnych dwóch 
banków nie spowoduje istotnych zmian na 
rynku pracy w bankowości. 
Roman Wojtala

Zatrudnię zespół 
indywidualistów .................................. 28–29
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Przyciągać do instytucji ma nie tylko pen-
sja. Pierwszym i oczywistym dodatkiem jest 
zmienna część wynagrodzenia w postaci premii. 
Różnie w różnych instytucjach naliczana.
Beata Radomska

Rynek będzie się rozwijał ................... 32–33
Rozmowa z Jerome Lafuite, dyrektorem 
zarządzającym firmy Michael Page Interna-
tional na Polskę oraz Pawłem Wierzbickim, 

8

(02-03)spis_tresci_CS3.indd   2(02-03)spis_tresci_CS3.indd   2 10/13/08   3:56:13 PM10/13/08   3:56:13 PM



www.miesiecznikbank.pl |3

PAŹDZIERNIK 2008 •

managerem zespołu Banking&Financial Services 
w Michael Page International
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Marek Matusiak

Ochrona informacji 
w instytucji finansowej....................... 70–72
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 Amerykański Senat uchwalił rządowy plan ra-
towania systemu finansowego przez wykupienie 
długów banków inwestycyjnych kosztem 700 mi-
liardów dolarów, odrzucony wcześniej przez Izbę 
Reprezentantów.

 Jeden z największych banków świata, bry-
tyjski HSBC, ogłosił, że zwalnia 1,1 tys. pra-
cowników, z czego połowę w Wielkiej Brytanii. 
Przedstawiciel największego brytyjskiego banku 
hipotecznego Halifax-Bank of Scotland (HBOS) 
Shane O’Riordain zapowiedział, że przejęcie 
przez Lloyds TSB przyniesie redukcję zatrudnie-
nia. Według mediów pracę może stracić nawet 
40 tys. osób. Lloyd’s Halifax zatrudnia 150 tys. 
pracowników i będzie kontrolować 28 proc. bry-
tyjskiego rynku kredytu hipotecznego.

 Polska znalazła się na 69 miejscu spośród 
141 krajów świata w rankingu wolności go-
spodarczej. Oznacza to, że w ciągu 2 lat spadli-
śmy aż o 11 miejsc. Najlepiej wypadliśmy pod 
względem pieniądza. Polski złoty znalazł się 
na 9 miejscu na świecie – przed euro. Ranking 
przygotowują Instytut Frasera w kanadyjskim 
Vancouver i jego polski partner – Centrum im. 
Adama Smitha.

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w sierpniu wzrosły o 4,8 proc. w stosunku 
do sierpnia 2007 r., a w porównaniu z lipcem 
spadły o 0,4 – podał Główny Urząd Statystyczny. 
Ministerstwo Finansów sądzi, że szczyt inflacji mi-
nął i spadnie ona do około 4 proc. r/r w grudniu.

 W ciągu ostatnich pięciu lat wydajność pra-
cy wzrosła o 52 proc., w tym samym czasie real-
ne wynagrodzenia wzrosły o 22 proc., zaś ceny 
jedynie o niecałe 16 proc. Tempo wzrostu płac 
przewyższało tempo wzrostu wydajności pracy 
jedynie w 2007 i 2008 r., co może budzić pewien 
niepokój, jeśli tendencja ta miałaby się w dalszym 
ciągu utrzymywać. Wskaźnik przyszłej inflacji 
(WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprze-
dzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyj-
nych – CPI, we wrześniu wzrósł nieznacznie – po-
dał instytut BIEC.

 Rząd przewiduje, że dochody budżetu pań-
stwa w 2009 r. wyniosą prawie 269,9 mld zł, 
a wydatki 288 mld zł. Deficyt ma wynieść nie 
więcej niż 18,2 mld zł. Wyliczenia te nie uwzględ-
niają środków na finansowanie programów 
i projektów realizowanych przy udziale pieniędzy 
z UE. Zostaną one dołączone na późniejszym eta-
pie prac nad ustawą.

 Najbardziej znaną wśród debiutujących ma-
rek na polskim rynku finansowym jest Allianz 
Bank. Niemal 60 proc. badanych deklaruje zna-
jomość marki Allianz Bank, 26 proc. wskazuje 
na znajomość HSBC Bank, a 15 proc. zna Alior 
Bank – poinformował instytut badawczy Mill-
wardBrown SMG/KRC. Przewaga Allianz Banku 
jest większa, jeśli chodzi o znajomość logo nowe-
go banku – deklaruje ją aż 68 proc. badanych

PRODUKTY

 Do końca września w Banku Gospodarstwa 
Krajowego można było składać wnioski o udziele-

I  to autentycznie, że polski sektor fi nansowy 
jest nie tylko efektywny, fi nansując przed-

siębiorstwa i gospodarstwa domowe, ale tak-
że bezpieczniejszy niż wiele analogicznych. 
I nie chodzi tu nawet o poziom gwarancji de-
pozytów bankowych (bo 80 proc. depozytów 
z nich średnio nie przekracza 1000 euro na 
jednym rachunku), ale o skonstruowane przez 
ostatnie kilkanaście lat mechanizmy, które 
go stabilizują. Należą do nich zarówno rygo-
rystyczne mechanizmy kontroli wewnętrznej 
i kontroli ryzyka, które wdrożyły same banki, 
jak i precyzyjne i życiowe regulacje nadzor-
cze. To niewątpliwie zasługa całego środowi-
ska, które co prawda nie może spać spokojnie 
w czasach zawieruchy na rynkach, ale daje 
mu to podstawy do przejścia przez światowy 
kryzys bez bolesnych strat. Dlatego inicjaty-
wę Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie 
zwiększenia wymogów w odniesieniu do ryn-
ku kredytów hipotecznych należy przyjąć bez 
zbędnych emocji: to wszystko, czego oczekuje 
KNF, banki już zrobiły lub robią we własnym, 
dobrze pojętym interesie. 
W tym numerze „BANKU” polecam Państwu 
będącą „Tematem numeru” analizę K. Temple-
wicza (s. 10–13), który udowadnia na podsta-
wie przykładów i doświadczeń światowych, 
że polska droga do euro będzie nacechowana 
dużą nieprzewidywalnością. Kryzysowi fi-
nansowemu, roli w nim banków, jego genezie 
i możliwych scenariuszach rozwoju poświęca-
my cały blok tematów (str. 14–21). Pożytecz-
ne też mogą być artykuły traktujące o nowych 
trendach i kierunkach rozwoju produktów 
bankowych, m.in. w ramach private bankingu 
(rubryka M. Matusiaka „Bankowe wyzwania”, 
s. 66–67). W artykule Marka Dobrzyckiego 
(s. 94–95) przypominamy reguły merchandi-
singu – bardzo użyteczne przy eksponowaniu 
oferty produktów fi nansowych i ich sprzeda-
ży. Zachęcam także do przeczytania debaty 
poświęconej bardzo ważnej kwestii ochrony 
informacji w instytucji fi nansowej (s. 70–72). 
Owocnej lektury! 
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