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˝yjemy bezpiecznie

Polisa na prac´ za granicà
– jeÊli jedziesz na Zachód 
za chlebem, musisz to przeczytaç

inwestujemy

Przez TFI do gwiazd
– czyli jak zarobiç na akcjach 
i obligacjach

pieniàdze rzàdzà Êwiatem

Tajemnice 
Forex 
– czyli jak 
oszukuje si´
na rynkach 
walutowych 
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Dr Krzysztof Markowski

prezes zarzàdu Biura Informacji Kredytowej SA

W jednym z du˝ych banków, który obs∏uguje sektor

korporacyjny, wdra˝any jest nowy system BIK 

„Przedsi´biorca”, który zawieraç b´dzie zbiór 

uaktualnianych raportów na temat zobowiàzaƒ 

kredytowych ma∏ych i Êrednich firm. 

s. 12

„Nasze Drogie Banki”

Paczka papierosów kosztuje Êrednio 

o ponad 2 z∏ wi´cej ni˝ Êredni koszt op∏aty 

za rachunek bankowy. Polityka cenowa

banków zach´ca klientów do zwi´kszonego

wykorzystywania zdalnych kana∏ów

dost´pu – wynika z raportu ZBP.
s. 8

Kredyty z automatu

Us∏uga APS jest udost´pniana w trybie 

on-line, umo˝liwiajàc pracownikom banku

rejestracj´ danych z wniosku kredytowego,

ich analiz´ w systemie Biura Informacji

Kredytowej oraz uzyskiwanie rekomendacji

dla decyzji kredytowych.

s. 15

Mikroprocesor „pod strzechà”

Projekt Easy Pay przewiduje emisj´ kart

mikroprocesorowych dla rolników. Zaletà

„elektronicznej portmonetki” b´dzie jej

wielofunkcyjnoÊç – poza aplikacjà

p∏atniczà mo˝e ona stanowiç noÊnik

innych funkcji, m.in. legitymacji

cz∏onkowskiej.

s. 22

Bank dla biednych

Grameen Bank nie wymaga zabezpieczeƒ

materialnych przy ubieganiu si´ o kredyt.

Bank wychodzi z za∏o˝enia, ˝e prawo do

kredytu jest prawem ludzkim i stworzy∏

system kredytowania ubogich osób, 

które niczego nie posiadajà.

s. 24

Ryzyko depozytów
Oprocentowanie depozytów

w BS-ach osiàgn´∏o

wielkoÊç granicznà. Dalszy

spadek stóp procentowych

grozi wycofywaniem lokat z ma∏ych

banków.

s. 28

Wysoki e-Urz´dzie!

Oprócz deklaracji podatkowych, cz´Êç

podatników korzysta ju˝ z mo˝liwoÊci

sk∏adania pism urz´dowych za pomocà

Êrodków komunikacji elektronicznej. s. 40
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Dobre imi´ nie ma ceny
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nasze czasopisma.

 
Miesięcznik Finansowy BANK – 150,00 zł zamiast 180,00 zł

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy – 150,00 zł zamiast 180,00 zł
Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości – 190,00 zł zamiast 240,00 zł

Dwumiesięcznik Kurier Finansowy – 45,00 zł zamiast 56,00 zł

OFERTA SPECJALNA !!!
Zamów prenumeratę roczną wszystkich naszych pism, 
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Szanowni Paƒstwo! 

,,Kurier Finansowy” ma Wam po-
móc w pomno˝eniu oszcz´dnoÊci. To
kardynalne za∏o˝enie, które przyÊwie-
ca∏o nam podczas tworzenia projektu
naszego dwumiesi´cznika. Choç zdecy-
dowana wi´kszoÊç Polaków deklaruje,
˝e nie ma ˝adnych oszcz´dnoÊci, to jed-
nak nie mówi ca∏ej prawdy. Wolimy,
aby nasze pieni´dze latami biernie
tkwi∏y na ma∏o op∏acalnych lokatach
bankowych lub le˝a∏y w bieliêniarce,
czekajàc na z∏odzieja. 

Pami´tajmy o maksymie: ,,Bóg
sprzyja odwa˝nym”. Dotyczy to tak˝e
pieni´dzy. Aby zgromadziç kapita∏y po-
trzebne nam w przysz∏oÊci w ró˝nych
sytuacjach ˝yciowych, nie musimy
wcale zaczynaç od wielkich sum. Naj-
wi´cej zale˝y od systematycznoÊci i wy-
trwa∏oÊci. Ju˝ dziÊ wiemy, ˝e aby za-
pewniç sobie tzw. pogodnà jesieƒ ˝ycia,
musimy liczyç g∏ównie na siebie. Nie
spodziewajmy si´ zbyt wiele po drugim
i trzecim filarze emerytalnym. Mo˝na
przyjàç za pewnik, ˝e nasze ,,ustawowe
emerytury” za 20–30 lat b´dà na rów-
nie mizernym poziomie jak obecne,
a to oznacza znaczne obni˝enie pozio-
mu ˝ycia. Dlatego je˝eli chcemy unie-
zale˝niç si´ od niewydolnoÊci paƒstwa
i wiecznych rozgrywek na szczytach
w∏adzy, musimy nauczyç si´ aktywne-
go oszcz´dzania, czyli racjonalnego in-
westowania obcià˝onego zminimalizo-
wanym ryzykiem. 

Mo˝emy przeznaczaç choçby100–500 z∏
zaoszcz´dzonych miesi´cznie na kupno
akcji czy jednostek TFI. A nawet odk∏adaç
je systematycznie na lokacie bankowej.
Z czasem staniemy si´ wiarygodnym klien-
tem banku, a ten – dzi´ki historii naszego
rachunku – udzieli nam kredytu np.
na zakup dzia∏ki budowlanej, która stanie
si´ naszà polisà na przysz∏oÊç. Powo∏am si´
w tym przypadku na histori´ Amerykani-
na Scotta Bauera, który swój pierwszy mi-
lion dolarów zarobi∏ na funduszach inwe-
stycyjnych. Ten by∏y listonosz przez 47 lat
odk∏ada∏ w funduszu inwestycyjnym zale-
dwie... jednego dolara dziennie! Gdyby
trzyma∏ te pieniàdze na koncie w banku,
przez niemal pó∏ wieku uzbiera∏by 17 tys.
dolarów. Ale poniewa˝ fundusz inwestowa∏
jego pieniàdze, wartoÊç jego oszcz´dnoÊci
ros∏a w tempie 13,7 proc. rocznie. Czy ta
anegdota nie mo˝e byç drogowskazem dla
naszych rodaków? Moim zdaniem tak. 

Z danych NBP wynika, ˝e Polacy
oszcz´dzajà raczej chaotycznie i krót-
koterminowo. Nie planujà wydatków
w dalekiej perspektywie, np. 10–20 lat.
Ale sà i dobre wiadomoÊci: oszcz´dnoÊci
Polaków uros∏y do ponad 280 mld z∏,
ale mimo to 84 proc. naszych rodaków
nadal twierdzi, ˝e ich po prostu nie ma!
Mo˝e mówià tak z l´ku przed nadgorli-
wym fiskusem? A mo˝e nie zdajà sobie
sprawy, ˝e nawet ma∏e sumy, regular-
nie odk∏adane, mogà byç podstawà
do kupna np. akcji lub jednostek TFI.
Tak czy inaczej tylko 3,6 proc. Polaków
inwestuje od∏o˝one pieniàdze w fundu-

sze, a 3,8 proc. w polisy ubezpieczenio-
we. Dlatego naszà ambicjà jest zach´ce-
nie Czytelników ,,Kuriera Finansowe-
go” do poskromienia bie˝àcej kon-
sumpcji na rzecz zapewnienia sobie
bezpieczeƒstwa materialnego i psy-
chicznego przez umiej´tne inwestowa-
nie i oszcz´dzanie. Planujemy opubli-
kowaç cykl artyku∏ów pokazujàcych ty-
powe (np. polisy z funduszem inwesty-
cyjnym, akcje, jednostki TFI i obliga-
cje) oraz nietypowe sposoby inwestowa-
nia (np. diamenty, z∏oto, dzie∏a sztuki,
nieruchomoÊci). Doskonale zdajemy so-
bie spraw´, ˝e nie wszystkich staç
na korzystanie z us∏ug zawodowego do-
radcy inwestycyjnego. Dlatego chcemy,
Drodzy Czytelnicy, doradzaç Wam, jaki
typ produktu finansowego warto wy-
braç jako sposób na powi´kszanie na-
szych oszcz´dnoÊci. Poradzà Wam
w tym najlepsi na rynku autorzy, przy-
st´pny j´zyk artyku∏ów oraz obiektyw-
nie dobierane informacje. O tym, ˝e tak
b´dzie, przekonacie si´ Paƒstwo w ko-
lejnych numerach naszego pisma. 

Zapraszamy do lektury 

SZKIE¸KIEM 
I OKIEM
STANIS¸AW BRZEG-WIELU¡SKI


