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Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk zamówienia i przesłać go faksem na numer: 022 629 18 72 lub pocztą na adres: 
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo")

Zamawiam prenumeratę na 2007 r. 
Tytuł:  liczba zamówień na prenumeratę cena za 1 prenumeratę
„Miesięcznik Finansowy BANK” (……...........) 150,00 zł
miesięcznik „NBS” (……...........) 150,00 zł
dwumiesięcznik „Kurier Finansowy” (……...........) 45,00 zł
kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” (……...........) 190,00 zł
OFERTA SPECJALNA !!! 
(BANK, NBS, KURIER FINANSOWY, FN) (……...........) 250,00 zł
 Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT

Dane prenumeratora
Nazwa firmy/nazwisko i imię .......………….................……………….………………………………….….………....……………………………………………………………………………………………….....…………...............,
adres……………………………………………………………………..……………………………………………………………....…..........…………………………………………………………………………………………….....…….…..........,
NIP………………………………..........................................................................................................………………………………………………………………………………………………...............................................…,               
tel………………………………………...................................................................................................………………………………………………………………………………………………...............................................…,                
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 i przesłanie go na adres e-mailowy:

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

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

Podpis prenumeratora/pieczątka firmy ….…………...................................…………..…       

Szanowni Państwo,
Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę rocznej prenumeraty redakcyjnej. 

Korzystając z niej, zapłacicie znacznie mniej za nasze czasopisma.
 

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

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy – 150,00 zł zamiast 180,00 zł
Dwumiesięcznik Kurier Finansowy (NOWOŚĆ!) – 45,00 zł zamiast   54,00 zł

Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości – 190,00 zł zamiast 240,00 zł

Formularz prenumeraty również na stronie internetowejFormularz prenumeraty również na stronie internetowej www.wydawnictwocpb.pl
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OFERTA SPECJALNA !!!
Zamów prenumeratę roczną wszystkich naszych pism, Zamów prenumeratę roczną wszystkich naszych pism, a otrzymasz dodatkowya otrzymasz dodatkowy rabat !!!

((koszt prenumeraty czterech pism oddzielnie – 535 zł, w ofercie specjalnej 250 zł))
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Gdzie inwestowaç za granicà? 5–8

JAN M. FIOJOR
Dolar ma dobre perspektywy, ale inwestycja weƒ – podobnie
jak w akcje – jest ryzykowna. Mo˝e zatem nieruchomoÊci...

Zarabiamy poza krajem 10–11
ARTUR ZAKRZEWSKI
Domy maklerskie zach´cajà ni˝szymi kosztami, oferujà 
przy tym bran˝e nieobecne na warszawskim parkiecie

Coraz bogatsza oferta 12–13
ARTUR ZAKRZEWSKI
Inwestycj´ w fundusze zagraniczne mo˝na potraktowaç 
spekulacyjnie albo jako dodatkowà dywersyfikacj´ oszcz´dnoÊci

INWESTUJEMY 
Dzieci i pieniàdze 14
JAN M. FIJOR
Najlepszà szko∏à gospodarnoÊci jest dom rodzinny. 
A przynajmniej powinien byç...

Inwestycja w ziemi´ 15–17 

PIOTR F. BOROWSKI
Atrakcyjne sà zw∏aszcza ziemie gorszej klasy – ich odrolnienie 
jest najpewniejsze 

Przeczytaj, zanim wp∏acisz 
pieniàdze deweloperowi 18–19
PIOTR MORTKA
Mo˝emy ustrzec si´ przed nieuczciwymi poÊrednikami 
i deweloperami – to wcale nie jest takie trudne

Jak wybraç TFI? 20–21
KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
W ciàgu minionych 12 miesi´cy fundusze inwestycyjne 
pomno˝y∏y o ponad 70 proc. zainwestowany kapita∏

Ma∏e zyski psujà
wielkie interesy

C zy rzeczywiÊcie ta sentencja jest
w 100 procentach trafna? Z per-
spektywy du˝ej firmy tak. Ale gdy

spojrzymy na to z pozycji tysi´cy ciu∏aczy,
którzy cieszà si´ nawet ma∏ymi profitami z akcji lub jednostek
TFI, twierdzenie to wr´cz odruchowo odrzucamy. I w∏aÊnie dla-
tego zapraszamy Czytelników do zagranicznej wyprawy po z∏ote
runo (aurea pellis). Ale pami´tajmy za Lecem, ˝e: owca, co mia-
∏a z∏ote runo, nie by∏a bogata. Dodajmy do tego z∏oÊliwie, ˝e: po-
dró˝e kszta∏cà wykszta∏conych. Polecamy szczególnie pomys∏owe
recepty na inwestycje za granicà Jana Fijora – znawc´ nowojor-
skiej gie∏dy. Inny nasz autor – Artur Zakrzewski – analityk z as-
set management – prezentuje w swoim artykule ofert´ zagra-
nicznych akcji i TFI, oferowanych przez nasze domy maklerskie.
Poniewa˝ inwestowanie w ziemi´, domy i mieszkania sta∏o si´
ogólnonarodowym hobby, warto przeczytaç brutalnie szczere
przestrogi zawodowego architekta – Piotra Mortki, który z wie-
loletniej praktyki zna b∏´dy pope∏niane przez naiwnych klien-
tów nieuczciwych deweloperów. Prezentujemy tak˝e analiz´
Piotra F. Borowskiego dotyczàcà cen dzia∏ek budowlanych pozy-
skiwanych przez odrolnienie gruntów. Polecamy tak˝e teksty:
o inwestowaniu pieni´dzy w obrazy Nowosielskiego, ocenie wia-
rygodnoÊci funduszy TFI pod kàtem zatrudnionych w nich za-
rzàdzajàcych. Dla bardziej wymagajàcych Czytelników przygo-
towaliÊmy tekst dotyczàcy alternatywnego tworzenia portfeli
papierów wartoÊciowych. W tym numerze piszemy tak˝e o: kre-
dytach konsolidacyjnych, mieszkaniowych, bratobójczej walce
banków o przej´cie cudzych klientów. Ale, jak twierdzi∏ Adolf
Joƒczyk: najwi´ksze straty ponosimy w pogoni za najwi´kszym
zyskiem, dlatego piszemy o realnych kosztach ubezpieczenia
kredytu hipotecznego oraz o koniecznoÊci wykupywania dobro-
wolnych polis zdrowotnych, co powoli staje si´ koniecznoÊcià
przy umierajàcej na naszych oczach publicznej s∏u˝bie zdrowia.
Kiedy telefon publiczny zwraca monet´ m´˝czyênie, ten spoglàda
na nià ze smutkiem; ale kobieta wrzuca jà z powrotem i nakr´ca
inny numer – twierdzi∏ Ramon Gomez de la Serna. I w∏aÊnie
o takiej swoistej „niewiernoÊci” klientów wobec dotychczaso-
wych operatorów telekomunikacyjnych piszemy, prezentujàc za-
lety i wymogi sprz´towe VoIP, czyli o telefonii przez internet,
w artykule Artura Króla. Kolejny rzàd nie potrafi wykorzystaç
wcià˝ drzemiàcego w naszym spo∏eczeƒstwie potencja∏u drobnej
przedsi´biorczoÊci. Czemu tak jest, dobitnie t∏umaczy w swoim
wywiadzie Andrzej N. Sadowski, wiceprezydent Centrum im.
Adama Smitha. Jego smutne konstatacje mo˝na spointowaç cy-
tatem z W∏adys∏awa Bartoszewskiego: w Êwiecie faktów najszyb-
ciej urzàdza si´ abstrakcja. Pami´tajmy jednak, ˝e jedynà warto-
Êcià w gospodarce, której nigdy nie odtworzymy i nie kupimy,
jest czas. Dlatego: gdyby nam sprzedano zegarek idàcy w odwrot-
nym kierunku, zyskiwalibyÊmy lata ˝ycia, zamiast je traciç. 

Stanis∏aw Brzeg-Wieluƒski
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Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Centrum Prawa Bankowego i Informacji dzia∏a na rynku us∏ug szkoleniowych od 1999 r. Adresatami organi-
zowanych przez CPBiI szkoleƒ, konferencji i seminariów sà banki, firmy mi´dzybankowe oraz inne instytucje
finansowe. Oferowane szkolenia dotyczà najwa˝niejszych problemów wspó∏czesnej bankowoÊci i zwiàzane sà
mi´dzy innymi z: prawnà obs∏ugà banku, dzia∏alnoÊcià kredytowà, Nowà Umowà Kapita∏owà, tzw. ustawà
antylichwiarskà, zarzàdzaniem ryzykiem bankowym, outsourcingiem, operacjami bankowymi, przeciwdzia-
∏aniem praniu pieni´dzy.

CPBiI wspó∏pracuje z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi, majàcymi specjalistyczne przygotowa-
nie merytoryczne, a tak˝e z przedstawicielami najwa˝niejszych instytucji ˝ycia publicznego. 

CPBiI organizuje szkolenia w trybie otwartym i na zamówienie. Ka˝de z oferowanych przez CPBiI szkoleƒ mo-
˝e zostaç specjalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb, zarówno pod wzgl´dem merytorycznym, jak
i organizacyjnym.

Zapraszamy do wspó∏pracy
kontakt: 

Joanna Ko∏odyƒska 
tel. 022 48 68 414; fax: 022 48 68 403

e-mail: joanna.kolodynska@cpb.pl

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o. o.; ul. Kruczkowskiego 8; 00-380 Warszawa 

KONFERENCJE I SZKOLENIA
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