
Kto zepsuł,  
niech płaci!
Nie tylko u nas politycy 
próbują majstrować  
w instytucjach kredytowych. 
Na razie Komisja Europejska 
ostrożnie analizuje 
możliwości obciążania 
banków specjalnym 
podatkiem i nie  
ulega ich presji.  
Jak długo jeszcze?

Bufory 
Kapitałowe
Każdy z nich ma za 
zadanie absorbować 
ewentualne straty. 
Wchodzą w skład 
pakietu zmian 
zwanych Bazyleą III. 
Czym są i na czym 
polegają?

pora  
zacisnąć pasa
Ostatnie rekomendacje 
Komisji Nadzoru 
Finansowego – S (II) 
wraz z tegorocznym 
projektem zupełnie nowej 
Rekomendacji S oraz 
Rekomendacja T znacząco 
wpłynęły i coraz bardziej 
będą oddziaływać na 
rynek kredytów w Polsce. 
Dlaczego trudniej będzie 
uzyskać kredyty?

Temat numeru

zarządzanie  
tożsamością klienta

Może przynieść bankowi wiele korzyści. 
Oferta przygotowana specjalnie 

dla konkretnego klienta nie 
tylko mile go zaskoczy, 
ale będzie też swoistą 
zachętą do wierności 

instytucji. Tak samo 
jak pamiętanie 
o ważnych dla 

niego rocznicach. 
Szkopuł w tym, 

by zdobyte  
o kliencie  

informacje były 
starannie  

segregowane  
i pieczołowicie 
zabezpieczone.

M I E S I Ę C Z N I K  F I N A N S O W Y

RaportspecjalnySkuteczna 
windykacja

w sektorze
bankowym
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Loża komentatorów 8–9
Jakie będą konsekwencje wprowadzenia  
Bazylei III dla polskich banków i klientów?
Na to pytanie odpowiadają: Radosław Cholewiński, 
główny ekonomista Noble Banku, Paweł Dziekoń-
ski, dyrektor w dziale zarządzania ryzykiem Delloite, 
Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum 
im. A. Smitha, Krzysztof Kluza ze Szkoły Głównej 
Handlowej, Sebastian Stolorz, doradca dyrektora 
wykonawczego Banku Światowego w Waszyngtonie 
i Dariusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ SA.

na efektywność rynków i na dochody wszystkich 
interesariuszy. Informuje o tym
Jolanta Zombirt

WYWIAD W „BANKU”
Potrzeba odpowiedzialnego  
działania 18–20
Ewentualne wprowadzenie dodatkowych znaczą-
cych obciążeń fiskalnych rodzi wiele ryzyk.  
Pozyskane w ten sposób środki nie powinny 
trafiać do budżetu, tylko do BFG i wzmacniać 
krajową sieć bezpieczeństwa finansowego  
– powiedział Wojciech Kwaśniak, doradca 
prezesa NBP, w latach 2000–2007 generalny 
inspektor nadzoru bankowego,  
Beacie Tomaszkiewicz

BANK I KLIENT
Bufory kapitałowe  21–23
Są one, obok rezerw na ryzyko tworzonych w duchu 
through-the-cycle, instrumentem ograniczającym 
negatywne przejawy procykliczności w działalności 
kredytowej banków. Mają absorbować ewentualne 
straty – wyjaśnia
Małgorzata Olszak

Przejrzystość kosztów  
instrumentów płatniczych 24–25 
Każdy instrument płatniczy ma swoją specyfi-
kę. Każdy ma też właściwą strukturę kosztów, 
które są nierównomiernie rozłożone pomiędzy 
poszczególne podmioty uczestniczące w cyklu 
płatniczym. Nie wszyscy jednak mają tego 
świadomość – twierdzi
Jakub Górka

O podatku bankowym  
i nie tylko 10–12
Pomysł opodatkowania banków wynikający 
z doraźnej potrzeby załatania dziury budżetowej 
– przyjąłem z niedowierzaniem. Trudno pojąć, 
że ktoś może zaproponować takie rozwiązania po 
to, żeby rozwiązać problemy fiskalne – stwierdził 
Paweł Pawłowski, prezes zarządu Gospodarczego 
Banku Wielkopolski w rozmowie z Przemysławem 
Barbrichem i Janem Osieckim

Kto zepsuł, niech płaci! 13–17
Komisja Europejska przedstawiła kilka propozy-
cji opodatkowania banków. Podała też szacunki 
ewentualnych uzyskanych przychodów, ich wpływu 
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To nie tylko pełna wiedza o kliencie, 
jego potrzebach, zainteresowaniach 
czy oczekiwaniach. To także umiejętne 
i zgodne z prawem przechowywanie 
jego danych oraz – w razie takiej 
potrzeby – definitywne ich niszczenie.

Większa wiedza  
o interesancie  40–41
Karol Jerzy Mórawski
Niszczenie dokumentów  
to też sztuka  42–43
Sławomir Dolecki
Bezcenne informacje  44–46
Marcin Szypszak

TEMAT NUMERU
Zarządzanie  
tożsamością  
klientów  40–46
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Skuteczna windykacja 
w sektorze bankowym
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RAPORT SPECJALNY
SKUTECZNA WINDYKACJA 
W SEKTORZE BANKOWYM

77–107

Działania windykacyjne są dziś jednym 
z najważniejszych elementów procesu 
zarządzania wierzytelnościami. Monitoring 
bankowy pozwala kontrolować spływ należności 
od klientów, ale także wszelkie zaległości. 
O tym, jak odzyskiwać wierzytelności: w miarę 
szybko, nowocześnie, ale przede wszystkim 
skutecznie – piszą:

Piotr Badowski
Dobry czas 
dla windykacji  78–80

Maciej Małek
Pomiędzy teorią 
a praktyką  82–85

Mariusz Hildebrand
Co warto wiedzieć, 
aby odzyskać dług  86–87

Piotr Didenkow
Windykacja w czasach 
kryzysu  88–89

Dawid Popławski
Odzyskiwanie 
należności i efektywna 
restrukturyzacja  90–92

Rafał Strękowski
Skuteczne dochodzenie 
należności od spadkobierców 
dłużnika  93

Marcin Szypszak
Jeśli ściągać, 
to skutecznie… 94–96

Paweł Śladowski
Elektroniczne postępowanie 
upominawcze  97

Krystian Kłosiński
Cesja wierzytelności 
czy postępowania 
e-sądowe?  98–99

Elektroniczna windykacja 
należności     100–101
Rozmowa z mec. Maciejem Panfilem 
z Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

Mariusz Majewski
Efektywne narzędzie 
restrukturyzacji 
i windykacji  102–103

Łukasz Tabor
Niekonwencjonalne 
metody  104–105

Grzegorz Butrym
IT ułatwia pracę 106–107

PRAWO
Pora zacisnąć pasa  48–50
Ostatnie rekomendacje KNF znacząco 
wpłynęły i wpłyną na rynek kredytów 
w Polsce. Większość banków zmieni politykę 
ich przyznawania, zaostrzone zostaną 
procedury oceny zdolności kredytowej 
kredytobiorców. Czy chodzi o bezpieczeństwo 
systemu kosztem trudności w uzyskaniu 
kredytu? – zastanawiają się
Tadeusz Białek i Piotr Gałązka

ZAGRANICA
Nowy skandal w USA  52–53
Według wielu ekspertów foreclosuregate to 
prawdopodobna zapowiedź nowego kryzysu 
amerykańskiego systemu bankowego, który 
szybko może dotknąć finanse na innych 
kontynentach – informuje o tym
Jerzy Szygiel

OPINIE
Trochę o całowaniu żab  64
Gdy mówimy o tworzeniu nowych produktów, 
umyka nam chyba jedna z fundamentalnych 
przesłanek, jaką jest wielowymiarowa odwaga. 
Chodzi przecież nie tylko o zdolność odmiennego 
spojrzenia na potrzeby rynku, ale także 
o gotowość pójścia w nieznane – podkreśla
Marek Urbaniak

Ostre cięcie  65
Demokracja chroni najsłabszych, dając im równe 
silnym i możnym prawo głosu. Demokracja powinna 
nagradzać tych, którzy zachowują wyobraźnię 
społeczną oraz umieją liczyć koszty zewnętrzne 
proponowanych cięć budżetowych – zauważa
Jan Solarz

Walutowe spory  66
W maju trudno było o opinie, że za pół roku 
notowania euro/USD będą testować poziom 1,40 
(stało się tak 7 października). Wtedy ogromna 
większość szanowanych analityków ostrzegała 
przed spadkiem euro w okolice parytetu 
w relacji do dolara. Owszem, doszło do tego, ale 
w przypadku franka – podkreśla
Marek Rogalski

Wojna walutowa  67
W rozgrzanej debacie na temat kursów 
walutowych konieczne jest jak najszybsze 
wypracowanie wspólnej, skoordynowanej strategii 
zapewniającej przewidywalność cen realnych 
w światowej gospodarce – uważa
Sebastian Stolorz

STREFA VIP
Krajobraz po kryzysie  108–110
W Klubie Polska 2015+ po raz kolejny podjęto 
próbę oceny kryzysu na międzynarodowych 
rynkach finansowych. Zastanawiano się m.in. nad 
tym, jakie kroki należy podjąć, aby w przyszłości 
uchronić się przed podobną sytuacją. Dyskusji 
wysłuchał
Jacek Gieorgica

Ojczyzna i banki 
jako dojne krowy  114–115
Tym razem o prywacie, partyjnym intere-
sie i gwizdaniu sobie na etykę, moralność 
i uczciwość. I to u początków II Rzeczypospolitej 
– wyśnionej, wyśpiewanej, wymodlonej, która 
miała być już na zawsze sprawiedliwa, troskliwa, 
silna i bogata – pisze
Przemysław Wiśniewski



Kronika
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Niezbędne jest podjęcie przez rząd pilnych 
działań rewitalizacyjnych obejmujących 
BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla 
MŚP. ZBP wskazuje, że dla osiągnięcia tego 
celu konieczne byłoby wyłączenie systemu 
poręczeń, w ramach programu rządowego, 
spod regulacji Prawa bankowego i bankowych 
reguł nadzorczych albo przez powrót do po-
przedniej formuły lub wydzielenie działań 
poręczeniowo-gwarancyjnych poza Bank 
Gospodarstwa Krajowego w formie np. 
spółki zależnej BGK, aby uniknąć spełnia-
nia bankowych standardów czy uzależnie-
nia prowadzenia niektórych form działalno-
ści od zgody KNF.

Aby uniknąć opóźnień płatności zagrażają-
cych płynności finansowej przedsiębiorstw, 
maksymalny termin regulowania wierzy-
telności w Unii Europejskiej będzie wynosił 
30 dni – stanowi nowa unijna dyrektywa 
zatwierdzona przez Parlament Europejski. 
Z nowego prawa, które zostało już uzgod-
nione z krajami członkowskimi, wynika, że 
tylko w wyjątkowych okolicznościach ter-
min płatności będzie mógł być przedłużony 
do 60 dni od wystawienia faktury. Państwa 
członkowskie UE mają dwa lata na wdroże-
nie nowych przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach 
publicznych zakłada, że jeśli w 2011 r. dług 
publiczny w relacji do PKB przekroczy 
55 proc., to w 2012 r. stawki VAT wzrosną 
o 1 pkt proc. – do 24 proc., 9 proc. i 6 proc., 
a w 2013 r. – o kolejny punkt proc. Resort 
finansów chce, żeby wybrane jednostki sek-
tora finansów publicznych, zamiast loko-
wać wolne środki w bankach, deponowały 
je na rachunku zarządzanym przez ministra 
finansów. Nadwyżki jednostek sektora mia-
łyby być deponowane w BGK; depozytem 
zarządzałby minister finansów. Autorzy 
projektu proponują, żeby stopa oprocento-
wania takiego depozytu stanowiła maksy-
malnie stopę depozytową NBP.

Sektor bankowy pokrywa powyżej 90 proc. 
kosztów całego nadzoru nad rynkiem fi-
nansowym. Koszt nadzoru nad bankami 
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wyniósł w 2009 r. 116, 3 mln zł, co w prze-
liczeniu na 1 mln euro sumy bilansowej 
banków daje kwotę 110 euro. Jak wynika 
z przyjętej ustawy budżetowej na 2010 r., 
wydatki KNF mają wynieść 199,286 mln 
zł. Na 1 mln euro sumy bilansowej ban-
ków polskich przypada 188 euro kosztów 
nadzoru (na 1 mln udzielonych kredytów 
to już 359 euro), co stanowi kwotę kilka-
krotnie wyższą niż w większości innych 
krajów UE.

PRODUKTY
Deutsche Bank PBC przedłuża do końca 
tego roku promocję z kredytem hipotecz-
nym bez prowizji. Są nią objęte nowe kre-
dyty ze zmienną stopą procentową o warto-
ści minimum 100 tys. zł lub równowartości 
tej kwoty w euro. Klienci mogą dodatkowo 
skorzystać ze zniżek marży w wysokości do 
1 pkt proc., w przypadku założenia konta 
db Life, db Invest lub db Elite albo skorzy-
stania z oferty kart kredytowych Deutsche 
Bank PBC. Marże oferowanych przez Deu-
tsche Bank PBC kredytów mieszkaniowych 
(bez prowizji) zaczynają się już na poziomie 
1,8 proc. dla PLN, 2,1 proc. dla EUR.

Klienci Meritum Banku mogą już korzy-
stać z pierwszej na polskim rynku bezpłat-
nej aplikacji do zarządzania i analizy finan-
sów osobistych zintegrowanej z systemem 
bankowości elektronicznej. Meritum Planer 
to aplikacja z rodziny PFM (personal finance 
management). 

TRANSAKCJE
Akcje GPW zadebiutowały na warszaw-
skim parkiecie. W ramach oferty pub-
licznej Skarb Państwa, jako akcjonariusz 
większościowy, zaoferował 26 786 530 
akcji zwykłych na okaziciela serii B. Po-
zostanie inwestorem strategicznym GPW 
dbającym o jej rozwój i wspierającym 
działania zmierzające do umocnienia jej 
pozycji jako centrum finansowego Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Telekomunikacja Polska SA (Grupa TP) 
oraz TVN SA (Grupa TVN), dwie wiodą-
ce grupy telekomunikacyjne i medialne 
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JANUSZ GROBICKI
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Sektor bankowy nareszcie do-
strzegł potencjał małych i śred-

nich firm. Generują one w polsce, 
aż 67 proc. pkB i tworzą 3/4 miejsc 
pracy. komisja nadzoru Finansowego 
zgodziła się, żeby fundusz private 
equity abris i dom Maklerski idM 
kupiły bank westLB od niemieckiej 
instytucji. kontrolę i 55 proc. akcji 
polskiego Banku przedsiębiorczości 
(tak będzie się nazywał ten bank po 
sfinalizowaniu transakcji) obejmie 
abris, który ma również większość 
udziałów w nowym FM Banku. polski 
Bank przedsiębiorczości będzie 
obsługiwał małe i średnie firmy oraz 
samorządy. z kolei idea Bank, naj-
nowszy projekt Leszka Czarneckiego, 
zajmie się osobami prowadzącymi 
małe przedsiębiorstwa oraz pracują-
cymi na zasadzie samozatrudnienia. 
natomiast udziałowcy Grupy Ban-
kowej dnB nOrd – norweski dnB 
nOrd i niemiecki nOrd/LB – podpi-
sali umowę, na mocy której jedynym 
akcjonariuszem dnB nOrd będzie 
największy bank norweski – dnB 
nOrd. w polsce aktywa dnB nOrd 
wynoszą 9,4 mld zł. Bank obsługuje 
głównie duże firmy i klientów indywi-
dualnych, a także wspólnoty mieszka-
niowe i jednostki samorządowe.
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