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Temat numeru

Dostęp do rzetelnej informacji
Od czasów Babilonu i Fenicjan po dziś wszelkie dane o konkurencji, 

ale także o potencjalnych klientach, przekładają się na zyski. Banki wydają krocie 
na systemy IT na pozyskanie informacji o gustach i potrzebach Kowalskiego. 
Chcą w ten sposób ograniczyć swoje ryzyko. Jest to racjonalne, skoro coraz 

częściej stare dowody osobiste, paszporty lub inne dokumenty wykorzystywane są 
do robienia fałszywek używanych przy próbach wyłudzania kredytów.

Ewolucja usług 
prawnych w sektorze 

bankowym

Nemezis 
Eurolandu?

Nowelizacja przepisów 
o outsourcingu pokazuje czym 

żyją banki i jak mogą na nich 
zarobić kancelarie prawne. 

Jednak wiele spraw np. 
związanych z bezpieczeństwem 

danych klientów providerów 
„wirtualnej chmury” lub 

odpowiedzialnością cywilną 
bankowców wobec klientów 
różni się od rozwiązań z UE 

i innych rynków. Usługom 
prawnym na rzecz banków, 

poświęcamy nasz raport.

Dwóm z trzech 
największych banków 
Francji zmniejszono 
rating, co jest efektem 
ich zaangażowania 
w greckie obligacje. 
Informujemy o pomysłach 
na ratowanie strefy euro, 
które pojawiły się 
w Krynicy i podczas 
wrocławskiej konferencji 
ECOFIN. 
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RYNEK FINANSOWY
Kronika  6–7
Wydarzenia z rynku finansowego we wrześniu 2011 r.

Loża komentatorów  8–9
Jaki poziom kursu złotego w stosunku do euro 
może być niebezpieczny z punktu widzenia 
wzrostu długu publicznego ponad 55 proc. PKB?
Na to pytanie odpowiadają: Piotr Bujak 
– główny ekonomista Raiffeisen Banku  
Polska S.A., Piotr Kalisz – główny ekonomista 
Citi Handlowego, Krzysztof Kluza – dyrektor 
BGK i adiunkt SGH, Sebastian Stolorz 
– doradca Banku Światowego w Waszyngtonie, 

Między ziewaniem a irytacją 14–15
O wrocławskim spotkaniu europejskiej Rady 
ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) 
uwidaczniającym pogłębiającą się różnicę poglądów 
między Europejczykami a Amerykanami na temat 
sposobów wyjścia z tego kryzysu
– pisze Jerzy Szygiel

Wielkie wyzwania  16–17
W Krynicy dyskutowano o przyszłości pogrążonej 
w głębokim kryzysie Europy. Tegoroczne forum 
obradowało pod hasłem: „Europejskie dylematy 
– partnerstwo czy rywalizacja?”. Relacjonuje je
Andrzej Ratajczyk

Łukasz Tarnawa – główny ekonomista Banku 
Ochrony Środowiska S.A. oraz Dariusz Winek 
– główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Zawsze wierzyłam  
w Europę  10–13
Chińskich papierów skarbowych na świecie 
nie ma. Zresztą sam juan jest tylko częściowo 
wymienialny, a szwajcarski rynek jest zbyt 
mały, aby pomieścić wszystkich w okresach 
niepokoju. W ciekawych czasach żyjemy – mówi 
prof. Anna Zielińska-Głębocka, członek Rady 
Polityki Pieniężnej w rozmowie z Grzegorzem 
Brudzińskim
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System PESEL 2  20–21
Sławomir Dolecki

Potrójna wiarygodność  22–25 
Rozmowa z Mariuszem Hildebrandem,  
prezesem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Stary dowód – nowe kłopoty?!  26–27
Piotr Lewandowski
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Musimy mieć świadomość, jak ważna jest uczciwość i rzetelność 
i że te cechy mogą być atutem, czymś, co pozytywnie nas 
wyróżnia. I nie chodzi o wskazywanie statusu majątkowego. 
Osoby fizyczne i przedsiębiorcy są sprawdzani w bazach zarówno 
bankowych, jak i pozabankowych. Warto dbać o swój wizerunek. 
Ale też o bezpieczeństwo swoich dokumentów.
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Druga fala 18–19
W Klubie Polska 2015+ przedstawiciele środowiska 
bankowego, nauki, polityki i mediów starali 
się odpowiedzieć na pytania o stan finansów 
publicznych w Polsce i perspektywy przezwyciężenia 
ewentualnej drugiej fali kryzysu. Informuje o tym
Jacek Gieorgica

BANK I KLIENT
Ciągle jeszcze mamy się dobrze 32–33
To, co się dzieje na rynkach finansowych, jest 
krótkookresowo trudne dla nas – zarówno do 
oceny, jak i do pełnego zrozumienia. Jednak z całą 
pewnością jesteśmy wśród tych krajów, które 
płyną właściwym kursem przez sztorm na rynkach 
finansowych – podkreśla Włodzimierz Kiciński, 
prezes Nordea Banku Polska S.A., w rozmowie 
z Przemysławem Barbrichem i Janem Osieckim

Jak zatrzymać 
demograficzną dziurę? 36–38
Przeforsowana, po latach walki, ustawa o upadłości 
deweloperów jest dużym sukcesem ZBP i całego 
środowiska bankowego. Już w połowie 2012 r. 
kupujący mieszkania od deweloperów będą mogli 
liczyć na lepszą ochronę prawną. Czy to pomoże 
w walce z demograficzną dziurą – zastanawia się 
Tomasz Brzuchowicz

Wymagania 
a rzeczywistość (cz. 3) 39–41
Jak powinni być rekrutowani i wynagradzani doradcy, 
aby mieli pełną motywację do rozwijania współpracy 
lub pozyskiwania nowych klientów dla banku? Na to, 
ale i na inne pytania związane z wealth management 
starają się odpowiedzieć
prof. Krzysztof Opolski i dr Tomasz Potocki

Co nam przyniesie 
nowa ustawa?  42–44
Największy ciężar położono w niej na ochronę 
interesów konsumentów, a więc na ilość informacji, 
które będą im przekazywane jako obligatoryjne, czyli 
takie, które są absolutnie niezbędne do tego, aby 
uznać, że umowa została właściwie zrealizowana. 
Nową ustawę o usługach płatniczych 
Agnieszce Krawczyk-Jezierskiej przedstawia 
prof. Remigiusz Kaszubski

Kultura dzięki bankom silna 45–47
Doświadczenia państw unijnych w zakresie rozwoju 
creative industries pozwalają twierdzić, że przemysł 
kreatywny będzie mieć w drugiej dekadzie XXI w. 
ogromny wpływ na poziom wzrostu gospodarczego. 
Dostrzegają to już niektóre banki i wspierają twórców 
– informuje o tym
Wanda Pełka

Zarządzanie jakością  52–53
Przyszłością rynku kredytów konsumenckich są 
dokładnie profilowane tzw. project loans, czyli kredyty 
i pożyczki przeznaczone na zakup konkretnego 
dobra lub usługi. Ten trend potwierdzają zresztą 
nasi partnerzy handlowi – mówi Januszowi 
Grobickiemu dyrektor generalny Sygma Banku, 
Philippe Santini

Wirtualna waluta przyszłości? 58–60
Bitcoin to jedna z pierwszych walut wirtualnych. Nie ma 
pokrycia ani w złocie, ani w dewizach; nie jest prawnym 
środkiem płatniczym. Mimo to, aby kupić 1 BTC, trzeba 
wydać kilka USD, a bywało, że kurs sięgał nawet 28 
dolarów! O bitconie i jego wartości wynikającej z wiary 
ludzi w możliwości spekulacji na nim pisze
Marcin Jendrzejczak

ZAGRANICA
Nie tylko Grecja  80–81
Europejski sektor bankowy kolejny raz znalazł 
się na huśtawce, kiedy losy akcji trzech wielkich 
francuskich banków – BNP Paribas, Société 
Générale i Crédit Agricole – wdarły się na pierwsze 
strony gazet. To dziwne, bo francuskie banki należą 
do najsolidniejszych na kontynencie – podkreśla 
i wyjaśnia przyczyny prasowych napaści
Jerzy Szygiel

OPINIE
Vivat academia!   82
Według endogenicznych teorii rozwoju dobrobyt 
tworzy niezawłaszczona wiedza. Umiejętność 

oddzielenia ziarna od plew w warunkach 
powszechnego nadmiaru informacji jest bezcenna. 
Szkolnictwo wyższe uczy tej sztuki – wyjaśnia
Jan K. Solarz

Premiera OPERY  83
Kolejna faza kryzysu, której obecnie doświadcza 
gospodarka światowa, chyba jak nigdy oczekuje 
na nowe nie tylko teorie, ale wręcz paradygmaty 
ekonomii. Coraz częściej słychać głosy o tym, 
że przyszedł czas na głęboką rewizję teorii i tzw. 
świętych praw – zauważa
Marek Urbaniak

STREFA VIP
Przyszłość zaczyna się 
już dziś  84–87
W warszawskim Klubie Bankowca 
276 bankowcom wręczono, po raz 43., 
certyfikaty ZBP w ramach Systemu Standardów 
Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jeszcze 
w tym roku, po siedmioletnim cyklu szkoleń, 
zostanie wręczony 15-tysięczny certyfikat.

STO SŁÓW, czyli słownik 
geologiczny naszej kultury 91–93
Geologia słów i pojęć pokazuje, że należy sięgać 
jak najgłębiej do podstaw pojęcia, słowa, znaczenia. 
Odczytamy wtedy skomplikowany kod naszej własnej 
kultury, oglądania świata i uczestnictwa w nim. 
Słowo, termin, pojęcie ma w owej geologii kultury 
charakter obiektywny – podkreśla
Przemysław Wiśniewski
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RAPORT: 
EWOLUCJA USŁUG PRAWNYCH W SEKTORZE BANKOWYM   61–79

Trzy kwartały bieżącego roku były relatywnie 
zróżnicowane, jeśli chodzi o przekrój zleceń 
udzielanych kancelariom prawnym przez 
instytucje z rynku bankowego i finansowego. 
Zlecanie przez niektóre banki rozwiązywania 
problemów własnych działom prawnym zamiast 
udzielenia zleceń kancelariom prawnym nie 
wpłynęło, i zapewne nie wpłynie, na zupełne 
ograniczenie potrzeby konsultacji departamentów 
prawnych z wyspecjalizowanymi w tym obszarze 
kancelariami prawnymi.

Rynek usług prawnych 
dla banków  62–64
Bogdan Wiktorski

Prawo adekwatne do potrzeb  65
Rozmowa z mec. Jerzym Bańką, wiceprezesem ZBP

Na kłopoty... kancelaria 66–67
Karol Jerzy Mórawski

Doradztwo w bankowości 
i finansach A.D. 2011  68–70
Remigiusz Stanek

Aspekty praktyczne 
i prawne powierzenia  71–73
Piotr Gałązka

Dochodzenia należności 
na rzecz banków 
i instytucji finansowych 74–75
Paweł Śladowski

W prawnej chmurze z B&B 76–78
Rozmowa z Maciejem Gawrońskim,
radcą prawnym, partnerem zarządzającym Bird&Bird
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Kronika
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Rząd przyjął projekt budżetu na 2012 r. 
Deficyt ma wynieść 35 mld zł, dochody za-
planowano na poziomie 292 mld 813 mln zł, 
a wydatki na 327 mld 813 mln zł. Zakła-
dany wzrost PKB w 2012 r. ma osiąg-
nąć 4 proc., zaś inflacja średnioroczna 
2,8 proc. Prognozowany wzrost wskaźni-
ka cen towarów i usług konsumpcyjnych 
dla gospodarstw domowych, emerytów 
i rencistów wynosi 3,1 proc. Autorzy 
projektu zakładają, że w przyszłym roku 
w państwowej sferze budżetowej nie bę-
dzie wzrostu wynagrodzeń.

W sierpniu wskaźnik roczny CPI wzrósł 
do 4,3 proc. z 4,1 proc. w lipcu. Deficyt bu-
dżetowy po sierpniu wyniósł 20,7 mld zł 
wobec 21,1 mld zł po lipcu. To szacunko-
we dane. Pokazują, że deficyt jest niższy 
od planowanego. Według przygotowanego 
przez Ministerstwo Finansów harmonogra-
mu dochodów i wydatków budżetu deficyt 
po sierpniu miał wynieść 36,2 mld zł, czyli 
niemal 90 proc. z 40,2 mld zł zaplanowa-
nych na cały rok. Sierpniowe 20,7 mld zł to 
51,6 proc. planowanego rocznego deficytu. 
Komisja Europejska mimo spowolnienia 
gospodarczego na świecie cały czas pro-
gnozuje Polsce 4-proc. wzrost gospodarczy 
w tym roku.

Zgodnie z traktatem z Lizbony wyjście 
lub wyrzucenie państwa ze strefy euro nie 
jest możliwe – powiedział rzecznik Komi-
sji Europejskiej. Dodał, że udział w strefie 
euro jest nieodwracalny i jest to zarówno 
stanowisko prawne, jak i polityczne KE. 
Zdaniem ekonomistów szwajcarskiego 
banku UBS, wyjście ze strefy euro „pery-
feryjnego” kraju pociągałoby za sobą po-
czątkowe koszty na poziomie 9,5–11,5 tys. 
euro na mieszkańca. Chodzi np. o kosz-
ty bankructwa banków, przedsiębiorstw 
czy wystąpienie dodatkowych utrudnień 
w handlu międzynarodowym. Dla takich 
krajów, jak Grecja czy Portugalia oznacza-
łoby to utratę połowy dochodu narodowe-
go. Później koszty wyjścia takiego kraju ze 
strefy euro sięgałyby 3–4 tys. euro rocz-
nie na jednego mieszkańca. Opuszczenie 
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przez Niemcy strefy euro – tylko w pierw-
szym roku rozpadu unii walutowej – kosz-
towałoby każdego obywatela tego kraju 
od 6 do 8 tys. euro.

Rada Zarządzająca Europejskiego Banku 
Centralnego zdecydowała we współpra-
cy z Rezerwą Federalną, Bankiem Anglii, 
Bankiem Japonii i Narodowym Bankiem 
Szwajcarii, żeby przeprowadzić trzy ope-
racje zapewniające płynność w dolarach. 
Mają one trwać mniej więcej trzy miesiące 
i zapewnić płynność do końca roku.

Bank Szwajcarii oświadczył, że będzie 
bronił wartości franka na poziomie 1,2 za 
euro z najwyższą determinacją, kupując 
waluty zagraniczne w nieograniczonych 
ilościach. Jednocześnie SNB zapowiedział, 
że jeśli będą tego wymagały perspektywy 
gospodarki i zagrożenie deflacją, bank po-
dejmie dalsze działania. Przewartościowa-
nie franka stanowi poważne zagrożenie 
dla szwajcarskiej gospodarki. W reakcji na 
decyzję SNB frank mocno się osłabił.

TRANSAKCJE
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 
udzielił 300 mln euro kredytu na rea-
lizację inwestycji drogowych w Polsce 
– 180 mln euro pozwoli sfinansować 177 
pilnych projektów remontu i odbudowy 
dróg zniszczonych przez ubiegłoroczną 
powódź. Natomiast kredyt w wysoko-
ści 120 mln euro zostanie wykorzysta-
ny na sfinansowanie pierwszego etapu 
wprowadzenia elektronicznego systemu 
poboru opłat drogowych dla pojazdów 
cięższych niż 3,5 tony i autobusów. Kre-
dytobiorcą obu jest Bank Gospodarstwa 
Krajowego, a promotorem projektów 
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Dzięki umowie pomiędzy Biurem Infor-
macji Kredytowej S.A. i niemieckim biu-
rem SCHUFA Holding AG, Polacy miesz-
kający w Niemczech będą mogli korzystać 
ze swojej historii kredytowej zbudowanej 
w kraju, również w kontaktach z bankami 
niemieckimi. Analogicznie, polskie banki 
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Co mają banki wspólnego z kam-
panią wyborczą A.D. 2011? Tylko 

sporo do stracenia. Politycy opozycji 
znów wracają do pomysłu podatku 
bankowego jako źródła sfinansowania 
ich wyborczych obietnic. Nałożenie tego 
podatku przyniesie niewielkie korzyści. 
Jednak chodzi tu o wskazanie na pazer-
nych bankowców jako winnych kłopo-
tów finansowych Polaków. Dzięki temu 
prawdziwi winowajcy – politycy, przykryci 
medialną mgłą, będą mogli znowu 
bezkarnie coś obiecywać. Prawdziwe 
problemy dla przeciętnego Kowalskiego 
sprowadzają się do fatalnego stanu służ-
by zdrowia, pracy oraz nadziei na nowe 
mieszkanie. Nietrudno zauważyć, że 
tematyka kas mieszkaniowych lub stwo-
rzenia podatkowych zachęt do wielolet-
niego oszczędzania na cele zdrowotne, 
lokalowe lub emerytalne nie pojawiła się 
podczas wyborów. Politycy wciąż nie mu-
szą żyć problemami swoich wyborców. 
Będzie tak dopóty, dopóki nie nastąpi tak 
duże zniecierpliwienie nieustającą rządo-
wą propagandą o „zielonej wyspie”, że 
obiektywna krytyka WSZYSTKICH polity-
ków znów stanie się chodliwym towarem 
dla mediów. To wymusi na mediach 
stawanie po stronie obywateli, a nie tak 
jak dziś – po stronie naszej, pożal się 
Boże, tzw. klasy politycznej. 
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Cygan ukradł, 
kowala powiesili 




