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Raport specjalny:

Zarządzanie ryzykiem 
w banku 

W kryzysowych czasach decydujące znaczenie ma 
prawidłowe kalkulowanie ryzyk bankowych. Wpływa 
to bezpośrednio na poziom złych kredytów, wskaźnik 

wypłacalności oraz zyski, czyli wizerunek rynkowy 
instytucji fi nansowej. Jak się bronić przez błędami 

w zarządzaniu różnego typu ryzykami, fraudami 
pracowników oraz procederem prania pieniędzy? 

Kredyt konsumencki po nowemu

Czy nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim 
jest zgodna z oczekiwaniami środowiska 

bankowego? Czy pomoże w czasach 
ustabilizowania się akcji kredytowej, gdy coraz 
bardziej liczą się informacje o klientach i same 

programy lojalnościowe? 

IT@BANK 2011 oraz 
komunikacja na platformach 

teleinformatycznych

Prezentujemy listę zwycięzców dorocznego 
rankingu „MF BANK”, przedstawiamy tendencje 
w bankowym IT: zdalnego dostępu, transmisji 

danych, wideokonferencji oraz wirtualnej chmury 
obliczeniowej.     
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Przewidywalnego Eurolandu, udomowianych banków pod biało-czerwoną, 
stad byków na giełdzie, otrzeźwienia globalnych fi rm ratingowych, 

żelaznych nerwów Rodaków odpornych na czarnowidztwo, utrzymania 
konsumpcji ku chwale polskiej gospodarki, zrozumienia dla ludzkich 
błędów oraz większej życzliwości każdego dnia dla każdego z nas…

Życzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  A.D. 2012
Redakcja „MF BANK” 

oraz pracownicy Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji
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Kronika  6–7
Wydarzenia z rynku finansowego w listopadzie 
2011 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy perspektywa ratingu polskiego systemu 
bankowego w 2012 r. powinna zostać 
obniżona ze stabilnej do negatywnej?  
Na to pytanie odpowiadają: Piotr Bujak 
– główny ekonomista Nordea Bank Polska S.A., 
Mariusz Cholewa – dyrektor Departamentu 
Strategii w Citi Handlowym, Krzysztof Kluza 
– dyrektor BGK i adiunkt SGH, Andrzej 
Reterski – prezes Domu Finansowego QS, 
Dariusz Winek – główny ekonomista Banku 
BGŻ S.A. i Sebastian Stolorz – doradca 
dyrektora wykonawczego Banku Światowego 
w Waszyngtonie.

Kredyt konsumencki  
po raz drugi  10–15
18 grudnia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa 
o kredycie konsumenckim – zmiany analizują
Łukasz Obzejta, Maciej Wołk

Europa w centrum uwagi 16–17
Były światła, były czerwone dywany i tłumy 
fotografów, ale listopadowe spotkanie  
20 przywódców państw, które razem stanowią 
85 proc. światowego PKB, nie przypominało 
festiwalu. Gdyby było inaczej, jedyna gwiazda 
– Europa – zostałaby wygwizdana – pisze
Jerzy Szygiel

IT nie do końca lekarstwem 32–34
Szybki rozwój i implementacja systemów 
wspomagających zarządzanie ryzykiem 
w teorii pozwalają na efektywne ekonomicznie 
funkcjonowanie na rynku. To dlaczego 
w świecie realnym nadal nie jest to takie proste? 
– zastanawia się
Wiktor Grabarek      

Klasy ryzyka operacyjnego  36–38
Banki w swojej działalności muszą radzić sobie 
z różnymi ryzykami. Jednym z nich jest pranie 
brudnych pieniędzy – temat te przybliża
Patrycja Chodnicka  

BANK I KLIENT
Zarządzanie ryzykiem  
– nowe wyzwania  40–42
VI Kongres Ryzyka Bankowego zorganizowany 
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. 
– relacjonuje
Jerzy Bródkiewicz

Czy polskie banki powinny  
wrócić w polskie ręce?  44–45
Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem 
Związku Banków Polskich rozmawia Agnieszka 
Krawczyk

Możemy skorzystać  
na kryzysie  46–47
Z Leszkiem Niemyckim, prezesem zarządu 
Deutsche Bank PBC rozmawiają Przemysław 
Barbrich i Jan Osiecki
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RAPORT SPECJALNY:  
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU
Wyzwanie na burzliwe czasy 18–23
Konkurencję o łaski klienta wygra ten, kto w cenie 
produktu umieści koszt ryzyka, ale w takiej 
wysokości, że nie straci swojej atrakcyjności 
– twierdzi
Grzegorz Brudziński 

Doskonałość, która usypia 24–26 
Jeśli wierzyć ekspertom, banki w Polsce są 
doskonale przygotowane do tego, aby w razie 
zagrożenia podtrzymać lub bardzo szybko 
odtworzyć swoje kluczowe procesy biznesowe. 
Czy jednak naprawdę jest aż tak różowo? 
– zastanawia się
Robert Jesionek

Oszustwa w banku  
i ich szacowanie  27–29
Monitorowanie i przeciwdziałanie defraudacjom 
z uwagi na ich złożony charakter jest coraz 
trudniejsze – informuje
Marta Wójcik

Ryzykowna recepta  
na zarządzanie ryzykiem 30–31
Czy zaawansowana metodologia wyznaczania 
i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, 
wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, 
stanowi panaceum na bolączki związane 
z systemowymi ryzykami sektora bankowego? 
– pyta i odpowiada
Błażej Kochański
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II Kongres Kredytu 
Konsumenckiego  48–49
22 listopada w Klubie Bankowca zgromadziło 
się przeszło 100 uczestników, w większości 
z banków i firm na co dzień zajmujących 
się obsługą ryzyka kredytowego. Relację 
z kongresu przedstawia
Karol Jerzy Mórawski

RAPORT SPECJALNY:  
KOMuNIKACJA NA PLATFORMACH 
TELEINFORMATYCzNYCH 
Szybciej, dokładniej,  
wydajniej...  56–57
Użytkownik może mieć jeden numer  
służbowy obsługujący: telefon stacjonarny, 
urządzenie bezprzewodowe i komputer  
oraz inicjować i odbierać rozmowy przy  
użyciu urządzenia mobilnego przez sieć  
radiową WiFi, niezależnie od istniejących  
dotąd możliwości przekazywania połączeń 
w sieci komórkowej – o ujednoliconej 
komunikacji pisze
Bogdan Wiktorski

Z każdego miejsca na Ziemi 58–59
Dostęp do sieci nie jest już związany 
z komputerem stojącym w domu na biurku. 
Wejście na WWW i e-mail mamy zawsze 
przy sobie; w netbooku, tablecie, smartfonie 
i telefonie. Skrzętnie wykorzystują to również 
pracodawcy – informuje
Sławomir Dolecki

Transmisja danych  
w branży finansowej  62–63
Obecnie wykorzystywane technologie transmisji 
z trudem dają sobie radę z ilością przesyłanych 
danych – nowe możliwości przedstawia
Bohdan Szafrański

Informatyczny most  64–65 
Wideokonferencje odbywające się w sieci 
to najprostszy sposób oszczędzania czasu 
kluczowych pracowników – informuje
Marcin Złoch 

TECHNOLOGIE 
Ranking IT@BANK 2011 
rozstrzygnięty  66–67
Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”  
już po raz trzeci przyznała nagrody  
w rankingu IT@BANK 2011 dla najlepszych 
firm informatycznych pracujących  
na potrzeby sektora finansowego  
i instytucji publicznych

Multimedialne bankomaty  
to przyszłość  68–69
Z Bartłomiejem Śliwą, prezesem  
NCR Polska Sp. z o.o. rozmawia  
Tomasz Trzaska

IT kluczem do sukcesu  70–72 
Konsumeryzacja usług IT, cloud computing, 
BCM oraz oczekiwania środowiska  
bankowego wobec świata polityków 
 to główne tematy konferencji IT@BANK 2011 
– relacja
Tomasz Brzuchowicz 

zAGRANICA
Sukces ratunku  
i mglisty horyzont  86–87
W rok po zamknięciu operacji ratowania 
amerykańskiego sektora bankowego ujawnia 
się duża wrażliwość wielu banków na kryzys 
w Europie. Plan wart 700 mld dolarów był 
sukcesem, ale nie załatwił wszystkiego 
– twierdzi
Jerzy Szygiel

OPINIE  
Eh, ci niefrasobliwi politycy  88
Marek Rogalski 

Apolityczna opozycja  89
Jan Solarz 

Powrót do zasad  90 
Marek Urbaniak

STREFA VIP 
Horoskop firmowy  92–94
Przemysław Wiśniewski 

Bankowiec jakich mało  95 
24 grudnia 1943 r., w Wigilię narodzin Pana 
Jezusa, w czwartym roku dramatu klęski 
okupacji zmarł w Warszawie Stanisław 
Karpiński. Wielki polski bankowiec, pierwszy 
prezes Związku Banków w Polsce i pierwszy 
prezes odrodzonego Banku Polskiego.  
Miał lat 73.
Przemysław Wiśniewski

Gadżety prawdziwego  
mężczyzny  96–97 
Świadczą o statusie, zamożności,  
a na pewno poprawiają samopoczucie.  
Są jak samochód z pewnej reklamy 
– niepotrzebne, ale chcą je mieć
Halina Tarasewicz
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Kronika
WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
GUS podał dane o PKB za trzeci kwartał. 
Znów na przekór analitykom Polska go-
spodarka wzrosła rok do roku o 4,2 proc. 
Stopa bezrobocia mierzona według Bada-
nia Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL) spadła w III kw. 2011 r. do 9,3 proc. 
z 9,5 proc. odnotowanych kwartał wcześniej. 
Współczynnik aktywności zawodowej wy-
niósł w ostatnim kwartale 56,4 proc. wobec 
56,0 proc. w poprzednich trzech miesiącach, 
zaś wskaźnik zatrudnienia – 51,1 proc. wo-
bec 50,7 proc. kwartał wcześniej. Sprzedaż 
detaliczna wzrosła w październiku 2011 r. 
o 4,1 proc. w ujęciu miesięcznym i zwiększy-
ła się o 11,2 proc. r./r.

Komisja Europejska przyjęła propozycję po-
datku od transakcji finansowych w UE. KE 
liczy, że zyska 55 mld euro rocznie. Pomysł 
podatku od transakcji finansowych pojawił 
się w propozycji budżetu Unii na lata 2014–
20. Propozycja dotyczy całej UE, a nie tylko 
strefy euro. Podatek ma być niski – od 0,01 
do 0,1 proc. w zależności od rodzaju transak-
cji. Pomysł polega na tym, by część zysków 
trafiała do budżetu UE, jako tzw. nowe źród-
ła dochodu, a nie tylko do budżetów naro-
dowych. Komisja liczy, że jeśli jej pomysł 
zostanie wdrożony, Unia zyska 55 mld euro 
rocznie.

Narodowy Bank Polski stał się uczestni-
kiem Nowych Porozumień Pożyczkowych 
– New Arrangements to Borrow (NAB), do któ-
rych mogą przystępować państwa członkow-
skie Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego lub banki centralne tych państw. Jako 
uczestnik NAB, NBP pozostaje w gotowości 
do wypłacenia MFW oprocentowanej po-
życzki, do kwoty odpowiadającej 2,53 mld 
SDR (3,95 mld USD, wg kursu z 17 listo-
pada 2011 r.). Przekazanie środków nastąpi 
w przypadku, gdy MFW uzna za niezbędne 
zwrócenie się do uczestników NAB z wnio-
skiem o zwiększenie jego zasobów.

Banki finansujące swoją działalność z tzw. 
lokat antypodatkowych, w szczególności te, 
w których obserwuje się znaczącą koncen-
trację tego typu lokat w źródłach finanso-
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wania, narażone są na gwałtowny odpływ 
środków oraz/lub gwałtowny wzrost kosz-
tów finansowania spowodowany wejściem 
w życie proponowanych zmian w przepi-
sach ordynacji podatkowej. Z danych Urzę-
du Komisji Nadzoru Finansowego wynika, 
że według stanu na 31 sierpnia tzw. lokaty 
antypodatkowe stanowiły ok. 20 proc. depo-
zytów gospodarstw domowych w bankach 
posiadających tego typu produkty, zaś w ca-
łym sektorze udział ten wynosił ok. 17 proc. 
Łączna wartość zgromadzonych przez banki 
tego typu środków przekroczyła 70 mld zł.

TRANSAKCJE
Spółka Dexii Kommunalkredit Bank Pol-
ska, jednodziałowy bank specjalizujący się 
w finansowaniu samorządów i inwestycji 
infrastrukturalnych, został wystawiony na 
sprzedaż. Bank prowadzi w Polsce działal-
ność w bardzo ograniczonym zakresie. Był 
aktywny przed kryzysem, ale gdy spółka 
matka wpadła w problemy, zawęził skalę 
działalności i od dwóch lat ogranicza się do 
administrowania aktywami.

Właścicielka Alior Banku zdementowa-
ła plotki o tym, że jest on wystawiony na 
sprzedaż. W tym roku zarobi on 150 mln zł, 
a w przyszłym wyłoży 50 mln zł na stwo-
rzenie nowej marki w internecie. Z planów 
sprzedaży swojego polskiego banku wycofu-
je się też grupa DnB NORD.

Szwedzki Ericsson odsprzeda 50 proc. 
udziałów w spółce Sony Ericsson japoń-
skiemu partnerowi. Cenę ustalono na 1 mld 
50 mln euro. W ten sposób całość udziałów 
w spółce produkującej telefony komórkowe 
znajdzie się w rękach Sony. Szwedzko-japoń-
skie joint venture powstało w 2001 r. Połączono 
wtedy przynoszące straty działy komórkowe 
obu koncernów. Obecnie Sony Ericsson jest 
szóstym największym producentem komó-
rek na świecie.

Zagrożonego bankructwem producenta 
samochodów Saab przejmują dwa chińskie 
przedsiębiorstwa – Youngman i Pang Da. We-
dług nieoficjalnych informacji szwedzkich 
mediów, Chińczycy zapłacą za Saaba 100 mln 
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Ostatnie tygodnie przyniosły informacje 
o koncepcji „udomowienia” polskich 

banków. Oznacza to znalezienie polskiego 
inwestora dla banku, którego zagraniczna 
spółka matka ma kłopoty z obligacjami 
z krajów PIIGS. Jan Krzysztof Bielecki 
– szef Rady Gospodarczej przy Premierze 
już wcześniej zachęcał zarząd PKO BP do 
kupienia BZ WBK. Hiszpański Santander 
dał irlandzkim właścicielom BZ WBK 
więcej, niż oferował największy polski 
bank detaliczny. Z dzisiejszej perspektywy 
widać, że Hiszpanie wyraźnie przepłacili. 
Jednak już ostrzą sobie zęby na Kredyt 
Bank lub Bank Millennium. To szansa na 
zwiększenie kapitału polskiego w sektorze 
bankowym. O tym, że warto to zrobić, 
niech świadczą informacje o naciskach 
wiedeńskiej centrali Raiffeisen Banku na 
ograniczenie akcji kredytowej w krajach 
Środkowej Europy. Podobnego scenariu-
sza nie można wykluczać w przypadku 
innych zagranicznych banków, obecnych 
w Polsce, które na gwałt potrzebują 
gotówki. Drugiej okazji do tanich przejęć 
może nie być przez wiele lat. Zwłaszcza że 
jedną z głównych barier gospodarczych 
wciąż pozostają zbyt małe aktywa pol-
skiego sektora bankowego. Nie możemy 
sobie pozwolić na zmniejszenie dostęp-
nego w kraju kapitału z powodu kłopotów 
Eurolandu. 
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do „udomowienia”? 


