
NR 7–8 ( 235 )           lipiec–sierpień 2012 CENA 54 zł (w tym VAT 8 proc.) NUMER INDEKSU 322628 | ISSN 1230-9125
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Najtrudniejsze będzie uzgodnienie wspólnych reguł, 
którymi ma się kierować przyszła bankowość. 
Nic na razie nie wiadomo o jej dwóch filarach: 

wspólnych gwarancjach depozytów i kolejnym, 
wyspecjalizowanym funduszu ratunkowym. Ta reforma 
może być dość skomplikowana, wszak wcześniej czy 
później będzie dotyczyć krajów Unii spoza strefy euro.

Co z unią bankową? 
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Jak powołanie unii bankowej mogłoby 
wpłynąć na polski sektor bankowy?
Na pytanie to odpowiadają: Piotr Bujak,  
główny ekonomista Nordea Banku Polska S.A.; 
Mariusz Cholewa, dyrektor Departamentu 
Strategii Citi Handlowy, Krzysztof Kluza,  
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oraz Dariusz Winek, główny ekonomista  
Banku BGŻ S.A.

Porażka czy zwycięstwo  
Niemiec?  10–11
Co z unią bankową? Ostatni przed wakacjami 
szczyt europejski zrobił wielki krok w tym kierunku, 
choć ustanowienie scentralizowanego nadzoru to 
właściwie jej najłatwiejsza część uważa
Jerzy Szygiel

Futurologia – wizja i konkret  12–13
Czerwcowy szczyt nie odpowiedział na ważne 
pytania: czy rozpad strefy euro jest możliwy? 
Czy wizje Europy federalnej lub politycznej są 
właściwym panaceum na obecne problemy 
gospodarcze UE? I na kilka innych – pyta
Maria Dunin-Wąsowicz

JUBILEUSZ CENTRUM PRAWA  
BANKOWEGO I INFORMACJI 
Podwójna okazja:  
20 lat CPBiI oraz MF BANK 16–19
W futurystycznych wnętrzach warszawskiego 
Centrum Nauki Kopernik odbył się całodniowy 
cykl imprez poświęconych 20-leciu Centrum 
Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznika 
Finansowego BANK”. Opisuje je 
Stanisław Brzeg-Wieluński

Bankowość AD 2020?  20–23
Prof. Jerzy Osiatyński, doradca ekonomiczny 
Prezydenta RP; Andrzej Raczko, członek zarządu 
NBP; Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF; 
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP oraz 
Robert Lidke z Polskiego Radia wymieniają 
uwagi o sukcesach minionych 20 lat bankowości 
i wyzwaniach na kolejne dekady.

I Kongres Prawa Bankowego  
i Informacji  24–26
Jak w dobie kryzysu chronić klientów banków przed 
ewentualnymi nadużyciami? Czy to sektor finansowy 
potrzebuje wsparcia w walce z nierzetelnymi, na 
dodatek zbyt uprzywilejowanymi konsumentami? 
Na te i wiele innych pytań szukano odpowiedzi 
podczas I Kongresu Prawa Bankowego i Informacji 
– relacjonuje
Karol Jerzy Mórawski

O chmurze na poważnie 31–33
Cloud computing rozwija się bardzo dynamicznie. 
Powstają nowe usługi proste, uniwersalne, 
darmowe, dedykowane odbiorcom masowym, jak 
też rozwiązania będące produktami o wysokiej 
specjalizacji, trafiające do nisz rynkowych. Czy 
mają ekonomiczny sens – pyta
Marcin Złoch 

BANK I KLIENT
We wszystkim potrzeba  
umiaru  36–38
Obraz banków na koniec 2012 r. będzie równie 
dobry jak rok temu, choć w wielu przypadkach 
zobaczymy wyraźny wzrost rezerw. Jeżeli 
banki zaczęły je już tworzyć, to dobrze o nich 
świadczy – twierdzi Wojciech Kwaśniak, 
wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
w rozmowie z Karoliną Kowalczyk oraz 
Stanisławem Brzeg-Wieluńskim

Recepta – większa kontrola  40–41
Unia bankowa, podobnie jak organy utworzone 
na podstawie raportu grupy Larosiere’a, nie 
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rozwiązują obecnych problemów, a jedynie mogą 
stanowić instrument umożliwiający zapobieganie 
ewentualnym perturbacjom na rynku finansowym 
w przyszłości. Przekonany jest o tym
Paweł Minkina

Nowoczesna tradycja  42
Nieustanne doskonalenie jest naszym 
obowiązkiem. Dzięki temu bank może się  
ciągle rozwijać. Tylko organizacje szybko 
adoptujące się do zmieniającego się otoczenia 
mogą w dzisiejszym świecie skutecznie  
realizować założone cele – mówi  
Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu Banku  
PKO BP S.A.

Etyka w działalności banków  44–45
Zachowania biznesowe banków powinny  
wyjść poza literę prawa ku duchowi  
zaufania. Liczne przykłady takowych obserwujemy 
dziś w środowisku bankowym – zauważa prof. 
Róża Milic-Czerniak z Komisji Etyki Bankowej 
przy ZBP

Idziemy w ślad  
za naszymi klientami  46–47
Żaden bank nie trzyma się kurczowo ustalonego 
na początku działalności pomysłu. W dynamicznie 
zmieniającym się świecie strategie też są 
zmieniane – powiedział Krzysztof Barburski, 
prezes zarządu Banku of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(Polska) Przemysławowi Barbrichowi i Janowi 
Osieckiemu

RAPORT:  
AUDYT I DORADZTWO 
W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Jak kobieta – zmiennym jest  58–61
Nie wszystko złoto, co się świeci. To powiedzenie 
jak ulał pasuje do sytuacji panującej obecnie na 
rynku audytu. I to nie tylko w Polsce, ale i w całej 
Europie. Z pozoru wszystko wygląda idealnie. Ale 
tylko z pozoru – informuje
Marcin Szypszak

Niezastąpiony oręż rynkowy  62–63
Banki w tajemnicy utrzymują nie tylko 
rodzaje przeprowadzanych audytów, ale także 
ogólne wnioski z nich płynące i sposoby ich 
wykorzystania. Audyt staje się bowiem jednym 
z kluczy do sukcesu i jednocześnie pilnie strzeżoną 
tajemnicą firmy. Pisze o tym
Sławomir Dolecki

Systemy informatyczne  
wspierające audyt  64–65
Korzystanie ze wsparcia programów i systemów 
informatycznych nie jest warunkiem sine qua non 
przeprowadzenia audytu. Dlatego nie wszyscy 
korzystają z wyspecjalizowanych narzędzi lub 
modułów. A przecież oprogramowania i systemy 
dla bankowości wspierają audyt – donosi
Bohdan Szafrański

Dobra rada zawsze w cenie  66–68
Instytucje z sektora finansowego to wyjątkowi 
odbiorcy usług z obszaru konsultingu IT. 
Zewnętrzni konsultanci, przygotowując i realizując 
strategię wsparcia informatycznego dla tego typu 
organizacji, powinni uwzględniać ich specyfikę 
działania – przypomina
Adam Żółw

Wygrają specjaliści  70–71
Kancelarie zewnętrzne walczą o zlecenia, banki 
o obniżkę kosztów funkcjonowania. Jak to 
pogodzić? Zastanawia się 
Adam Bogoryja-Zakrzewski

ZAGRANICA
W Hamburgu o usługach  
finansowych  74–75
Siódma konferencja European Coalition for 
Responsible Credit w Hamburgu dotycząca 
przyszłości korzystania z usług finansowych była 
swoistą platformą dyskusji na temat krajowych 
i międzynarodowych problemów rynku consumer 
finance. Opisuje ją
Włodzimierz Szpringer

OPINIE
O wyższości kraju goszczącego  
nad krajem macierzystym  76
Globalny kryzys finansowy obnażył słabość 
rozmytego nadzoru nad pośrednikami finansowymi. 
Jak to zmienić? – zastanawia się
Jan K. Solarz

Teorie jak wino  77
Jak spacyfikować obecny kryzys, nie burząc 
jednocześnie dotychczasowego kanonu nauk 
ekonomicznych? Zapewne nurtuje to wielu 
teoretyków, zawiera przecież w sobie ewentualną 
konieczność sięgnięcia znacznie głębiej niż do 
poziomu mniej lub bardziej modnych twierdzeń 
makroekonomicznych – przyznaje 
Marek Urbaniak

Europa science fiction  78
Finansowe nici pomiędzy krajami strefy euro 
zacisnęły się tak mocno, że ich zerwanie może grozić 
śmiercią całego organizmu. Finansiści dość szybko 
zrobili to, na co politycy i społeczeństwa nigdy się 
nie zdecydują – bo pełna integracja w różnorodnej 
Europie nigdy nie będzie możliwa – przekonuje 
Marek Rogalski

STREFA VIP 
Klincz  79
Historyczne postawy wobec ekonomicznego wymiaru 
egzystencji są nie tylko dowodem indywidualnych 
skłonności, lecz trwają w głębinach naszej zbiorowej 
wyobraźni i pamięci. Jak je zmienić – podpowiada 
Michał Szymański

Co? Jak? Komu?  80–81
Według „Ulicy Bankowej” punkt ciężkości 
myślenia i działania ma przenieść się z pieniądza 
na jego naturalne locum, które kiedyś było 
świątynią Junony Monety, a później stało się 
bankiem. Chodzi o pewien sposób myślenia 
i działania: tak nasz własny, jak i nasz jako 
społeczeństwa. Może się uda!? Taką nadzieję ma
Przemysław Wiśniewski
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Narodowy Bank Grecji opublikował ra-
port na temat skutków wyjścia tego kraju 
ze strefy euro. Wynika z niego, że przycho-
dy per capita przeciętnego Greka spadłyby 
w wyniku przejścia na drachmę o 55 proc. 
z obecnych 19,4 do 8,7 tys. euro. Inflacja 
miałaby wzrosnąć do 32 proc., a wartość 
nowej drachmy zdewaluowałaby się o 65 
proc. PKB w wyniku wyjścia ze strefy euro 
mógłby się zmniejszyć o 22 proc., a stopa 
bezrobocia osiągnąć nawet 34 proc., co ude-
rzyłoby głównie w młodych ludzi (wśród 
których stopa bezrobocia już teraz sięga 50 
proc.) i w kobiety.

6 lipca br. Rada Nadzorcza Banku BPS 
S.A. powierzyła obowiązki prezesa zarządu 
Tomaszowi Mironczukowi. Nominacja wy-
maga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. 
Z bankowością związany jest od 1994 r. Swo-
ją karierę rozpoczął w Polskim Banku Rozwo-
ju, w latach 1998–2001 związany był z BRE 
Bankiem. Potem, przez blisko siedem lat 
sprawował funkcję dyrektora zarządzającego 
Obszarem Skarbu Banku BPH. Od 2008 r. do 
2009 r. był wiceprezesem zarządu Banku PKO 
BP, a w latach 2009–2011 prezesem zarządu 
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dzień wolności podatkowej przypadł w tym 
roku 21 czerwca – ogłosiło Centrum im. Ada-
ma Smitha. Udział wydatków publicznych 
w PKB w tym roku przekroczy 47 proc. Sta-
tystyczny obywatel przez ponad 172 dni pra-
cuje na opłacenie swoich podatków. W 2008 
i w 2009 r. dzień wolności podatkowej wy-
padł rekordowo wcześnie, bo 14 czerwca. 
Najgorzej było w połowie lat 90. XX wieku, 
wtedy święto podatników przypadało na 
pierwszą połowę lipca. Centrum skorygowa-
ło też datę dnia wolności podatkowej z 2011 
r. W zeszłym roku ogłosiło ją na 24 czerwca. 
Faktycznie jednak święto podatników wypa-
dło aż o 14 dni później, czyli 7 lipca.

TRANSAKCJE
ESBANK Bank Spółdzielczy od lat korzysta 
z narzędzi Business Intelligence, ale dopiero 
po wdrożeniu QlikView może mówić o kom-

pleksowej analizie gromadzonych danych. By 
móc sprawnie analizować rozproszone masy 
informacji już sześć lat temu zdecydował się 
na zakup hurtowni danych i programu ana-
litycznego. Rozwiązanie okazało się całkiem 
skuteczne – brakowało natomiast odpowied-
nich narzędzi do analizy. W odróżnieniu od 
klasycznych narzędzi bazujących na techno-
logii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych 
preagregatów. Innowacyjna technologia in-
-memory umożliwia załadowanie wszystkich 
danych do pamięci i kalkulację metryk w cza-
sie rzeczywistym w momencie klikania przez 
użytkownika.

PZU planuje wydać w latach 2012–2014 
do 7 mld zł na przejęcia. Celem będą spółki 
w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, 
zajmujące się tylko ubezpieczeniami. Prze-
jęcia nie będą dotyczyły polskiego rynku, 
ponieważ według prezesa PZU, zgody na to 
nie dałby UOKiK. Mają być one realizowane 
poprzez zależną od PZU spółkę PZU Inter-
national. Docelowo wejść ma ona na giełdę, 
jednak nie nastąpi to wcześniej jak dwa lata 
po pierwszym znaczącym przejęciu. 

Należności banków od sektora niefinansowe-
go wyniosły w kwietniu 778892,9 mln zł i były 
wyższe o 11,2 proc. w skali roku oraz o 0,4 
proc. wyższe w ujęciu miesięcznym – podał 
Narodowy Bank Polski. Należności banków od 
gospodarstw domowych wyniosły 520581,3 
mln zł i były wyższe o 0,5 proc. w skali roku 
oraz o 10,1 proc. w ujęciu miesięcznym. Na-
leżności od przedsiębiorstw wzrosły o 0,2 proc. 
r./r. oraz o 13,3 proc. m/m do 245126,6 mln zł. 
Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorcom 
wyniosły 243321,5 mln zł, co oznacza wzrost 
o 13,9 proc. w skali roku i o 0,4 proc. m/m. 

PRODUKTY
Jeszcze 10 lat temu jedynie 2 proc. klien-
tów banków zarządzało swoimi finansami 
przez internet. Jednak z najnowszych da-
nych, przygotowanych przez TNS Polska 
dla Banku Zachodniego WBK, wynika, że 
w pierwszym kwartale 2012 r. odsetek klien-
tów korzystających z usług bankowości elek-
tronicznej osiągnął już 49 proc.

Bank Ochrony Środowiska rozszerza listę 
produktów możliwych do sfinansowania dzię-
ki EKO Pożyczce. Wskutek zainteresowania  

Kronika

StaniSław 
Brzeg-wieluńSki
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Czy wiecie drodzy Czytelnicy, co oznacza 
tajemnicze  pojęcie: twórcze napięcie. 

Otóż wiele lat temu pod tym hasłem miała 
się rozpocząć akcja promowania Polski 
za granicą. Ten intrygujący skrót wymyślił 
pomysłodawca niezwykle udanej kampa-
nii „Cool Britannia”, która miała zmienić 
kostyczny wizerunek Wyspiarzy na ludzi 
nowoczesnych i otwartych na świat. I ten 
eksperyment w stylu multi-kulti odniósł 
spory sukces. Polska dzięki Euro 2012 prze-
łamała na Zachodzie wiele stereotypów. Co 
więcej, aż 80 proc. zagranicznych kibiców 
zadeklarowało, że do Polski wkrótce znowu 
przyjedzie. Nasz kraj spełnił pokładane 
nadzieje: zdążono z wybudowaniem lotnisk 
i stadionów. Prawie na 90 proc. udało 
się z drogami i kolejami. Polacy okazali 
zaskakująco wiele sympatii drużynom 
naszych rywali (vide Czesi we Wrocławiu). 
Czy jednak było coś nie tak? Gdzie jest ta 
łyżka dziegciu w beczce miodu? Na pewno 
wciąż brakuje nam pewności siebie, wza-
jemnego szacunku rodaków i zaufania do 
drugiego człowieka. To ten aspekt decy-
duje od lat o małej frekwencji w wyborach 
i słabej aktywności społecznej. Po Euro 
2012 zostaną jako swoiste pomniki tych 
czasów autostrady i stadiony. Ale wciąż jest 
nadzieja, że najbardziej trwałą pamiątką, bo 
na dłużej w umysłach milionów pozostanie 
przekonanie, że nie ma rzeczy, których jako 
społeczeństwo nie dokonamy.
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