
Zachowanie funkcji krytycznych zagrożonego banku i jego 
aktywów to podstawowe założenie polskiego modelu procesu 

bank resolution. Według niego wierzyciele nie mogą być 
gorzej potraktowani niż w przypadku likwidacji i upadłości 

dowolnego podmiotu gospodarczego. Do końca roku projekt 
ma znaleźć się w trybach machiny legislacyjnej.
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RYNEK FINANSOWY
Kronika  6–7
Wydarzenia z lipca-sierpnia 2012 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy spowolnienie gospodarcze zapowiadane 
w 2013 r. spowoduje osłabienie wyników 
polskiego sektora bankowego?
Zastanawiają się nad tym: Piotr Bujak, główny 
ekonomista Nordea Bank Polska S.A.; Krzysztof Kluza, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Andrzej 
Reterski, prezes zarządu Domu Finansowego QS; 
Sebastian Stolorz, doradca dyrektora wykonawczego 
Banku Światowego w Waszyngtonie; Dariusz Winek, 
główny ekonomista Banku BGŻ S.A. oraz Katarzyna 
Zajdel-Kurowska, była przedstawicielka Polski 
w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

Spór o Europę  10–11
Kryzys, o którym początkowo mówiono 
„finansowy”, przekształcił się jednoznacznie 
w kryzys polityczny. Rozwiązania przejęte przez 
UE zostały w Niemczech oprotestowane i poddane 
pod osąd prawników. Sytuację tę analizuje 
Maria Dunin-Wąsowicz

Będzie rewolucja?  12
Główny kierunek krytyki zamiarów EBC jest bardziej 
polityczny niż gospodarczy. Według licznych głosów 
jego makropolityka polega w istocie na przesunięciu 
ryzyka z banków na zwykłych podatników. Czy Europę 
czeka prawdziwa rewolucja finansowa? – zastanawia się 
Jerzy Szygiel

Łaski: primum non nocere  14–15
Wyzwolenie się z kryzysu nie będzie możliwe bez 
rzetelnego wyjaśnienia wszystkich spraw, które się 
nań składają. A nie jest to, wbrew oczekiwaniom 
Europejczyków, proste – podkreśla  
Maria Dunin-Wąsowicz

Komu kryzys daje szanse?  16–19
O badaniach nad bankowością w czasach 
kryzysu i o ich zaskakujących wynikach 

opowiada dr hab. Krzysztof Jackowicz, 
profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Powrót do „nowego” ładu  20–23
Podobno wkraczamy w gorący okres 
kształtowania na nowo systemu finansowego 
w Unii Europejskiej. Obok kolejnej wersji 
unii bankowej pojawia się także koncepcja 
uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji 
banków. Informuje o tym 
Grzegorz Brudziński 

BANK I KLIENT
KNF zbada problem  24–25
Głośna afera związana z Amber Gold każe po raz 
kolejny wziąć pod lupę instytucje parające się 
działalnością finansową bez nadzoru. Na razie 
jednak polski równoległy system bankowy nie 
musi przejmować się wytycznymi regulatorów 
rynku. Pora na szczegółowe analizy – uważa 
Krzysztof Maciejewski

Ranking polskich i europejskich 
placówek bankowych  26–29
Tegoroczne badanie mystery shopping 
w placówkach bankowych zostało podzielone 
przez firmę badawczą na dwie kategorie. Ocenie 
poddano nie tylko banki i instytucje finansowe, 
ale także bankowość mobilną. Nasze banki nie 
wypadły wcale źle.

Pat na rynku kredytów  
hipotecznych  30–32
Banki oczekują od Komisji Nadzoru  
Finansowego zdecydowanego ruchu  
– zmniejszenia ograniczeń przy analizie zdolności 
kredytowej klientów. Dlaczego? Wyjaśnia to 
Adam Bogoryja-Zakrzewski

Wespół w zespół  33–35
Realizacja idei bancassurance zaczęła się 
w bankach wraz z boomem na kredyty hipoteczne, 
czyli w okolicach połowy ubiegłej dekady. 
I dopiero od tego momentu można naprawdę 
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liczyć rozwój tego rynku. Wydaje się,  
że rok 2012 będzie dla niego przełomowy sądzi 
Norbert Jeziolowicz

Naszą siłą jest integracja wokół 
wspólnych celów  36–37
Z Tomaszem Mironczukiem, prezesem 
zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., 
nie tylko o bankowości spółdzielczej rozmawiają 
Przemysław Barbrich i Jan Osiecki

Z kredytem (technologicznym)  
w kosmos!  38–39
Kredyt technologiczny to instrument wsparcia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać 
i wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne. 
Wysokość akcji pożyczkowej przekroczyła już 2,5 mld zł. 
Jesienią może paść kolejny rekord. 

Pomiędzy teorią  
a rzeczywistością  40–41
Zasady dobrych praktyk bankowych mają 
wzmocnić zaufanie klientów do instytucji 
finansowych. Temu, jak wygląda to w teorii,  
a jak w praktyce przyjrzała się 
Beata Paxford

Bezpieczeństwo  
nade wszystko  42–43
Z Józefem Myrczkiem, prezesem zarządu Śląskiego 
Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach, 
o Certyfikacie Systemu Zabezpieczenia Technicznego 
i Ochrony Fizycznej Osób i Mienia rozmawia  
Paweł Minkina

Kształcić należy się stale  46–47
Mówi Włodzimierz Grudziński,  
przewodniczący Komitetu ds. Standardów 
Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej w rozmowie 
z Karolem Mórawskim

Bankowiec z patentem  48–49
W dobie kryzysu odpowiedni poziom kadr 
instytucji finansowych decyduje o jej sytuacji. Na 

terenie Wspólnoty Europejskiej daje się zauważyć 
– nieśmiałe jak na razie – tendencje do tworzenia 
wspólnego standardu certyfikatów. Co zauważył 
Karol Jerzycki  

Etyka niepewności rynków  50–51
O etyce w finansach oraz Nagrodzie  
im. Robina Cosgrove’a mówi – w rozmowie 
z Januszem Grobickim – Domingo Sugranyes

JUBILEUSZ CENTRUM  
PRAWA BANKOWEGO  
I INFORMACJI 
Na straży dobrych praktyk 64–67
Banki są instytucjami zaufania publicznego 
i obowiązują w nich w równym stopniu  
wysokie standardy prawne, moralne i etyczne. 
Dbają o to specjalnie powołane w tym celu 
instytucje. Przedstawia je  
Halina Tarasewicz

Nie tylko szkolenia  68–69
Powstający po 1990 r., praktycznie od podstaw, 
nowoczesny system bankowy w Polsce wymagał 
odpowiednio przygotowanych kadr. Zajęły się tym 
Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji. Przypomina to 
Bohdan Szafrański

PRAWO
Nowe zasady ochrony  
danych osobowych  71–73
Obowiązujące od 1995 r. w UE przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych są przestarzałe. 
Nie uwzględniają wielu nowych zagrożeń dla 
ich bezpieczeństwa i integralności. Propozycje 
zmian w prawie zaproponowane przez Komisję 
Europejską przedstawia 
Piotr Gałązka

OPINIE
Dyplomatyczny test zaufania  74
Czy szef Europejskiego Banku Centralnego zagrał 
w ostatnich tygodniach va banque? I czy aby 

czasem nie stał się zakładnikiem niepewnych 
w swoich decyzjach polityków? Na te pytania 
odpowiada 
Marek Rogalski

Normalnie, czyli jak?  75
Jeśli potraktować poważnie wezwanie  
że należy szukać nowej normalności w świecie 
ekonomii, to wydaje się, iż lądujemy w oparach 
podwójnego oksymoronu. Oznacza to bowiem,  
że jakaś normalność już była oraz, że istnieje  
coś takiego, jak normalny porządek ekonomiczny. 
Czy rzeczywiście – dywaguje 
Marek Urbaniak

Paternalizm  76
Warto rozszerzyć zakres dyskusji i wyjść  
poza ustalanie winnych za straty usługo- 
biorców nielicencjonowanych pośredników 
finansowych. Bezkarność przestępców 
zawsze budzi emocje polityczne. Potrzeba 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego nie 
podlega dyskusji, podobnie jak konieczność 
zwiększenia egzekucji prawa – podkreśla  
Jan K. Solarz

STREFA VIP 
Zaczarowany pędzelek  77
Każda reklama jest w pewnej mierze 
wyrafinowanym kłamstwem opartym  
na psychologicznej manipulacji.  
Chodzi przecież o wykreowanie absolutnie 
fikcyjnego świata o znamionach raju 
i przekonaniu odbiorców, że taki świat  
jest możliwy – twierdzi  
Michał Szymański

Czy można wierzyć danym?  78–79
Takie pytanie padło w Klubie Polska 2015+. 
Wszak danych ma być dużo, mają być dostarczone 
szybko i być dobre, a często tych trzech rzeczy nie 
da się na raz pogodzić i trzeba dokonać wyboru. 
Pisze o tym 
Jacek Gieorgica
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi po-
trzeby poszerzania kompetencji i obejmowania 
swoim nadzorem instytucji parabankowych. 
Oprócz Amber Gold na liście podmiotów, które 
prowadzą działalność bankową bez jej zezwole-
nia jest jeszcze 15 podmiotów. W latach 2008–
2012 komisja złożyła doniesienia do prokuratur 
o podejrzeniu popełnienia przez nie przestęp-
stwa. KNF pozbawiona jest jakiegokolwiek 
instrumentu nadzorczego w stosunku do pod-
miotów działających bez zezwolenia, nie może 
też przeprowadzać w nich kontroli. Powierzone 
im środki finansowe nie podlegają ochronie np. 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego, który od 
stycznia 2010 r. odpowiada za wypłaty więk-
szości przyznanych Polsce środków europej-
skich, przekazał wnioskodawcom projektów 
już 100 mld zł. Symboliczna stumiliardowa 
złotówka została wypłacona 10 sierpnia. 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 
ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych. Przewiduje ona, że nadzór 
nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finanso-
wego. Zgodnie z ustawą będzie on dotyczył 
także czynności związanych z tworzeniem kas 
– komisja będzie udzielać na to zgody oraz za-
twierdzać ich statuty. Wprowadzona zostanie 
też tzw. generalna norma ostrożnościowa na-
kładająca na kasy obowiązek posiadania fun-
duszy własnych dostosowanych do rozmiaru 
prowadzonej działalności. Klub PiS zaskarżył tę 
ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. 

Deficyt budżetu państwa po czerwcu wy-
niósł niespełna 21 mld zł. To wynik o niemal 
10 mld zł lepszy od planu. W ciągu pierw-
szych sześciu miesięcy tego roku budżet 
zebrał 141,8 mld zł. Według planu miało to 
być 133,6 mld zł. Różnica to niemal w cało-
ści wpłata z zysku NBP. Wydatki budżetu za-
mknęły się w kwocie 162,8 mld zł. 

Europejski Organ Nadzoru Bankowego chce, 
by tzw. wskaźnik adekwatności kapitałowej, 
podniesiony na czas kryzysu do 9 proc., obo-
wiązywał banki do momentu wdrożenia w UE 

porozumień Bazylei III, czyli bardziej wyśrubo-
wanych globalnych wymogów kapitałowych. 

TRANSAKCJE
Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpi-
sał umowę z bankiem centralnym, by w razie 
ostrych zawirowań na rynku mieć płynny do-
stęp do pieniędzy na gwarancje. Ma to wzmoc-
nić bezpieczeństwo systemu finansowego. 
Przypomnijmy, że suma gwarancyjna została 
podniesiona do 100 tys. euro, a BFG ma na wy-
płatę tylko 20 dni. W tak krótkim czasie może 
nie udać mu się spieniężyć posiadanych papie-
rów skarbowych. Dlatego NBP ma służyć kredy-
tem krótkoterminowym. 

Komisja Europejska wyraziła zgodę na prze-
jęcie Kredyt Banku przez hiszpański Banco 
Santander, a tym samym przez BZ WBK. Plano-
wane połączenie obu banków nastąpi poprzez 
przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów 
Kredyt Banku na jego rzecz, z równoczesnym 
podwyższeniem kapitału zakładowego BZ WBK 
poprzez emisję akcji, które zostaną wydane 
wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom 
Kredyt Banku. W wyniku połączenia ma po-
wstać trzeci co do wielkości bank w Polsce pod 
względem aktywów, portfela kredytowego i de-
pozytów oraz drugi pod względem działalności 
maklerskiej i funduszy inwestycyjnych, z siecią 
ponad 900 placówek oraz z 3,5 mln klientów. 

Skarb Państwa w ekspresowym trybie oddał 
inwestorom finansowym 8 proc. akcji najwięk-
szego polskiego banku – PKO BP. Zainteresowa-
nie było tak duże, że resort postanowił zwięk-
szyć pierwotnie oferowaną pulę. Uzyskane  
3,2 mld zł podreperują budżet państwa. Skarb 
Państwa bezpośrednio kontrolował 40 proc. 
akcji PKO BP, zaś wspólnie z państwowym 
bankiem BGK – 51 proc. Teraz będzie to tylko  
33 proc. akcji PKO BP (razem z BGK – 43 proc.). 
W przyszłym roku rząd chce wrócić do pomysłu, 
by odsprzedać trochę akcji PKO BP krajowym 
inwestorom indywidualnym. W ten sposób 
udział państwa spadłby do 25 proc. W statucie 
banku jest zapis, iż poza Skarbem Państwa ża-
den akcjonariusz nie będzie mógł wykonywać 
prawa głosu z więcej niż 10 proc. akcji. 

PRODUKTY
Bank Ochrony Środowiska wydłużył promo-
cję na bezprowizyjne wypłaty gotówki kartą 
debetową z bankomatów za granicą. Obecnie 

Kronika

StaniSław 
Brzeg-wieluńSki
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

P lanowany na połowę września wyrok 
niemieckiego trybunału konstytucyjnego 

w Karlsruhe w sprawie zgodności „paktu 
fiskalnego” i działań Europejskiego Mecha-
nizmu Stabilizacyjnego (EMS) z ustawą za-
sadniczą Bundesrepublik interpretowany jest 
w różny sposób. Dla przeciwników wspólnej 
waluty Eurolandu to wyraźny sygnał, że euro 
jako zwornik politycznego projektu „Stanów 
Zjednoczonych Europy” stracił swą zbawczą 
i jednoczącą moc. Dla obrońców euro to 
ostatnia przeszkoda dająca legalizacyjną 
pieczęć Brukseli do dalszych działań ratunko-
wych dla tonących w długach krajów PIIGS. 
Co ciekawe wniosek w sprawie EMS wpłynął 
ze strony grupy niemieckich euroscepty-
ków (Freie Waehler – wolni wyborcy), a ich 
wniosek poparł prezydent Joachim Gauck. 
Jeżeli wyrok w trybunale konstytucyjnym uzna 
niezgodność projektów paktu i EMS z prze-
pisami niemieckiej konstytucji, wtedy może 
zwyciężyć projekt kanclerz Angeli Merkel, aby 
UE stała się jednolitym państwem z superrzą-
dem, wspólnym aparatem fiskalnym i centrum 
legislacyjnym. W inny sposób rzekomo nie 
uratuje się finansów Grecji, Portugalii, Hisz-
panii i Włoch, bo nie pozwolą na to niemieccy 
podatnicy, którzy uważają „grecką odsiecz” 
za marnotrawienie ich pieniędzy.  Jeżeli trybu-
nał w Karlsruhe zgodzi się na „pakt fiskalny” 
i EMS,  będzie to oznaczało tylko odwleczenie 
problemów w czasie i ciągłe dodrukowywanie 
unijnych pieniędzy.
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Wyrok przesądzi 
o losie euro?
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