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Kronika  6–7
Wydarzenia ze stycznia 2013 r.

Loża komentatorów  8–9
Czy konieczna będzie nowelizacja budżetu  
na 2013 r?
Na pytanie to odpowiedzieli: Piotr Bujak, główny 
ekonomista Nordea Bank Polska S.A.; Krzysztof 
Kluza, Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble 
Bank S.A.; Ignacy Morawski, główny ekonomista, 
PBP Bank S.A.; Andrzej Reterski, prezes Domu 
Finansowego QS; Sebastian Stolorz, konsultant 
Biura Strategii Banku Światowego w Waszyngtonie; 
Dariusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Między pragmatyzmem  
a idealizmem  10–12
Wiele środowisk związanych z sektorem komercyjnym 
w starej Unii Europejskiej ma powody do zadowole-
nia. Uważają, że banki centralne ugięły się i zaczynają 
dostrzegać, że albo Bazylea III w rygorystycznej 
wersji, albo kontynuacja programów płynnościowych 
z ich strony – informuje Grzegorz Brudziński

Banki i polityka  
makroostrożnościowa  13–15
Sektor finansowy z niepokojem obserwuje opóźniają-
cą się nowelizację Rekomendacji T i S, czyli dobrych 
praktyk dotyczących kredytów konsumenckich i hipo-
tecznych. Pisze o tym Grzegorz Brudziński

BANK I KLIENT
Gotowi na wyzwania  16–18
Bankowość, jako jeden z kluczowych filarów 
gospodarki, musi opierać się na stabilnych 
i przewidywalnych regułach. Nie wiem, dlaczego 
regulator nie buduje systemu, który będzie stabilny 
i przewidywalny i skłoni Polaków do podjęcia 
określonych zachowań – podkreśla Piotr Czarnecki, 
prezes zarządu Banku Raiffeisen Polbank S.A.,  
w rozmowie z Przemysławem Barbrichem 
i Janem Osieckim

Nowelizacja – co się zmieniło?  19–21
Projekt nowelizacji Rekomendacji T zakłada podział 
banków na te, które mogą stosować uproszczone 
zasady oceny zdolności kredytowej i te, które będą 
działały na starych zasadach. Tym i innym zmianom 
przyjrzała się Beata Paxford

Rola banków w procesie 
absorpcji funduszy unijnych   24–27
Związek Banków Polskich opublikował właśnie 
raport „Rola banków w absorpcji funduszy unijnych 
w Polsce – ocena, perspektywy i rekomendacje na 
lata 2014–2020”. Omawiamy jego treść.

RAPORT SPECJALNY:  
WINDYKACJA W BANKU
Rynek wierzytelności – prognozy  30–33
Rynek wierzytelności jest dziś bardzo atrakcyjny, ale 
w trudnych latach, przy przedłużającym się kryzysie 
gospodarczym, by na nim funkcjonować, trzeba 
mieć też odpowiednie zasoby finansowe. Pisze o tym 
Bohdan Szafrański

Ciasny rynek inkaso  34–35
Na polskim rynku okopało się kilka firm i mogłoby się 
wydawać, że tort został już dawno podzielony. Czy tak 
jest? Czy nowi gracze mogą jeszcze liczyć na zdoby-
cie udziałów w tym rynku? I w jaki sposób mogą to 
osiągnąć? Wyjaśnia to Krzysztof Maciejewski

E-sądy na rozstaju dróg  36–38
Dziś pytanie nie dotyczy rozważań, czy dalej cyfryzować 
urzędy, tylko jak to zrobić, żeby ograniczać przypadki 
nadużyć ze strony firm windykacyjnych. Tu chodzi o rze-
telną i dokładną, systematyczną pracę. O cyfryzacji sądów 
i rynku wierzytelności mówią Maciej Panfil, Paweł 
Śladowski oraz Bogusław Lewantowicz z Kancelarii 
Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa 
w rozmowie ze Stanisławem Brzeg-Wieluńskim 

Elastyczność IT dla faktora  42–43
Dostępne na rynku oprogramowanie faktoringowe 
nie tylko zarządza transakcjami i organizuje zadania 
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pracowników operacyjnych. Wspiera także sprzedaż, 
wykorzystuje nowe kanały komunikacji i jest szeroko 
zintegrowane z wewnętrznymi środowiskami IT. Roz-
wiązania przybliża Krzysztof Maciejewski

E-windykacja podnosi wydajność  44–45
Automatyzacja obsługi procesu windykacji jest  
szczególnie ważna, gdyż pozwala zwiększyć liczbę 
aktywnie obsługiwanych spraw, a co za tym idzie 
podnieść poziom odzyskiwania należności.  
Udowadnia to Marcin Złoch

Windykacja z etyką  46–48
Celem naszych działań windykacyjnych jest ustalenie 
optymalnego sposobu odzyskania długu od dłużnika 
banku. W większości przypadków jest to typowa 
umowa ugody pozasądowej, regulująca warunki spłaty 
długu – podkreśla Joanna Nowicka-Kempny, prezes 
Centrum Finansowego Banku BPS S.A. w rozmowie 
ze Stanisławem Brzeg-Wieluńskim 

Windykator w todze  49–51
Adwokaci i radcy prawni z kancelarii prawnych, dyspo-
nują niezbędną wiedzą i uprawnieniami do występowa-
nia na wszystkich etapach windykacji wierzytelności. 
Nic dziwnego, że wierzyciele coraz częściej korzystają 
z ich usług – co zauważył Adam Żółw

Forfaiting w Polsce  58–59
Zaletami forfaitingu są szybka zamiana należności 
terminowych na gotówkę oraz brak w stosunku do 
niego prawa regresu ze strony banku. Prognozy dla 
tego rynku w 2013 r. przedstawia Adam Wieczorek

ZAGRANICA
Kto w Rosji kontroluje finanse? 64–67
Rosyjscy bankierzy przygotowują się na drugą falę 
kryzysu światowego – przynajmniej w teorii, bo 
w praktyce liczą, że jeśli w ogóle nastąpi i tak uratuje 
ich bank centralny, który tak jak dotychczas kupi 
każdą ilość papierów dłużnych, i to obniżając stopę 
referencyjną. Czy rzeczywiście tak będzie – zastana-
wia się Monika Rotulska

Bankowy American Dream  69
Ogłoszone w styczniu rezultaty amerykańskich ban-
ków zadziwiają europejskich analityków ze względu 
na spory kontrast między niezwykłymi zyskami 
niektórych gigantów a raczej średnią ogólną sytuacją 
gospodarczą Stanów Zjednoczonych. O czym przeko-
nał się Jerzy Szygiel

OPINIE
Pozycja nie do odrzucenia  71
Książka prof. Leszka Balcerowicza Odkrywając 
wolność z podtytułem Przeciw zniewoleniu umysłów, to 
opasły tom z doborem wyrafinowanych tekstów takich 
autorów, jak m.in. Hume, Mill, Popper czy Mises. 
Przeczytał ją Marek Urbaniak. I dzieli się swoimi 
refleksjami

Obiektywizm nie istnieje  72
Współczesna ekonomia w ostatnich latach zaczyna 
wymykać się ogólnie przyjętym regułom. Swoją rolę 
odgrywają także politycy, którzy przyjęli swoistą rolę 
kameleonów. W efekcie coraz trudniej jest ocenić, 
w którą stronę zmierza globalna gospodarka. I czy 
w dobrą – nie ma pewności Marek Rogalski 

Palec ewolucji (2)  73
Pieniądz, wypierając wymianę towarową, wykroił 
transakcje z całości życia społecznego. Wymiana 
była w niej zanurzona. Trzeba zrobić wszystko,  
żeby zwiedzający przyszłe Muzeum Pieniądza NBP 
otrzymali szansę zrozumienia wiążącej nas wszyst-
kich siły zobowiązań gospodarczych – twierdzi 
Michał Szymański

STREFA VIP
Plan dla Polski?  74–76
Unijny program spójności i programy sektorowe  
– czy można uczynić z nich swoisty plan Marshalla 
dla Polski? Jak mądrze spożytkować pieniądze z unij-
nego budżetu? Dyskutowano o tym w Klubie Polska 
2015+, a przysłuchiwał się Jacek Gieorgica

Szybko i komfortowo  79–81
Nie brakuje tych, którzy chcą niezależności od 
ograniczeń i uciążliwości podróżowania regular-
nymi liniami lotniczymi i chcą szybko dostawać 
się do miejsc, do których one nie docierają. Dla 
nich przeznaczone są usługi aero-taxi – kusi nimi 
Jarosław Dobrzyński 

www.aleBank.pl
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Rok temu odszedł pRof. kaszubski

W lutym mija smutna dla nas rocznica tragicznego wypadku samochodo-
wego, w którym zginął śp. prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski (06.01.1970 – 
24.02.2012), jego małżonka i syn. Nigdy nie pogodzimy się z tym, że nie ma 
go wśród nas, że nie możemy liczyć na jego pomysły legislacyjne dotyczące 
szeroko rozumianej e-gospodarki, elektronicznego pieniądza oraz  infor-
matyki bankowej. Tym mocnej więc apelujemy, aby pamiętać o Fundacji 
„Zielony Liść”, która jako instytucja pożytku publicznego daje możliwość 
przekazania 1 proc. podatku na rzecz dwóch osieroconych synów śp. prof. 

Remigiusza Kaszubskiego – 10-letniego Bartosza i 12-letniego Rafała. Więcej informacji na ten 
temat znaleźć można na stronie: www.zbp.pl, w zakładce Forum Technologii Bankowych. 
Nr. Konta 75 1600 1068 0003 0101 1776 9156 z dopiskiem: „Darowizna dla dzieci Kaszubskich” 
Z pieniędzy, które w 2012 r. wpłynęły na konto Fundacji, udało się zapewnić chłopcom m.in: 
wyjazd na letnie obozy, zimowy wyjazd w czasie ferii, dodatkowe kształcenie z języka angielskie-
go, odpłatne zajęcia sportowe (karate, taniec), podręczniki, książki, wyprawki szkolne. Pamiętając 
o śp. Profesorze, pamiętajmy też o jego osieroconych synach.
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Heritage Foundation i „Wall Street Jour-
nal” ogłosiły doroczny Index of Economic 
Freedom 2013. Polska zajęła 57. miejsce na 
świecie (na 177 badanych krajów) i w po-
równaniu do ubiegłego roku awansowała 
o 7 miejsc. Osiągnęła o 1,8 pkt. lepszy wy-
nik w porównaniu do 2012 r., otrzymując 
łącznie 66 pkt. Pośród państw europejskich 
zajmuje 26. miejsce na 43 badane kraje i ma 
wynik powyżej globalnej średniej. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW 
17 stycznia 2013 r. podjęło uchwały o zmia-
nach w zarządzie. Adam Maciejewski, od 
2006 r. członek zarządu GPW odpowiedzial-
ny między innymi za organizację obrotu, 
systemy transakcyjne, technologię, rynek 
instrumentów pochodnych i strukturyzo-
wanych oraz produkty informacyjne, został 
powołany na stanowisko prezesa zarządu 
GPW. Odwołany został poprzedni prezes Lu-
dwik Sobolewski.

Rada Ministrów zatwierdziła pomysł mini-
stra finansów, by ze składek banków stwo-
rzyć specjalny fundusz stabilizacyjny. W ko-
munikacie rządu czytamy m.in., że „jego 
utworzenie powinno zwiększyć zaufanie 
przedsiębiorstw oraz gospodarstw domo-
wych do sektora bankowego. W przyszłości 
środki z funduszu mogłyby zostać wykorzy-
stane również do restrukturyzacji banków 
i ich uporządkowanej likwidacji (tzw. resolu-
tion)”. Projekt zmian prawa trafi do parla-
mentu, a potem na biurko prezydenta. 

TRANSAKCJE
BIK ma pierwszego klienta spoza sektora 
bankowego – międzynarodową firmę Won-
ga.com. Na rynku brytyjskim korzysta już 
z rejestrów podobnych do prowadzonych 
przez BIK. Taka współpraca zwiększa trans-
parentność i poprawia bezpieczeństwo ca-
łego sektora finansowego. Spełniony jest 
warunek wzajemności wymiany danych. 
Banki otrzymają dzięki temu informacje 
wcześniej niedostępne, co umożliwi bar-
dziej kompleksową ocenę potencjalnych 
kredytobiorców.

Z końcem 2012 r. sfinalizowano fuzję praw-
ną Raiffeisen Bank Polska i Polbanku EFG. 
Nowy bank będzie działał pod marką han-
dlową Raiffeisen Polbank. Cały majątek Pol- 
bank EFG został przeniesiony na Raiffeisen 
Bank Polska. Prezesem zarządu został Piotr 
Czarnecki, dotychczasowy prezes Raiff- 
eisen Bank Polska, natomiast dotychczaso-
wy prezes Polbanku EFG, Kazimierz Stań-
czak, został pierwszym wiceprezesem. Połą-
czony bank obsługuje ok. 900 tys. klientów 
przez sieć niemal 400 placówek.

Bank Zachodni WBK stał się następcą 
prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz 
obowiązki Kredyt Banku. Od 4 stycznia br. 
nazwa „Kredyt Bank” jest używana jako 
znak towarowy w odniesieniu do produktów 
i usług oferowanych przez Bank Zachodni 
WBK. Zmiany prawne wynikające z tej decy-
zji nie wymagają wizyt klientów w placów-
kach – zawarte umowy pozostają w mocy 
i nie wymagają aneksowania. Zmianie nie 
ulegają również numery rachunków banko-
wych, aktywne pozostaną wszystkie karty 
i numery PIN. Na dotychczasowych zasadach 
będą funkcjonowały systemy bankowości 
elektronicznej KB24 i KBNet oraz infolinia. 

PRODUKTY
Płatności z użyciem debetowych kart Visa 
w całej Europie po raz pierwszy w ub. r. 
przekroczyły poziom biliona euro (dokład-
nie: 1,02 bln) rocznie, wzrastając o 8,8 proc. 
W Polsce ich wartość zwiększyła się w tym 
okresie o 17,2 proc., zaś liczba transakcji 
bezgotówkowych dokonywanych debeto-
wymi kartami Visa wydanymi przez polskie 
banki wzrosła o blisko 20 proc.

mBank udostępnia aplikacje mobilne 
przeznaczone na najpopularniejsze systemy 
operacyjne w nowoczesnych smartfonach, 
czyli na Androida oraz iOS. Liczba pobrań 
obu typów aplikacji przekroczyła już 250 
tys., a klienci coraz aktywniej korzystają 
z tego oprogramowania. Użytkownicy zyskali 
możliwość kontrolowania stanu rachunku na 
bieżąco, bez konieczności logowania się do 
banku. W urządzeniach opartych na syste-
mie Android klient będzie widział wskaź-
nik salda wprost na swoim pulpicie robo-
czym, w urządzeniach Apple na ekranie 
startowym aplikacji. 
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A wantura wokół rzekomej zmowy 
cenowej na budowie polskich dróg 

i ryzyko wstrzymania środków unijnych 
na ten cel ma wiele aspektów. Dla starej 
Unii to istny dar z nieba, aby udowodnić 
tezę, że nie trzeba zwiększać budżetu 
UE na infrastrukturę nowych państw. 
Ale jeżeli fakt zmowy cenowej rzeczy-
wiście miał miejsce, to dowód na to, 
że polskie procedury antykorupcyjne 
są mało skuteczne. Albo że osławie-
ni „płatnicy netto” uznali, że dopiero 
teraz trzeba odpalić tego newsa, aby 
potem, mając medialne alibi przykręcić 
kurek z pomocą dla Wschodu. W tym 
kontekście jeszcze inaczej wyglądają 
spory polskich firm z chińską firmą 
Covec, która właśnie tłumaczyła swoją 
nieudolność zmową cenową podwyko-
nawców, podobno ulegających presji 
firm budowlanych z UE. W konsekwencji 
Chińczycy do dziś nie rozliczyli się z pol-
skim przedsiębiorcami, a sam Covec 
nieoficjalnie mówi, że opuścił polskie 
autostrady bez możliwości zachowania 
twarzy. Dopiero gdy spojrzymy na aferę 
z unijnymi pieniędzmi z tych kilku per-
spektyw, zrozumiemy, że gra toczy się 
o pozycję Polski i innych nowych krajów 
w UE, a Bruksela coraz częściej swoje 
narodowościowe egoizmy i partykulary-
zmy będzie przykrywać tezą o rzekomo 
skorumpowanym Wschodzie.
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