
 

Art banking w czasach kryzysu to prawdziwa 
sztuka. Można na niej zarobić, ale trzeba wiedzieć, 
jak to robić. Polski rynek sztuki – choć płytki  
– powoli nabiera rozpędu. Polacy mimo wzrostu 
zamożności wciąż jednak nie traktują art bankingu 
jako alternatywnej formy inwestycji. 
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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z marca 2013 r.

Loża komentatorów  8–9
Jakie wyzwania dla banków wynikają 
z nowelizacji Rekomendacji T i S?
Na pytanie to odpowiedzieli: Piotr Bujak, główny 
ekonomista Nordea Banku Polska S.A.; Krzysztof 
Kluza, Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble 
Bank S.A.; Ignacy Morawski, główny ekonomista 
PBP Banku S.A.; Paweł Radwański, Zespół Analiz 
Ekonomicznych Raiffeisen Polbanku; Andrzej 
Reterski, prezes Domu Finansowego QS; Dariusz 
Winek, główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Polskie banki wyciągają  
wnioski z błędów innych  10–11
Brak regulacji przejawia się także niedoborem 
rozwiązań systemowych – chociażby takich, 
jak skłanianie obywateli do długoterminowego 
oszczędzania na cele mieszkaniowe, emerytalne 
lub związane z edukacją, ochroną zdrowia. Z tymi 
kwestiami trzeba się zmierzyć, bo kryzys unaocznił, 
że niedobór krajowych kapitałów oraz ich zła struktura 
mogą być powodem kłopotów – mówi Krzysztof 
Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich 
w rozmowie ze Stanisławem Brzeg-Wieluńskim

Euro bez dyskusji  12–13
Spełnienie warunków wejścia do unii walutowej nie 
gwarantuje w przyszłości zdolności jej członka do 
utrzymania się w strefie bez daleko idącej pomocy 
pozostałych partnerów. Czy rzeczywiście?  
– wątpliwości wyjaśnia Bogdan Grzegorzewski

Nie tylko traktat z Maastricht  14–15
Osiągnięcie długookresowej konkurencyjności 
i dostosowania strukturalnego jest warunkiem 
niezbędnym do czerpania korzyści z bycia członkiem 

eurolandu – podkreśla prof. Jerzy Osiatyński, 
doradca prezydenta RP

Przede wszystkim  
realna konwergencja  16
Celem powinno być dla nas dorównanie krajom 
strefy euro pod względem konkurencyjności naszej 
gospodarki, bo to właśnie jest gwarancją utrzymania 
się w niej i pozostania na ścieżce stabilnego wzrostu 
gospodarczego – uważa prof. Andrzej Kaźmierczak, 
członek Rady Polityki Pieniężnej

Coraz głębiej, coraz dalej  17–19
Idea uporządkowanej likwidacji wydaje się na tyle 
pociągająca, że tę koncepcję próbuje się zastosować 
nie tylko wobec sektora bankowego, ale także wobec 
pozostałych firm finansowych i ich otoczenia  
– zaobserwował Jerzy Bródniewicz

Pierwszy krok w tworzeniu  
unii bankowej?  22–23
Nadzór europejski ma rozpocząć funkcjonowanie 
14 marca 2014 r. O jego znaczeniu pisze prof. 
Eugeniusz Gostomski

MdM – korzyści i straty  24–26
Optymiście wierzą, że na początku 2014 r. będzie 
można zaciągać pierwsze kredyty w ramach rządowego 
programu Mieszkanie dla Młodych. Czy będzie on 
skuteczniejszy i efektywniejszy od programu Rodzina 
na Swoim? – zastanawia się Robert Nogacki

Wsparcie budownictwa  
mieszkaniowego  27
Dopłaty do spłaty kapitału kredytów na domy 
i mieszkania energooszczędne to pierwszy 
ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących 
budynki o niskim zużyciu energii i aktualnie 
jedyny rządowy program wsparcia budownictwa 
mieszkaniowego. Informuje o nim Jakub Pilzak

 miesięcznik finansowy bank | kwiecień | 2013

Przewodnik Po „Banku” | kwiecień 2013

Miesięcznik Finansowy BANK
ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 
Warszawa tel. 22 629 18 72,  
629 18 77 faks 22 629 18 72
redakcja@miesiecznikbank.pl
www.miesiecznikbank.pl

REDAKCJA
Stanisław Brzeg-Wieluński  
– redaktor naczelny
tel. 22 821 97 02,
s.brzeg-wielunski@
miesiecznikbank.pl

Janusz Grobicki
zastępca redaktora naczelnego
tel. 22 821 97 02
j.grobicki@miesiecznikbank.pl

Marian Borycki
zastępca sekretarza wydawnictwa
 – adiustacja i korekta 
tel. 22 629 18 77 
m.borycki@wydawnictwocpb.pl

WSPÓŁPRACOWNICY
Przemysław Barbrich, Grzegorz 
Brudziński, Sławomir Dolecki, Maria 
Dunin-Wąsowicz, Jacek Gieorgica, 
Krzysztof Maciejewski, Maciej Małek, 
Paweł Minkina, Karol Mórawski, Jan 
Osiecki, Andrzej Ratajczyk, Aleksander 
Z. Rawski, Artur Rolak, Bohdan 
Szafrański, Wojciech Sikorzewski, Jan 
K. Solarz, Jerzy Szygiel, Marcin 
Szypszak, Halina Tarasewicz, Marek 
Urbaniak, Przemysław Wiśniewski, 
Marcin Złoch, Jolanta Zombirt 

PROjekt lAYOutu
Jarosław Skawiński,  
Robert Wasilewski

OPRACOWANIe gRAfICzNe, 
SkŁAD I ŁAMANIe
Robert Wasilewski

BIuRO ReklAMY I SPRzeDAŻY
Karol Mazan
tel. 22 629 18 76,  
tel. kom. 512 151 989
k.mazan@miesiecznikbank.pl

Paweł Wyżkiewicz
tel. 22 696 64 90,  
tel. kom. 692 388 492
p.wyzkiewicz@miesiecznikbank.pl

PReNuMeRAtA
Magdalena Sopiela
tel. 22 627 52 95,  
faks 22 629 18 72
m.sopiela@wydawnictwocpb.pl

RADA PROgRAMOWA
Jacek Bartkiewicz, Tomasz  
Borecki, Janusz Czarzasty, 
Mariusz Grendowicz,  
Władysław l. Jaworski,  
Krzysztof Kalicki, Jerzy Kleer, 
Ryszard Kokoszczyński,  
Krzysztof J. Kurzydłowski, 
Wojciech Kwaśniak,  
Andrzej Lech, Tadeusz Luty, 
Michał Machlejd, Tadeusz 
Ołdakowski, Krzysztof 
Pietraszkiewicz (przewodni- 
czący), Jan K. Solarz, Bogusław 
Smólski, Jan Szambelańczyk, 
Dariusz Zarzecki, Jolanta Zombirt

WYDAWCA
Centrum Prawa 
Bankowego 
i Informacji Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8; 
00-380 Warszawa

zARząD:
Teresa Hildebrand-Wrzesień  
– prezes zarządu
Jacek Furga  
– wiceprezes zarządu
Dariusz Kozłowski  
– wiceprezes zarządu
Andrzej Wolski  
– członek zarządu,  
dyrektor zarządzający
Waldemar Zbytek  
– członek zarządu,  
dyrektor zarządzający

Andrzej Lazarowicz  
– zastępca dyrektora,  
sekretarz wydawnictwa

RACHuNek BANkOWY
BZ WBK S.A., ul. Foksal 16, 
00-372 Warszawa
Nr rachunku:  
09 1500 1126 1211 2000 
9691 0000

DRuk I OPRAWA:
Zakłady Graficzne  
Taurus Roszkowscy sp. z o.o.

Prenumerata prowadzona jest na 
terenie całego kraju. Można ją 
zamawiać i przedpłat dokonywać:
• W redakcji:  
tel./faks 22 629 18 72, lub 
bezpośrednio ze strony interne- 
towej: www.miesiecznikbank.pl/
prenumerata.html  
• Instytucjonalną w oddziałach 
firmy Kolporter S.A. na terenie 
całego kraju. Informacje:  
infolinia 0 801 205 555,  
www.kolporter-spolka-akcyjna.
com.pl/prenumerata.asp.
• We wszystkich urzędach 
pocztowych na terenie całego 
kraju oraz przez listonoszy, 
faksem – 0 91 431 46 04, lub  
ze strony internetowej: www.
poczta-polska.pl/prenumerata. 
Informacje: infolinia 0 801 333 444.
• Zamówienia na prenumeratę 
realizowaną przez RUCH S.A. 
w wersji papierowej i na e-wydania 
można składać bezpośrednio na 
stronie HYPERLINK „http://www.
prenumerata.ruch.com.pl” www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewen-
tualne pytania prosimy kierować 
na adres e-mail: HYPERLINK 
„mailto:prenumerata@ruch.com.
pl” prenumerata@ruch.com.pl lub 
do Telefonicznego Biura Obsługi 
Klienta pod numerami: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 (w godzi-
nach 700–1800, koszt połączenia 
wg taryfy operatora). 
Prenumeratę prowadzą także: 
AS PRESS (www.aspress.pl), 
Garmond Press S.A. (www.
garmond.com), G.L.M. 
Gajewski&Morawski Sp. J.  
(www.glm.pl).
Redakcja zastrzega sobie prawo  
do skrótów i adiustacji nadesła-

nych tekstów. Materiałów nieza-
akceptowanych nie publikujemy 
i nie wynagradzamy. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za 
treść i poprawność językową za-
mieszczanych reklam. Reklamami 
są także artykuły oznaczone jako: 
promocja, prezentacja, artykuł 
promocyjny i sponsorowany, 
studium przypadku. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.

Wydawca jest członkiem  
Izby Wydawców Prasy

Copyright by Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji  
Sp. z o.o. Publikacja jest chronio-
na przepisami prawa autorskiego. 
Rozpowszechnianie  w jakikolwiek 
sposób bez zgody wydawcy jest 
zabronione i podlega odpowie-
dzialności karnej.
Dostarczenie materiału przez auto-
ra do druku jest jednoznaczne z: 
udzieleniem bezwarunkowej zgody 
na jego publikację, akceptacją 
stawek dotyczących honorariów 
autorskich stosowanych przez Cen-
trum Prawa Bankowego i Informacji 
Sp. z o.o. oraz udzieleniem Cen-
trum Prawa Bankowego i Informacji 
Sp. z o.o. licencji niewyłącznej na 
wykorzystanie tekstu w pismach 
wydawanych przez Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 
(wersje papierowe oraz elektronicz-
ne) oraz w celach promocyjnych 
i reklamowych Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 

NAKŁAD: 3500 egz.Ilu
st

ra
cj

a 
na

 o
kł

ad
ce

: w
w

w
.T

ou
ch

of
A

rt
.e

u/
Fo

to
lia

.c
om



5

Prostota jest cnotą  34–36
Dlaczego ciągle nie mamy rozwiniętego rynku 
kontraktów terminowych na stopę procentową,  
krótko- i długoterminową? Odpowiedzi szukał 
Wojciech Sikorzewski

Rezerwy BFG i prognozy  
gospodarcze na 2013 r.  37–39
Nieudane doświadczenia z parabankami kolejny 
raz zasadnym uczyniły pytanie: na ile istotne jest 
bezpieczeństwo powierzonych środków, a na ile ważna 
jest stopa zwrotu? Kwestię tę zbadali Krzysztof 
Świeszczak i Marika Ziemba

TEMAT NUMERU – ART SUMMIT
Można na nich nieźle zarobić. Dodatkowo zaspakajają 
jeszcze wyższe duchowe potrzeby człowieka. Ale 
także i te niższe – miło łechtają zakorzenioną 
w każdym próżność. Rynek dzieł sztuki, bo o nich 
mowa, jest stabilny, co w dzisiejszych czasach ma 
spore znaczenie. 

Inwestycje na rynku  
dzieł sztuki  40–43
dr hab. Krzysztof Borowski, Katedra Bankowości SGH

Antykwariusze patrzą na rynek  44–45
Krzysztof Maciejewski

Zbiory w niebezpieczeństwie  46–47
Monika Barwik, Andrzej Zugaj

BANK I KLIENT
Nowocześniej,  
szybciej i z zyskiem  48–49
Trochę z własnej woli, a trochę z przymusu banki 
muszą otwierać się na klienta, poszukując nowych 
ścieżek dotarcia do niego, oferując nowości,  
zarówno produktowe, jak i technologiczne – zauważył 
Marcin Szypszak 

Promesa kredytowa  
w polskiej praktyce bankowej  50–51
Jest różnie traktowana. Jedne instytucje uważają ją 
za bezwarunkowe zobowiązanie banku do udzielenia 
przyrzeczonego kredytu; inne za niewiążącą strony 
deklarację. Sytuację zbadał Michał Król

Kredyt na nowy samochód?  52–54
Branża motoryzacyjna stanowi ważny segment 
gospodarki i znacząco wpływa na wskaźnik 
wzrostu PKB. Różne sposoby mające zwiększyć 
zainteresowania nowymi samochodami i ograniczenie 
importu używanych przedstawia Bohdan Szafrański

Etyka nadzieją na powrót  
do tradycyjnej bankowości  55–57
Bank, który koncentruje się jedynie na zysku, 
a zapomina o etyce, nie może liczyć na lojalność 
klientów. Oni bowiem muszą przede wszystkim 
rozumieć, co on robi z ich pieniędzmi. I to on 
powinien zadbać o to, aby nadać realny wymiar  
relacji ze swoimi partnerami – klientami – twierdzi 
prof. Paul H. Dembinski

ZAGRANICA
Szok na Wyspie Afrodyty  64–65
Finansowa dziura wzięła się ze strat olbrzymiego  
jak na gospodarkę wyspy sektora bankowego 
i deficytu finansów publicznych wywołanego  
ogólnym kryzysem. Ale czy tylko? Przyjrzał się temu 
Jerzy Szygiel

Banki w Europie:  
lepiej, ale nie całkiem dobrze  66–67
MFW wyraża wątpliwości nie tyle co do poziomu 
funduszy własnych banków, lecz raczej co do jakości 
ich aktywów. Chodzi o niepewne wierzytelności. 
Właściwie tylko Hiszpania zamówiła kompletny 
audyt swoich banków, jest więc w Europie sporo 
niewiadomych na ten temat.

TECHNOLOGIE
Portfel nowej generacji  70–71
Największe firmy wydają się przekonane, że 
NFC (Near Field Communication) to najlepszy 
kierunek rozwoju usług. Jednak Bank PKO BP S.A., 
wprowadzając rozwiązania z zakresu płatności 
mobilnych, wykorzystał inną technologię. Opisuje ją 
Marcin Złoch

OPINIE
Cypryjski ból głowy  78
Europejscy politycy podjęli decyzję o wprowadzeniu 
w życie jednego z bardziej szalonych scenariuszy, 
który wcześniej był uznawany za mało prawdopodobny. 
Tylko że jego koszta mogą być ogromne. Swoimi 
wątpliwościami dzieli się Marek Rogalski

Jak wyczuć granicę?  79
Na etapie wyboru filozofii życiowej, czy bardziej 
mieć, czy być, wielce przydatne mogą okazać się 
przemyślenia Ericha Fromma. Tylko czy pokolenie Y 
w ogóle o nim słyszało? I co wybierze – niepokoi się 
Marek Urbaniak

Nowy bóg na nowe czasy  80
Jest gwarancją stylu życia i symboli kulturowych, 
dających człowiekowi tożsamość psychologiczną  
oraz poczucie bezpieczeństwa. Podtrzymuje 
ludzkie „ja”, ułatwia nawet relacje z tym, co święte 
i duchowe. Byle tylko nie stał się celem samym 
w sobie – ostrzega Paweł Szuppe

STREFA VIP
Samolot w służbie biznesu  84–86
Specjalne samoloty przeznaczone do podróży 
służbowych buduje się do od przeszło 50 lat. 
Dzięki postępowi technologicznemu ostatnich lat 
są coraz bardziej komfortowe i mogą coraz szybciej 
pokonywać coraz większe odległości. Przedstawia je 
Jarosław Dobrzyński
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Porozumienie w sprawie pomocy dla Cy-
pru, zawarte 25 marca, daje podstawy do 
ustabilizowania sytuacji na rynkach fi-
nansowych. Ministrowie finansów strefy 
euro uzgodnili, że rząd w Nikozji otrzyma  
10 mld euro pomocy finansowej. Porozu-
mienie zakłada nałożenie jednorazowego 
podatku w wysokości 20 proc. od depozy-
tów powyżej 100 tys. euro w Bank of Cyprus 
(w największym stopniu zagrożony ban-
kructwem) oraz w wysokości 4 proc. w po-
zostałych bankach. Lokaty poniżej 100 tys. 
euro nie będą opodatkowane. O sytuacji na 
Cyprze piszemy na str. 64–65

Rada Polityki Pieniężnej już po raz pią-
ty obniżyła stopy procentowe, tym razem 
o 0,5 pkt. proc. Łącznie w całej serii stopy 
NBP spadły już o 1,5 pkt. proc. To oczywi-
ście przekłada się na poziom stawki WIBOR 
i oprocentowanie kredytów hipotecznych. 
Stawka WIBOR 3M to już tylko 3,71 proc. 
W połączeniu z marżą, która obecnie wyno-
si przeciętnie 1,49 proc. daje ona oprocen-
towanie nowo udzielanych kredytów hipo-
tecznych na poziomie 5,20 proc. Jeszcze 6 
miesięcy temu przeciętne oprocentowanie 
wynosiło 6,49 proc. 

W lutym bezrobocie w Polsce wzrosło do 
14,4 proc., zaś liczba zarejestrowanych bez-
robotnych do 2,337 mln osób. Jednocześnie 
o 0,8 proc. spadła w lutym sprzedaż detalicz-
na. Najwyższe bezrobocie w dalszym ciągu 
utrzymuje się w województwie warmińsko-
-mazurskim (22,5 proc.), zachodniopomor-
skim (19,3 proc.) i kujawsko-pomorskim 
(19,1 proc.). Najniższe jest zaś w Wielkopol-
sce (10,9 proc.) i na Mazowszu (11,6 proc.) 

Na koniec stycznia 2013 r. zadłużenie 
Skarbu Państwa wyniosło 814 mld zł. 
W porównaniu z końcem grudnia wzrosło 
o 20,55 mld zł, czyli o 2,6 proc., a w całym 
ubiegłym roku o 2,9 proc. Zadłużenie krajo-
we na koniec stycznia wyniosło 553,2 mld 
zł i wzrosło w skali miesiąca o 10 mld zł. 
O 10,2 mld zł wzrosło z kolei zadłużenie za-
graniczne – w styczniu wyniosło on 261,1 

mld zł. Około 68 proc. zadłużenia Skarbu 
Państwa stanowi nominowane w złotych, 
a około 23 proc. nominowane w euro. Spo-
śród zagranicznych walut, w jakich jeste-
śmy zadłużeni, dominuje euro – 71 proc. 

UCaaS to rozwiązanie ujednoliconej ko-
munikacji oferujące kompletne portfolio 
usług telekomunikacyjnych w modelu clo-
ud. Wprowadzone w Ministerstwie Admi-
nistracji i Cyfryzacji jest pierwszym tego 
typu projektem ICT w sektorze publicznym. 
Wdrożenie trwało zaledwie miesiąc. Ujed-
nolicona platforma komunikacji „w chmu-
rze” oferuje wiele funkcjonalności – od po-
łączeń głosowych do telekonferencyjnych 
i wideokonferencyjnych w trybie HD bezpo-
średnio z poziomu terminala wideo, a także 
zapowiedzi głosowych (IVR).

PRODUKTY
Credit Agricole zaproponował rolnikom 
konto AGRICOLE z prostą tabelą opłat. 
Bank prowadzi je bezpłatnie, a najpopu-
larniejsze operacje albo są bezpłatne, albo 
kosztują 1 zł. To kolejny produkt przygoto-
wany specjalnie z myślą o segmencie klien-
tów agrobiznesowych, który bank chce 
w tym roku mocno rozwijać. 

Klienci PKO Banku Polskiego mogą korzy-
stać z bankowości mobilnej nowej genera-
cji – 4G. Dzięki bezpłatnej aplikacji IKO nie 
trzeba już nosić ze sobą portfela z gotówką 
i kartami. Płatności w sklepach i w inter-
necie oraz wypłaty z bankomatów można 
dokonać za pomocą telefonu. Aplikacja IKO 
umożliwia również szybkie i wygodne prze-
lewy na numer telefonu. Czytaj też: Portfel 
nowej generacji – str. 70–71.

Rozpoczął funkcjonowanie system Pay-
per24, za pośrednictwem którego możli-
we jest realizowanie transakcji opartych 
na pierwszym w Europie systemie we-
ksli elektronicznych. Wystawiane są one 
w formie plików zabezpieczonych pod-
pisami elektronicznymi. Ich weryfikacja 
następuje za pomocą ważnych kwalifiko-
wanych certyfikatów, co zwiększa bezpie-
czeństwo każdej transakcji. Na rozlicze-
niach wekslowych zyskują obie strony. 
Kupujący nie musi od razu wypłacić go-
tówki, a sprzedający zyskuje gwarancję 

Kronika

StaniSław 
Brzeg-wieluńSki
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Forum Bankowe 2013 pokazało, że 
w sprawie wejścia polskich banków do 

europejskiej unii bankowej nie panuje tak 
wielka zgodność, jak tego oczekiwałoby 
Ministerstwo Finansów. Największe opory 
widać było, że strony banków spółdziel-
czych rozczarowanych faktem arbitralnego 
narzucania im rozwiązań, które są karą za 
błędy starej Unii. Nawet prezes NBP prof. 
Marek Belka uznał sens wejścia Polski 
do unii bankowej tylko wtedy, gdy będzie 
to pierwszym, konsekwentnym krokiem 
na drodze do euro. Oczywiście pod 
warunkiem, że dziś chory pacjent zwany 
eurolandem będzie wykazywał oznaki 
zdrowienia. Jednocześnie profesor Marek 
Belka akcentował, że i tak bez obecności 
polskich banków wewnątrz unijnych struktur 
finansowych wiele rozwiązań będzie nam 
narzuconych. Dlatego lepiej być w środ-
ku unii bankowej, aby już funkcjonujące 
polskie rozwiązania np. resolution były 
punktem wyjścia do zawierania konsensu-
su, zgodnego z interesem naszego sektora 
bankowego. Z właściwą sobie swadą szef 
banku centralnego przypomniał, że dla wie-
lu krajów UE przynależność do Wspólnoty 
nie musi automatycznie oznaczać przyjęcia 
euro. Trudno porównywać sytuację takich 
krajów, jak Łotwa, Litwa i Estonia, które 
chcą za wszelką cenę być w bezpiecznej 
ich zdaniem strefie euro, ze Szwecją lub 
Wielką Brytanią, dla których przyjęcie euro 
oznacza zmniejszenie konkurencyjności. 
Polska jest dokładnie pośrodku tych opinii. 
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