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RYNEK FINANSOWY 
Kronika  6–7
Wydarzenia z czerwca 2014 r.

Loża komentatorów  8–9
Co uzasadnia powołanie Rady ds. Ryzyka  
Systemowego? 
Zastanawiali się nad tym: Ireneusz Jabłoński, członek 
Zarządu Centrum im. A. Smitha; Jarosław Janecki, 
główny ekonomista w Société Générale Polska; Krzysztof 
Kluza, Szkoła Główna Handlowa i Getin Noble Bank S.A.;  
Ignacy Morawski, główny ekonomista Biz Banku; 
Andrzej Reterski, prezes Domu Finansowego QS oraz 
Dariusz Winek, główny ekonomista Banku BGŻ S.A.

Nowe propozycje, nowe wyzwania  10–12
Obecnie proponowane zmiany w ustawie o BIG nie są 
precyzyjne i wymagają dalszych przemyśleń. O udostęp-
nianiu informacji gospodarczej Karol Jerzy Mórawski 
rozmawia z Marcinem Ledworowskim, wiceprezesem 
zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Priorytetem dla CIBC  
są mobilne usługi finansowe  22–24
Wcześnie zainwestowaliśmy w mobilność, ponieważ 
dostrzegliśmy potencjał dostępu do usług „zawsze 
i wszędzie” możliwy jedynie poprzez urządzenia mobilne 
– podkreśla Richard Nesbitt, dyrektor operacyjny 
(COO) Canadian Imperial Bank of Commerce w rozmowie 
z Agnieszką Krawczyk-Jezierską

TEMAT NUMERU 
AUDYT I DORADZTWO  
W INSTYTUCJI FINANSOWEJ
Wymierna wartość audytu  26–28
W ostatnich latach rola audytu bardzo wzrasta. Staje się 
on wartością dodaną dla banku, wspiera kierownictwo 
w bieżącym zarządzaniu, ułatwia osiąganie zamierzonych 
celów – uważa Sławomir Dolecki

Obowiązek rotacji firm audytorskich 30–31
W nowych rozwiązaniach europejskich dotyczących 
wymogów ustawowego badania sprawozdań finanso-
wych jednostek zainteresowania publicznego, mowa jest 
o obowiązkowej rotacji firm audytorskich maksymalnie co 
10 lat – informuje Bohdan Szafrański

Czas na zmiany  32–33
Nadszedł czas na zmiany, na rewolucję w sposobie 
myślenia audytorów i sposobie przeprowadzania badania 
sprawozdania finansowego – przekonuje Stacy Ligas

Radzimy się u najlepszych  34–35
Znaczenie niezależnego doradztwa biznesowego rośnie 
z roku na rok, choć polski rynek jest dość trudny i rozwija 
się powoli. U nas, podobnie jak na całym świecie, prym 
wiedzie wielka czwórka – zauważył to Grzegorz Wysocki

Dylematy doradcy  36–37
Niebawem polski rynek doradztwa finansowego  
czeka wdrożenie rekomendacji dobrych praktyk 
i unijnego prawa. Dla normalnego jego funkcjonowania 
niezbędna jest również edukacja klientów – podkreśla 
Krzysztof Maciejewski

Wyzwania dla banków,  
szanse dla doradców  38–39
Polski sektor bankowy czeka prawdziwy wysyp regulacji 
– powstało wiele projektów i propozycji zmian legisla-
cyjnych. Otwierają się zatem nowe perspektywy dla wyspe-
cjalizowanych kancelarii prawnych oraz firm doradczych 
– udowadnia Jerzy Ochocki

Organizacja jest tak bezpieczna,  
jak jej najsłabsze ogniwo  40–41
Bezpieczeństwo jest zagadnieniem, które nabiera coraz 
większego znaczenia, szczególnie w sektorze finan-
sowym – rozmawiają o tym Krzysztof Szułdrzyński 
i Rafał Jaczyński
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Oprogramowanie  
wspierające audyt  42–43
Narzędzia IT wspierają pracę audytorów organizacyjnie 
i pod względem merytorycznym oraz dostarcza im 
niezbędnych informacji. Większość procedur można 
skutecznie zautomatyzować – dowiedział się  
Bogdan Szadkowski

Nowe trendy i regulacje  44–45
Konsulting IT to wykorzystanie wiedzy eksperckiej 
konsultantów do jak najbardziej efektywnego zastoso-
wania posiadanych, wdrażanych i dostępnych na rynku 
technologii informatycznych w działalności biznesowej 
banku – zbadał to Marcin Złoch 

RAPORT SPECJALNY 
Polskie banki 2013  46–55
Prezentujemy przygotowane w 2014 r. kolejne,  
dwudzieste pierwsze już, opracowanie corocznego 
raportu, oceniającego kondycję sektora bankowego 
w minionym roku z perspektywy banków działających 
w Polsce.

RAPORT SPECJALNY  
Zasada proporcjonalności  
w polskim sektorze bankowym  57–59
Agata Adamska omawia projekt Zasad Ładu 
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

BANK I KLIENT
Regulator wkracza  
na grząski grunt?  60–62
Jak dalece ingerencja regulatora powinna sięgać? Inte-
res konsumenta nie może być ważniejszy aniżeli prawo 
do wolności gospodarczej, wynikające z Konstytucji 
RP – mówi mec. Piotr Czublun, ekspertem ds. prawa 
ubezpieczeniowego przy Komisji Europejskiej w roz-
mowie z Wojciechem Morawieckim poświęconej 
Rekomendacji U

Równoważenie nastrojów  63–65
Na czerwcowy poziom indeksu Pengab w głównej 
mierze wpłynęła spodziewana korekta wskaźników 
wyprzedzających. Wskaźnik wyprzedzający obniżył  
się o 4,2 pkt. do 29,7 pkt. Badanie opisuje  
Paweł Minkina

Obniżka stóp to za mało…   66–67
...jeśli chcemy zdynamizować akcję kredytową dla 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego 
musimy rozszerzyć instrumentarium oddziaływania 
banku centralnego na gospodarkę o zmiany stopy rezerw 
obowiązkowych – przekonuje prof. Andrzej Kaźmier-
czak, członek Rady Polityki Pieniężnej, w rozmowie 
z Grzegorzem Brudzińskim 

Nie wszystko da się przewidzieć  70–71
Bankowość oprze się kryzysom, ale pod warunkiem, 
że zrezygnuje z chciwości. To jest główna przyczyna 
wszelkich problemów nie tylko sektora, ale i ludzkości. 
Trzeba zatem wrócić do tej uczciwej konserwatywnej 
bankowości – powiedział prof. dr hab. Julian  
Auleytner, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej  
im. Janusza Korczaka w Warszawie, członek komitetu 
prognoz „Polska 2000 Plus” Przemysławowi  
Barbrichowi i Janowi Osieckiemu

Ponad milion nowych aktywnych  
klientów w ciągu roku  72–73
Pierwszy kwartał 2014 r. przyniósł kontynuację pozytyw-
nych trendów w zakresie rozwoju bankowości interneto- 
wej, obrotu bezgotówkowego i infrastruktury płatniczej  
– przekonał się o tym Jacek Gieorgica

Nasi studenci są znakomicie  
przygotowani  74–75
Studia powinny dawać przede wszystkim pewną ela-
styczną wiedzę, aby ludziom łatwo było się przestawiać 
w swojej karierze zawodowej. Kształcimy przecież nie 

tylko pracobiorców, ale także przyszłych pracodawców  
– po prostu ludzi o otwartych umysłach – podkreśla  
prof. dr. hab. Zbigniew Marciniak z Wydziału Matematy-
ki, Informatyki i Mechaniki UW 

Do zrobienia na wczoraj  82–83
W Polsce wciąż brakuje sprawnego i efektywnego 
systemu poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców 
– taki wniosek płynie z najnowszego raportu na temat 
rynku funduszy poręczeń kredytowych, przygotowanego 
na zlecenie Związku Banków Polskich – dowiedział się 
Karol Podgórski

PRAWO
Trzy zmartwienia bankowców  90–91
Brak ostatecznych aktów wykonawczych do CRD IV, 
niepewność związana z pakietem MiFID II oraz prace 
nad dyrektywą ADR – tych kilka problemów mąci spokój 
polskich bankowców. Niebawem jednak wiele powinno się 
wyjaśnić – uspokaja Kamil Majewski

Konsumenci  
pod specjalnym nadzorem  92–95
W grudniu bieżącego roku polskie prawo konsumenckie 
czeka prawdziwa rewolucja. Nową ustawę przybliżają 
Piotr Gałązka i Jan Ziomek

OPINIE
Demokratyzacja kapitału  138
Proces demokratyzacji kapitału jest nieodwracalny. Trzeba 
go inicjować i monitorować, aby nie zaskoczyła nas skala 
poparcia dla antydemokratycznych nurtów w życiu publicz-
nym – przestrzega Jan K. Solarz

Spekulacja bez etyki  139
W globalnym ujęciu liczy się tylko zysk. Kwestie 
etyczne spadają na dalszy plan. Niezależnie od tego, co 
o tym myślimy, szanse na zmianę tego stanu rzeczy są 
niewielkie – niepokoi się Marek Rogalski
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o fi-
nansach publicznych. Instytucje oddające pie-
niądze w depozyt ministrowi finansów zawsze 
będą mogły z nich skorzystać. Depozyty będą 
oprocentowane na warunkach rynkowych. 
Nowe przepisy dają prawo m.in. samorządom, 
przyjmowania depozytów od utworzonych 
przez nie publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej czy samorządowych instytucji kultury. 
Ministerstwo Finansów, które przygotowało 
projekt, policzyło jednak, że w wyniku zmian 
z sektora bankowego odpłyną depozyty warte 
4,7 mld zł. Tymczasem stan depozytów sek-
tora bankowego na koniec 2013 r. wyniósł  
978,2 mld zł i wzrósł w ciągu roku o 49,2 mld zł. 

Komisja Europejska zaleciła zawieszenie pro-
cedury nadmiernego deficytu wobec Polski. 
Według niej Polska podjęła skuteczne dzia-
łania, by ograniczyć deficyt do wyznaczone-
go poziomu. Nasz kraj jest objęty procedurą 
nadmiernego deficytu od 2009 r. Mieliśmy za 
wysoki deficyt finansów publicznych wobec 
wymaganego w traktacie z Maastricht limitu 
3 proc. PKB.

TRANSAKCJE
KNF podjęła decyzję o cofnięciu zezwole-
nia na prowadzenie działalności maklerskiej 
przez Dom Maklerski IDM S.A. Nadano jej 
rygor natychmiastowej wykonalności. Zgod-
nie z prawem w ciągu siedmiu dni od dnia 
doręczenia decyzji KNF dom maklerski ma 
obowiązek zakończyć podstawową działal-
ność (tj. przechowywanie lub rejestrowanie 
instrumentów finansowych, w tym prowa-
dzenie rachunków papierów wartościowych 
i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie 
rachunków pieniężnych). Na zakończenie 
działalności w pozostałym zakresie miał czas 
do końca czerwca 2014 r. Aktywa klientów 
Domu Maklerskiego IDM trafią do Domu 
Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Google otworzy w Polsce w pierwszej  
połowie 2015 r. nowoczesny ośrodek dla 
start-up’ów technologicznych. Campus ma 
być przestrzenią biurową o powierzchni ok. 
1800 m2, w której przedsiębiorcy będą mogli 

wynająć biuro, zorganizować spotkanie z in-
westorami. Na miejscu ma być także dostęp-
ny bezprzewodowy internet i wsparcie w po-
staci szkoleń i warsztatów. Google Campus 
Warszawa będzie trzecim takim ośrodkiem 
na świecie, po Londynie i Tel Awiwie.
 
PRODUKTY
EBC obniżył stopy procentowe o 0,1 pkt 
proc., sprowadzając tym samym stopę depo-
zytową poniżej zera. Bank zapowiedział też 
wprowadzenie programu czteroletnich tanich 
pożyczek dla banków o wartości 400 mld euro, 
który ma być skierowany wyłącznie na zwięk-
szenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. 
Jednocześnie EBC zintensyfikował prace 
nad programem skupu obligacji opartych na 
kredytach korporacyjnych. Bank zdecydo-
wał również o zwiększeniu płynności sektora 
bankowego poprzez zakończenie tzw. steryli-
zacji pieniądza, który pojawił się na rynku po 
skupie obligacji rządowych w 2011 i 2012 r.  
– zamiast na depozycie w EBC, wyląduje on na 
rachunku bieżącym w EBC.

W opłatomatach PKO Banku Polskiego we 
Wrocławiu, Szczecinie i Stargardzie Szczeciń-
skim można teraz za pomocą telefonu z apli-
kacją IKO zapłacić podatek czy uiścić opłatę 
za wydanie prawa jazdy. Opłatomaty PKO BP 
to samoobsługowe urządzenia umożliwiają-
ce dokonywanie opłat na rzecz miasta, w tym 
m.in. podatków czy opłat związanych z wy-
dawaniem różnego rodzaju dokumentów. Do 
tej pory można było ich dokonywać gotówką 
i kartą płatniczą (w tym zbliżeniowo), a teraz 
do dostępnych metod płatności dołączyło IKO. 
Opłatomaty PKO umożliwiają także skanowa-
nie decyzji podatkowych zawierających dwu-
wymiarowy kod QR.

Według danych NBP wartość pieniądza go-
tówkowego w obiegu wyniosła w kwietniu 
2014 r. (pierwszym miesiącu nowej emisji) 
119,3 mld zł i była o 2,2 proc. lub o 2,6 mld zł 
większa niż miesiąc wcześniej. W maju wartość 
pieniądza w obiegu wzrosła do 119,7 mld zł,  
czyli o 0,3 proc. Natomiast w okresie od paź-
dziernika 2013 r. do marca 2014 r. średnie 
miesięczne tempo wzrostu podaży pieniądza 
gotówkowego wyniosło około 0,6 proc., co jest 
zbliżone do tempa inflacji. Łączna maksymal-
na wartość emitowanych zmodernizowanych 
banknotów to 98,2 mld zł, co stanowi prawie 
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A fera z „kelnerskimi” taśmami jest nie 
tylko dowodem na słabość wielu służb 

III RP, którym daleko do profesjonalizmu 
Jamesa Bonda… Jest też przykładem 
falandyzacji prawa, szukania doraźnych 
rozwiązań nawet kosztem porządku konsty-
tucyjnego. Dość  żałośnie wyglądają próby 
tłumaczenia premiera, że nie są dowodem 
na korupcyjne propozycje, tylko przejawem 
troski o państwo… Feralne dla rządu nagra-
nia pokazują brak skutecznych pomysłów 
na wzrost gospodarczy i doganianie starej 
Unii. Zamiast programu zmniejszenia sta-
wek VAT, ograniczenia stosowania podatku 
akcyzowego, walki z biurokratycznym 
rozpasaniem, widzimy rozpaczliwe próby, 
aby doczołgać się do kolejnego zastrzyku 
unijnej manny z nieba w roku 2015. Wydatki 
państwa na wspieranie polityki prorodzin-
nej to około 30 mld zł, gdy aż 400 mld zł 
idzie na renty i emerytury! Jak przy takich 
nakładach powstrzymać exodus polskiej 
młodzieży? Dzisiejsze limity zarobkowe 
wolne od podatku uderzają w najgorzej 
zarabiających, czyli młodych na śmie-
ciówkach. Co dalej ze wspieraniem przez 
państwo budownictwa mieszkaniowego… 
Od roku 2020 różnica pomiędzy liczbami 
zgonów a narodzin będzie wynosiła aż  
200 tys. osób rok do roku. To są realne 
zagrożenia, a nie straszenie „cyrylicą” i na-
chalne tworzenie polityki, że nie ma alterna-
tywy wobec obecnego układu rządowego.

Fo
t.

 C
PB

iI

Niech taśmy 
was wyzwolą!  
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