
Grecka tragedia czy globalna choroba? 
W opinii byłego greckiego ministra finansów Yanisa Va-

roufakisa (styczeń – lipiec 2015 r.) problemy Hellady 

są pochodną nie tylko wielu klęsk ekonomicznych stre-

fy euro. W dość przewrotnej i pisanej ze swadą narracji 

chytrze szuka sposobów na wytłumaczenie źródeł nie-

odpowiedzialności polityków greckich i unijnych. Au-

tor, znany na europejskich salonach ze swojej nonsza-

lancji, dość naiwnie tłumaczy, że kryzys z roku 2008 

i w konsekwencji Eurolandu jest spowodowany nad-

mierną dominacją gospodarki USA w skali globu. Ten, 

jak pisze, wielki Minotaur wyssał z całego świata wital-

ne soki w postaci kapitału, a gdy poniósł klęskę na ryn-

ku kredytów typu subprime, zaordynował innym kra-

jom neoliberalną kurację, która pomogła tylko Ameryce. 

Resztę państw pozostawiając z recesją, marazmem, do-

drukiem pieniądza, puchnącymi w oczach długami pu-

blicznymi etc. Słowem, jest to lektura dla tych zwolen-

ników wolnego rynku, którzy chcą poznać mechanizmy 

lewackiej propagandy, obiecującej trzecią drogę, czy-

li de facto socjalizm. Trudno nie odnieść wrażenia, że 

Yanis Varoufakis jest prawdziwym spadkobiercą Mark-

sa, Engelsa i Lenina. To książka dla ludzi o mocnych 

nerwach, odpornych na miazmaty populizmu. (SBW) 

Król kapitalizmu
Do zupełnie innych wartości niż Varoufakisa odwołu-

je się ciekawie napisana przez Rona Chernova biogra-

fia Johna D. Rockefellera. To najsłynniejszy klan gospo-

darczych wizjonerów (obok takich rodzin, jak Ford czy 

Cornegie), który zbudował od podstaw filary amerykań-

skiej potęgi gospodarczej. Co ważne, widać jak typo-

we wartości moralne XIX i XX-wiecznego WASP-a (czy-

li białego, anglosaskiego protestanta) przekładały się 

na trafność jego decyzji biznesowych. Można wręcz 

uznać, że trzeźwy osąd ryzyka inwestycyjnego Joh-

na D. Rockefellera był głęboko osadzony w mieszczań-

skim etosie pracy, kulcie powściągliwości i skłonno-

ści do oszczędzania. Rozpatrując jego losy, mimo woli 

przypominamy sobie barwne postacie lodzzermen-

schów odmalowane w reymontowskiej „Ziemi Obieca-

nej”. Ale ponieważ Ameryka nie traciła swoich elit z po-

wodu działań zaborców, tylko od XIX w. skutecznie 

skupowała z całego świata wybitne umysły, mit ameri-

can dream wciąż funkcjonuje. Polacy to doskonale ro-

zumieją, bowiem I Rzeczpospolita, ze swoją toleran-

cją religijną, wolnością osobistą i wielokulturowością, 

była od połowy XVI do początku XVIII w. podobnym 

miejscem na ziemi. Dla mnie biografia Johna D. Rocke-

fellera jest dowodem, że powiedzenie „chcieć to móc” 

ma często realny, materialny wymiar, dając na poko-

lenia narodom powody do dumy i optymizmu. (SBW)
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Klimat zmienia wszystko!
Taką tezę, na monstrualnej licz-

bie 589 stron, stawia legendarna 

antyglobalistka Naomi Klein, du-

chowa następczyni Chomsky’ego 

guru lewicy. W jej opinii, za pro-

blemy zmian klimatycznych od-

powiadają globalne koncerny, któ-

re po wyeksploatowaniu skarbów 

Matki Ziemi zaczną mieć proble-

my z dostępem do surowców. Co 

gorsza, zjawiska związane z ocie-

pleniem klimatu zniszczą do-

tychczasowe struktury społeczne. 

I w konsekwencji pozbawią je od-

biorców. Najnowsza książka Klein 

(choć dopiero niedawno przetłu-

maczona na polski) to precy-

zyjne uderzenie w nieodpowie-

dzialność i rabunkową postawę 

wielkich firm z cennym brandem. 

Liderka lewicy słusznie uważa, że 

przy takim ich zachowaniu wo-

bec problemów ochrony środowi-

ska skazani jesteśmy na zagładę 

jako gatunek i unikalna ekosfe-

ra w skali kosmosu. Dlatego ape-

luje o opamiętanie i wydawanie 

dużych środków na nowe pro-

ekologiczne technologie, aby ura-

tować, co się jeszcze da. To moc-

no porażająca lektura, zwłaszcza 

dla korpo szczurów. (SBW)



www.aleBank.pl/SZKOLENIA

Centrum Prawa Bankowego i Informacji działa na rynku usług 
szkoleniowych od 1999 r. 

Organizowane przez nas szkolenia dotyczą najważniejszych 
problemów współczesnej bankowości. Specjalizujemy się w prawie 
bankowym, udostępnianiu informacji i ochronie danych osobowych. 

Projekty adresujemy głównie do banków i innych instytucji 
finansowych, a także do firm infrastrukturalnych sektora bankowego 
oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

SZKOLENIA 

Zapraszamy do współpracy!
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, 

tel. 22 629 18 75; tel. kom. 723 723 793; fax. 22 629 18 72. E-mail: konferencje@wydawnictwocpb.pl, szkolenia@wydawnictwocpb.pl

Nasze szkolenia:

Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)   dotychczasowa praktyka i założenia reformy

Dostęp do informacji o kliencie. Źródła, zasady i warunki korzystania z rejestrów, ewidencji i baz danych

Ochrona danych osobowych

Warsztaty z arbitrem bankowym

Uprawnienia organów i instytucji do żądania informacji objętych tajemnicą bankową



Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.
DANE PRENUMERATORA

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  ________________________________________________________________________________________________________________

adres_____________________________________________________________________________________________________________________________________           

tel.__________________________________   e-mail: _________________________________________________________   NIP________________________________

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach 

marketingowych. Aby mieć dostęp do archiwum, prosimy założyć konto na stronie www.alebank.pl.

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana: Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

___________________________________________________________________________________ __________________________________________________       

Tytuł Cena za 1  
prenumeratę  

(wersja papierowa)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 
prenumeratę (wersja  

elektroniczna)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 prenumeratę 
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Liczba  
zamówionych 
prenumerat

„Miesięcznik Finansowy BANK” 273,00 zł _______ 49,00 zł _______ 320,00 zł _______

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 185,00 zł _______ 49,00 zł _______ 220,00 zł _______

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 190,00 zł _______ 49,00 zł _______ 200,00 zł _______

Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy” 45,00 zł _______ 40,00 zł _______ 60,00 zł _______

„NZB – Kurier Finansowy” 16,00 zł _______ 12,00 zł _______ 17,00 zł _______

OFERTA SPECJALNA! (NBS, BANK, FN) 399,00 zł _______ 90,00 zł _______ 420,00 zł _______

Suma zamówienia: ___________________ zł

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%

Suma zamówienia po rabacie: ___________________ zł

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 22 629 18 72 lub pocztą na adres:  
 Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo”)

Zamawiam prenumeratę roczną na 2016 r.

399 zł 90 zł 420 zł

oferta specjalna:  
BANK + NBS + FN

Cena za 1 
prenumeratę
(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę
(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  
i elektroniczna)



oferta specjalna
prenumerata 2016

Ważne informacje dodatkowe: przy zamówieniu prenumeraty papierowej otrzymują Państwo: 
• wersję papierową pisma         • wersję elektroniczną pisma         • dostęp do całego archiwum pisma 

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)273 zł 49 zł 320 zł

Miesięcznik Finansowy BANK To profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący już 20 lat. Porusza zasadniczne problemy rynku 
finansowego w Polsce. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, 
ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)185 zł 49 zł 220 zł

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS) Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 
roku pomaga w unowocześnianiu tego sektora i kształceniu jego kadry. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym 
problemom nurtującym to środowisko.

Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.
DANE PRENUMERATORA

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  ________________________________________________________________________________________________________________

adres_____________________________________________________________________________________________________________________________________           

tel.__________________________________   e-mail: _________________________________________________________   NIP________________________________

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach 

marketingowych. Aby mieć dostęp do archiwum, prosimy założyć konto na stronie www.alebank.pl.

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana: Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

___________________________________________________________________________________ __________________________________________________       

Tytuł Cena za 1  
prenumeratę  

(wersja papierowa)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 
prenumeratę (wersja  

elektroniczna)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 prenumeratę 
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Liczba  
zamówionych 
prenumerat

„Miesięcznik Finansowy BANK” 273,00 zł _______ 49,00 zł _______ 320,00 zł _______

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 185,00 zł _______ 49,00 zł _______ 220,00 zł _______

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 190,00 zł _______ 49,00 zł _______ 200,00 zł _______

Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy” 45,00 zł _______ 40,00 zł _______ 60,00 zł _______

„NZB – Kurier Finansowy” 16,00 zł _______ 12,00 zł _______ 17,00 zł _______

OFERTA SPECJALNA! (NBS, BANK, FN) 399,00 zł _______ 90,00 zł _______ 420,00 zł _______

Suma zamówienia: ___________________ zł

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%

Suma zamówienia po rabacie: ___________________ zł

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 22 629 18 72 lub pocztą na adres:  
 Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo”)

Zamawiam prenumeratę roczną na 2016 r.

399 zł 90 zł 420 zł

oferta specjalna:  
BANK + NBS + FN

Cena za 1 
prenumeratę
(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę
(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  
i elektroniczna)



oferta specjalna
prenumerata 2016

Ważne informacje dodatkowe: przy zamówieniu prenumeraty papierowej otrzymują Państwo: 
• wersję papierową pisma         • wersję elektroniczną pisma         • dostęp do całego archiwum pisma 

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)273 zł 49 zł 320 zł

Miesięcznik Finansowy BANK To profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący już 20 lat. Porusza zasadniczne problemy rynku 
finansowego w Polsce. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, 
ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)185 zł 49 zł 220 zł

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS) Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 
roku pomaga w unowocześnianiu tego sektora i kształceniu jego kadry. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym 
problemom nurtującym to środowisko.

Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.
DANE PRENUMERATORA

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  ________________________________________________________________________________________________________________

adres_____________________________________________________________________________________________________________________________________           

tel.__________________________________   e-mail: _________________________________________________________   NIP________________________________

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach 

marketingowych. Aby mieć dostęp do archiwum, prosimy założyć konto na stronie www.alebank.pl.

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana: Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

___________________________________________________________________________________ __________________________________________________       

Tytuł Cena za 1  
prenumeratę  

(wersja papierowa)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 
prenumeratę (wersja  

elektroniczna)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 prenumeratę 
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Liczba  
zamówionych 
prenumerat

„Miesięcznik Finansowy BANK” 273,00 zł _______ 49,00 zł _______ 320,00 zł _______

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 185,00 zł _______ 49,00 zł _______ 220,00 zł _______

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 190,00 zł _______ 49,00 zł _______ 200,00 zł _______

Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy” 45,00 zł _______ 40,00 zł _______ 60,00 zł _______

„NZB – Kurier Finansowy” 16,00 zł _______ 12,00 zł _______ 17,00 zł _______

OFERTA SPECJALNA! (NBS, BANK, FN) 399,00 zł _______ 90,00 zł _______ 420,00 zł _______

Suma zamówienia: ___________________ zł

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%

Suma zamówienia po rabacie: ___________________ zł

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 22 629 18 72 lub pocztą na adres:  
 Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo”)

Zamawiam prenumeratę roczną na 2016 r.

399 zł 90 zł 420 zł

oferta specjalna:  
BANK + NBS + FN

Cena za 1 
prenumeratę
(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę
(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  
i elektroniczna)



oferta specjalna
prenumerata 2016

Ważne informacje dodatkowe: przy zamówieniu prenumeraty papierowej otrzymują Państwo: 
• wersję papierową pisma         • wersję elektroniczną pisma         • dostęp do całego archiwum pisma 

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)273 zł 49 zł 320 zł

Miesięcznik Finansowy BANK To profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący już 20 lat. Porusza zasadniczne problemy rynku 
finansowego w Polsce. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, 
ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)185 zł 49 zł 220 zł

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS) Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 
roku pomaga w unowocześnianiu tego sektora i kształceniu jego kadry. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym 
problemom nurtującym to środowisko.

Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.
DANE PRENUMERATORA

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  ________________________________________________________________________________________________________________

adres_____________________________________________________________________________________________________________________________________           

tel.__________________________________   e-mail: _________________________________________________________   NIP________________________________

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach 

marketingowych. Aby mieć dostęp do archiwum, prosimy założyć konto na stronie www.alebank.pl.

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana: Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

___________________________________________________________________________________ __________________________________________________       

TytułCena za 1  
prenumeratę  

(wersja papierowa)

Liczba 
zamówionych 

prenumerat

Cena za 1 
prenumeratę (wersja  

elektroniczna)

Liczba 
zamówionych 

prenumerat

Cena za 1 prenumeratę 
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Liczba  
zamówionych 

prenumerat

„Miesięcznik Finansowy BANK”273,00 zł_______49,00 zł_______320,00 zł_______

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”185,00 zł_______49,00 zł_______220,00 zł_______

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”190,00 zł_______49,00 zł_______200,00 zł_______

Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy”45,00 zł_______40,00 zł_______60,00 zł_______

„NZB – Kurier Finansowy”16,00 zł_______12,00 zł_______17,00 zł_______

OFERTA SPECJALNA! (NBS, BANK, FN)399,00 zł_______90,00 zł_______420,00 zł_______

Suma zamówienia: ___________________ zł

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%

Suma zamówienia po rabacie:___________________ zł

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 22 629 18 72 lub pocztą na adres:  
 Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo”)

Zamawiam prenumeratę roczną na 2016 r.

399 zł90 zł420 zł

oferta specjalna:  
BANK + NBS + FN

Cena za 1 
prenumeratę
(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę
(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  
i elektroniczna)



oferta specjalna
prenumerata 2016

Ważne informacje dodatkowe: przy zamówieniu prenumeraty papierowej otrzymują Państwo: 
• wersję papierową pisma         • wersję elektroniczną pisma         • dostęp do całego archiwum pisma 

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna) 273 zł49 zł320 zł

Miesięcznik Finansowy BANK To profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący już 20 lat. Porusza zasadniczne problemy rynku 
finansowego w Polsce. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, 
ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna) 185 zł49 zł220 zł

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS) Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 
roku pomaga w unowocześnianiu tego sektora i kształceniu jego kadry. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym 
problemom nurtującym to środowisko.

Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.
DANE PRENUMERATORA

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  ________________________________________________________________________________________________________________

adres_____________________________________________________________________________________________________________________________________           

tel.__________________________________   e-mail: _________________________________________________________   NIP________________________________

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach 

marketingowych. Aby mieć dostęp do archiwum, prosimy założyć konto na stronie www.alebank.pl.

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana: Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

___________________________________________________________________________________ __________________________________________________       

TytułCena za 1  
prenumeratę  

(wersja papierowa)

Liczba 
zamówionych 

prenumerat

Cena za 1 
prenumeratę (wersja  

elektroniczna)

Liczba 
zamówionych 

prenumerat

Cena za 1 prenumeratę 
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Liczba  
zamówionych 

prenumerat

„Miesięcznik Finansowy BANK”273,00 zł_______49,00 zł_______320,00 zł_______

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”185,00 zł_______49,00 zł_______220,00 zł_______

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości”190,00 zł_______49,00 zł_______200,00 zł_______

Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy”45,00 zł_______40,00 zł_______60,00 zł_______

„NZB – Kurier Finansowy”16,00 zł_______12,00 zł_______17,00 zł_______

OFERTA SPECJALNA! (NBS, BANK, FN)399,00 zł_______90,00 zł_______420,00 zł_______

Suma zamówienia: ___________________ zł

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%

Suma zamówienia po rabacie:___________________ zł

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 22 629 18 72 lub pocztą na adres:  
 Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo”)

Zamawiam prenumeratę roczną na 2016 r.

399 zł90 zł420 zł

oferta specjalna:  
BANK + NBS + FN

Cena za 1 
prenumeratę
(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę
(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  
i elektroniczna)



oferta specjalna
prenumerata 2016

Ważne informacje dodatkowe: przy zamówieniu prenumeraty papierowej otrzymują Państwo: 
• wersję papierową pisma         • wersję elektroniczną pisma         • dostęp do całego archiwum pisma 

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna) 273 zł49 zł320 zł

Miesięcznik Finansowy BANK To profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący już 20 lat. Porusza zasadniczne problemy rynku 
finansowego w Polsce. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, 
ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna) 185 zł49 zł220 zł

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS) Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 
roku pomaga w unowocześnianiu tego sektora i kształceniu jego kadry. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym 
problemom nurtującym to środowisko.
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10 szkoleń dla około 400 pracowników naukowych

udział w 115 uczelnianych konferencjach i sympozjach

169 Stref NZB dla ponad 25 tys. uczestników

122 uczelnie

699 wykładów dla ponad 32 tys. studentów

Jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie wiedzy o rynku finansowym,
przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.

Partnerzy programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem:




