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BANKI
są instytucje systemu pieniężno-kredytowego, które uczestniczą
w obiegu pieniądza w gospodarce rynkowej

np.

maklerskie
Pozostałe

podmioty

rynku

finansowego
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Jak działa bank?
KREDYTY

BANK

%

DEPOZYTY

opłata dla kredytobiorcy =
= dochód dla banku

%

100 zł

dochód dla oszczędzającego =
= koszt dla banku

100 zł

1 rok

104 zł

1 rok

120 zł

Ile zarobił bank?

Podstawowe funkcje banków
usługi finansowe związane z obiegiem pieniądza
jako środka cyrkulacji i środka płatniczego

przyjmowanie
zwrotnych wkładów
pieniężnych
(depozytów)
w zamian za odsetki

BANK
udzielanie kredytów
dla przedsiębiorstw
i osób fizycznych

kreacja pieniądza (poprzez operacje kredytowe banki wprowadzają
do obiegu dodatkowe pieniądze w formie bezgotówkowej)
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SYSTEM BANKOWY

1.
2.

banki
handlowe

Bank centralny

banki
inwestycyjne
i hipoteczne

banki
o statusie
specjalnym

banki
oszczędnościowopożyczkowe

BANKU
FUNKCJE BANKÓW
CENTRALNEGO

1. Bank emisyjny

2. Bank banków

3. Centralny bank
państwa

emitowanie znaków pieniężnych będących
prawnym środkiem płatniczym w Polsce
funkcje regulacyjne, zapewnienie bezpieczeństwa depozytów
zgromadzonych w bankach, organizacja systemu rozliczeń pieniężnych,
prowadzenie rozrachunków międzybankowych, zapewnienie stabilności
i bezpieczeństwa systemu bankowego, nadzór systemów płatności

obsługa bankowa budżetu państwa, prowadzenie
rachunków bankowych rządu i centralnych instytucji
państwowych
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RODZAJE BANKÓW
(komercyjne lub depozytowo-kredytowe) dokonują obsługi
operacyjnej podmiotów gospodarczych i ludności, prowadzą
działalność depozytowo-kredytową i tworzą zdecentralizowany
pieniądz wkładowy, jako instrument kredytu i środek płatniczy

banki handlowe

b. inwestycyjne
i hipoteczne

specjalizują się głównie w udzielaniu kredytów długoterminowych

zajmują się finansowaniem ważnych przedsięwzięć gospodarczych
kraju (np. roboty publiczne, ochrona środowiska, transportu, handlu
zagranicznego),

b. o statusie
specjalnym
b. oszczędnościowopożyczkowe

przyjmują i lokują środki finansowe w różne aktywa
(należą do nich kasy oszczędnościowe, które gromadzą małe wkłady
oszczędnościowe ludności i je lokują)
,

Operacje bankowe
BIERNE (PASYWNE)

CZYNNE (AKTYWNE)

czynności kosztowe
•

lokaty innego banku w naszym banku

•

czynności dochodowe
lokaty naszego banku w innym banku

•

depozyty i lokaty instytucji finansowych

•

depozyty i lokaty instytucji niefinansowych

•
•

kredyty dla instytucji finansowych i niefinansowych
pożyczki dla osób fizycznych

•

depozyty i lokaty osób fizycznych

•

gwarancje, poręczenia bankowe

•

prowadzenie rachunków dla klientów

•

zlecenia klientów (przelewy, płatności)

•

doradztwo finansowe

•

prowadzenie skrytek sejfowych

•

wydawanie kart płatniczych

•

realizacja czeków i przekazów zagranicznych

•

leasing
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Bank BPH
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Crédit Agricole
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Eurobank
Getin Bank
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Inteligo
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Multi Bank
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Pekao SA
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BANKOWY QUIZ
1. Jaką nazwę nosi najstarszy i największy polski
bank, który do tej pory jest w rękach Skarbu
Państwa?
A. PKO BP
B. Pekao SA
C. Bank Gdański SA

BANKOWY QUIZ
2. Jak nazywa się wynagrodzenie, które otrzymuje
klient banku za przechowanie pieniędzy na
lokacie?
A. prowizja
B. odsetki
C. opłata
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BANKOWY QUIZ
3. Jak nazywa się bank banków, który jako jedyny
może emitować pieniądze w Polsce?
A. Mennica Państwowa
B. Polska Kasa
C. Narodowy Bank Polski

BANKOWY QUIZ
4. Kto jest obecnie prezesem Narodowego Banku
Polskiego?
A. Marek Belka
B. Kazimierz Marcinkiewicz
C. Beata Szydło
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BANKOWY QUIZ
5. Jak nazywał się bank, którego upadek
zapoczątkował światowy kryzys finansowy
w latach 2007-2010?
A. Rezerwa Federalna
B. Lehman Brothers
C. Bank of Ohio

BANKOWY QUIZ
6. Ile obecnie wynosi podatek od zysków
kapitałowych, w Polsce?
A. 15%
B. 19%
C. 23%
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BANKOWY QUIZ
7. Komu zawdzięczamy wprowadzenie tego
podatku?
A. Sławomirowi Skrzypkowi
B. Markowi Belce
C. Donaldowi Tuskowi

BANKOWY QUIZ
8. Który znany aktor jest twarzą banku ING?
A. Marek Kondrat
B. Borys Szyc
C. Janusz Gajos
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BANKOWY QUIZ
9. Jaka instytucja nadzoruje rynek finansowy w
Polsce?
A. Narodowy Bank Polski
B. Komisja Nadzoru Finansowego
C. Ministerstwo Finansów

BANKOWY QUIZ
10. Kto gwarantuje, że pieniądze wpłacone do
banku nie przepadną?
A. Skarb Państwa
B. Trybunał Konstytucyjny
C. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

12

2016-04-06

WARSZTATY
1.
2.
3.
4.
5.

Jaki powinien być IDEALNY BANK?
Jaki powinien być NOWOCZESNY BANK?
Jakimi PIENIĘDZMI będziemy się posługiwać za 50 lat?
Jak banki mogą zachęcić do OSZCZĘDZANIA?
Jak banki mogą zachęcić do brania KREDYTÓW?

Dziękuję
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