
przegląd
 nansowy

 

Twój pakiet informacji, Twoja strategia, Twój sukces

przegląd finansowy Bankier.pl  9 (123) 28 lutego 2010
ISSN

 1898-8024



Przegląd Finansowy Bankier.pl  9 (123) 28 lutego 20102

 Michał Kryński, Bankier.pl

Liczy się jakość, nie ilość

Zamieszki na ulicach greckich miast, 
nienajlepsza kondycja gospodarek Włoch 
czy Hiszpanii - informacje z południo-
wego krańca kontynentu nie nastraja-
ją pozytywnie. Zdawać by się mogło, że 
to tak daleko. A przecież kryzys przy-
szedł z jeszcze większej odległości, zza 
oceanu. Powinniśmy o tym pamiętać - 
szczególnie w chwili, gdy ręka z długo-
pisem zadrży nam nad umową o wielo-
letni kredyt. Czy na pewno wszystko, co 
złe, już za nami?

Sprawa Grecji dotyczy przecież tak-
że klientów w Polsce, w dość bezpośredni 
sposób - w końcu Polbank EFG podlega 
pod grecki nadzór i greckie gwarancje 
depozytów. Co będzie, jeśli mieszkań-
cy półwyspu stracą zaufanie do banków 
i ustawią się w kolejkach po swoje pie-
niądze? Jaki będzie wtedy los odległej, 
polskiej placówki?

Obawy związane z transgranicznością 
wzbudza też - szczególnie w KNF - nowa 
polityka zarządzania grupy Unicredit. 
Nasze prawo nie zezwala na wyprowa-
dzenie zarządu poza granice kraju; Stani-
sław Kluza mówi o działaniach niemal-
że „operacyjnych” - zbieraniu dowodów 
i przesłuchaniach, trzymając w roli za-
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kładnika zgodę na objęcie przez Alicję 
Kornasiewicz fotela prezesa Pekao SA. 
O ile Włosi nazywali bank z Żubrem 
„perłą w koronie”, o tyle teraz - kolejny 
raz, po problemach z przejęciem udzia-
łów w BPH - mogą zastanawiać się, cze-
mu z tymi Polakami zawsze są jakieś 
problemy - w końcu żaden z innych na-
rodowych nadzorów nie stawiał im prze-
szkód.

Tymczasem Komisja Nadzoru Finan-
sowego nadal odgrywa rolę czarnego cha-
rakteru. W tych barwach maluje komisję 
chociażby ZBP ustami prezesa Pietrasz-
kiewicza, zatroskanego o los rodaków 
wyrzuconych poza margines finansowego 
życia przez rekomendację T. Czy napraw-
dę aż tak przywiązaliśmy się do kredytów, 
że nie możemy bez nich żyć? Wbrew re-
klamowym zapewnieniom - nie każdy 
musi mieć mieszkanie, szerokokątny pla-
zmowy telewizor i wakacje w zamorskich 
krajach - z pewnością nie ci, dla których 
pochopnie przydzielona pożyczka może 
być finansowym pocałunkiem śmierci. 
Nie da się jednocześnie krytykować no-
wej regulacji i narzekać na powiększającą 
się ilość źle spłacanych kredytów. Choć - 
zdawało by się - banki zaostrzyły podej-
ście do ryzyka na długo przed przyjęciem 
Rekomendacji T, parcie na sprzedaż zda-
je się wciąż przysłaniać potrzebę solidnej 
edukacji finansowej. I perspektywicznego 
myślenia. Bo przecież nie ilość, a jakość 
ma tu największe znaczenie.

Michał Kryński
redaktor naczelny
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 Aktualności PRNews

10 milionów aktywnych klientów 
bankowości elektronicznej w 2010

Liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej wzrosła na koniec 2009 roku 
do 8,4 miliona, z czego 930 tysięcy to małe i średnie firmy. Opracowana przez Radę Ban-
kowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich prognoza rozwoju bankowości 
elektronicznej przewiduje, że na koniec 2010 r liczba aktywnych Klientów bankowości 
elektronicznej w Polsce przekroczy 10 mln.

W przeciągu 2009 roku ponad milion Klientów indywidualnych zainteresowało się 
i podpisało umowę o korzystanie z internetowego dostępu do rachunku bankowego.  
Liczba Klientów, z którymi banki mają podpisaną umowę bankowości elektronicznej 
przekroczyła już 14 milionów. W przypadku podmiotów korporacyjnych, ponad 104 
tys. Klientów korzysta z dostępu do kont bankowych przez sieć. Aktywny Klient wyko-
nuje miesięcznie więcej niż 4 przelewy elektroniczne oraz korzysta z innych bezgotów-
kowych form płatności. W przypadku średnich i małych przedsiębiorców średnia ta wy-
nosi odpowiednio 16 przelewów na miesiąc.

Z inicjatywy Związku Banków Polskich, Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego 
i Mikropłatności oraz Narodowego Banku Polskiego opracowano Strategię rozwoju obro-
tu bezgotówkowego w Polsce. Jednym z działań strategicznych przewidzianych w „Programie 
rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013” jest standaryzowanie i promo-
wanie bankowości elektronicznej, jako jednego z najważniejszych i najbardziej efektywnych 
środków dokonywania płatności. 

 Komisja Nadzoru Finansowego przy-
jęła rekomendację T, której zadaniem jest 
ograniczenie wysokości rat kredytowych 
w stosunku do dochodów kredytobiorcy – 
pisze „Rzeczpospolita”. Marta Chmielew-
ska-Racławska z KNF twierdzi, że banki 
w zdecydowanej większości rekomenda-
cję T już stosują i nawet się tym specjal-
nie nie chwalą. Bankowcy wskazują, że 
nowe zalecenia nadzoru na pewno ograni-
czą akcję kredytową całego sektora. 

Więcej na PRNews 4

 W instytucjach finansowych może zale-
gać nawet 2 mld zł, o które nikt w ostatnich 
latach się nie upomniał – wynika z wyliczeń 
„Rzeczpospolitej”. Część tej kwoty to pie-
niądze zgromadzone wcześniej przez zmar-
łych. Na zwykłych lokatach i RORach leży 
„tylko” 250 – 300 mln zł. Dużo więcej za-
pomnianych środków może się znajdować 
w instytucjach, które aktywnie zarządzają 
pieniędzmi: w funduszach inwestycyjnych, 
emerytalnych i domach maklerskich. 

Więcej na PRNews 4

  Banki znów namawiają klientów do 
kredytów refinansowych. Warunki kre-
dytowe na tyle się poprawiły, że miesięcz-
na rata może spaść o prawie 200 zł. Komu 
może się więc opłacać spłata starego kre-
dytu i wzięcie nowego? Przede wszyst-
kim tym osobom, które rok temu wzię-
ły pożyczkę na kupno mieszkania lub 
domu i korzystały z ówczesnej oferty ban-
ków. Kryzys dopiero się zaczynał i warun-
ki kredytowe były bardzo ciężkie  – pisze 
„Dziennik Gazeta Prawna”. 

Więcej na PRNews 4

 „Puls Biznesu” dotarł do raportu firmy 
Dive Group, specjalizującej się w badaniach 
typu mystery shopping, która w styczniu 
tego roku wysłała tajnych klientów do 20 
banków. Ogólna ocena usług bankowych 
wynosi 77 proc. (100 proc. to - według Dive 
Group - standard, jaki powinien w bran-
ży obowiązywać). Tajni klienci krytycznie 
oceniają pracowników banków. Przykład? 
Kompetencje na 69 proc. Obsługa ‘podpa-
da’ już na wstępie, przy powitaniu.

Więcej na PRNews 4

 Radio Maryja i powiązana z nim funda-
cja padły ofiarą oszustów wyłudzających dat-
ki od słuchaczy – donosi portal Onet.pl za 
PAP. Fałszywe formularze z prośbą o wpłatę 
datków na rozgłośnię zawierają numer kon-
ta w mBanku. Od kilku miesięcy na tere-
nie całego kraju rozprowadzane są fałszy-
we listy z logo Radia Maryja i sfałszowanym 
podpisem o. Tadeusza Rydzyka. Są to dru-
ki przekazów na rzecz Radia Maryja z tytu-
łem „wpłata na cele kultu religijnego” oraz na 
rzecz fundacji z tytułem „dar na budowę ko-
ścioła - centrum Polonia in Tercio Millenio i 
dar dla TV Trwam”

Więcej na PRNews 4

Rekomendacja T uderzy najbardziej 
w kredyty w złotych

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację T. Zgodnie z jej zapisami, 
maksymalny koszt obsługi zobowiązań kredytowych nie może stanowić więcej niż 50% 
dochodów netto. Dotyczy to osób zarabiających nie więcej niż wynosi przeciętne wyna-
grodzenie w gospodarce. W pozostałych przypadkach relacja nie może przekroczyć 65%. 
W przypadku kredytów walutowych, do obliczenia maksymalnej raty, jaką klient może 
spłacać, bank powinien podnieść bieżące obciążenie o 20% (w przypadku kredytów po-
wyżej 5 lat) lub 10% (do 5 lat).

Home Broker sprawdził, jaką ratę kredytu mieszkaniowego mogłaby spłacać osoba zara-
biająca „średnią krajową”, która nie ma innych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Jej 
dochód netto w przypadku umowy o pracę wynosi 2322 zł, zatem limit miesięcznego obcią-
żenia z tytułu spłaty kredytu to 1161 zł. W przypadku przeciętnego kredytu w złotych, opro-
centowanego na poziomie 6,65%, taki limit teoretycznie pozwoliłby na zaciągnięcie kredytu 
na 30 lat na kwotę 180 tys. zł (miesięczna rata w przypadku metody równych rat wyniosłaby 
1156 zł). W przypadku przeciętnego kredytu w euro, oprocentowanego na poziomie 4%, kre-
dytobiorca mógłby teoretycznie zadłużyć się na sumę 192 tys. zł (rata przy obecnym kur-
sie i 20-groszowym spreadzie wyniosłaby 964 zł, a po podwyższeniu 0 20% - 1157 zł).

Więcej na PRNews 4
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UOKiK: SKOK-i wprowadzały 
klientów w błąd

W czerwcu 2009 roku prezes UOKiK wszczęła postępowanie przeciwko Kasie Krajo-
wej SKOK. Urząd zwrócił uwagę na sposób reklamowania zasad funkcjonowania jej oraz 
SKOK-ów. W trakcie jednej z kampanii przedsiębiorca informował, że kasy nie mogą ry-
zykownie inwestować oraz nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzykowne 
instrumenty finansowe, nie mogą stać się własnością żadnego zewnętrznego inwesto-
ra, a więc upadłość banków czy amerykańskich SKOK-ów ich nie dotyczy. Zdaniem 
UOKiK przekaz sugerował, że przepisy zabraniają im inwestowania w instrumenty fi-
nansowe obciążone ryzykiem. Tymczasem zarówno Kasa Krajowa SKOK, jak i same 
SKOK-i mogą inwestować w niektóre przedsięwzięcia, które niosą ze sobą ryzyko. Infor-
macje na temat usług oferowanych przez kasy były przekazywane do publicznej wiado-
mości w ogólnopolskiej kampanii reklamowej. W ocenie Prezes Urzędu treści zawar-
te w materiałach promocyjnych mogły wywołać u przeciętnego konsumenta błędne 
przekonanie co do zasad na jakich ci przedsiębiorcy zarządzają oszczędnościami swo-
ich członków oraz że ich pieniądze będą bezpieczniejsze w kasach niż w innych in-
stytucjach finansowych. Takie działania naruszają prawo konsumentów do rzetelnej, 
prawdziwej i pełnej informacji. Prezes Urzędu uznała, że Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na 
nią karę w wysokości 304 784,33 zł.

Więcej na PRNews 4

 Wynagrodzenia zarządu PKO BP nie 
będą już podlegać ustawie kominowej. Nie 
wiadomo dokładnie o ile wzrosną pensje, 
ale eksperci podkreślają, że PKO BP to naj-
większy polski bank i poziom wynagrodzeń 
jego szefów powinien przekraczać tam ryn-
kową średnią – pisze „Rzeczpospolita”. 

Więcej na PRNews 4

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
zamierza dokładnie sprawdzić, jakie zmia-
ny w strukturze Pekao SA planuje przepro-
wadzić jego główny akcjonariusz, czyli wło-
ski UniCredit. W większości należących 
do Włochów banków w Europie działa już 
nowa struktura organizacyjna oparta na tzw. 
dywizjach.  – pisze „Rzeczpospolita”. Polskie 
prawo zabrania wyprowadzania zarządzania 
bankiem poza kraj, a także wskazuje bardzo 
precyzyjnie, że to polskie władze są odpo-
wiedzialne za działalność spółki.

Więcej na PRNews 4

 Amerykanie założyli, że zarabiać miał 
GE Money. Dla Banku BPH założono stratę. 
Ani jeden, ani drugi nie zrealizował zadania  
- pisze „Puls Biznesu”. Z informacji gaze-
ty wynika, że apetyt na zyski był naprawdę 
duży. Ostateczny rachunek odbiega od za-
łożeń z początku 2009 r. Ani Bank BPH, ani 
GE Money Bank nie wyrobiły normy. 

Więcej na PRNews 4

 Eksperci prognozują, że udział kredy-
tów mieszkaniowych w łącznym zadłużeniu 
ludności, w najbliższych latach będzie rósł 
szybciej niż kredytów konsumpcyjnych. Do 
końca 2014 r. kwota spłacanych kredytów 
hipotecznych wzrośnie o 80 proc. – czyta-
my w „Rzeczpospolitej”. Mimo okresowe-
go zahamowania wzrostu udziału kredytów 
mieszkaniowych w łącznym zadłużeniu lud-
ności, w najbliższych latach będą one rosły 
szybciej niż kredyty konsumpcyjne – uwa-
żają eksperci Instytutu Badań nad Gospo-
darką Rynkową. 

Więcej na PRNews 4

 Gerard Depardieu, jedna z najwięk-
szych gwiazd francuskiego kina, wystąpi 
w reklamach Banku Zachodniego WBK. 
W serii spotów aktor będzie pokazywał 
jak bank płaci swoim klientom. W ten spo-
sób BZ WBK wprowadza na polski rynek 
Nowe Konto Wydajesz i Zarabiasz, któ-
rego posiadacze będą mogli m.in. wypła-
cać gotówkę ze wszystkich bankomatów w 
Polsce bez żadnych opłat. 

Więcej na PRNews 4

 Młodzi kierowcy zwyczajowo muszą li-
czyć się z podwyższonymi składkami za 
OC. Jednocześnie to oni najczęściej się-
gają po polisy do internetu. Czy ubezpie-
czenia direct to dobra oferta dla młodych 
ludzi, sprawdzała redakcja „Dziennika Ga-
zety Prawnej”. Wśród faworytów tego ple-
biscytu w obszarze direct dobrze wypadły 
AXA, Liberty Direct, Link4, mBank i uru-

Startuje bank dedykowany dla mikro 
i małych przedsiębiorstw

23 lutego br. nowy podmiot na rynku finansowym - FM Bank S.A., otrzymał li-
cencję KNF na rozpoczęcie działalności operacyjnej. Ideą przyświecającą jego utwo-
rzeniu było przybliżenie mikro i małym firmom nowoczesnych usług bankowych oraz 
umożliwienie im dostępu do środków finansowych na rozwój i inwestycje. Od mar-
ca br. FM Bank będzie oferował pełen pakiet produktów bankowych, w tym: konku-
rencyjnie oprocentowane rachunki bieżące (3,5%), rachunki walutowe, prestiżowe kar-
ty kredytowe, rozbudowaną ofertę kredytową i depozytową oraz gwarancje bankowe. 
Dopełnieniem oferty będzie indywidualne doradztwo i obsługa przez dedykowanych 
pracowników banku oraz pakiet usług assistance. Głównym założeniem, którym kie-
rowali się eksperci FM Banku przy konstruowaniu ostatecznej propozycji dla klientów, 
było zapewnienie łatwego dostępu do finansowania i zagwarantowanie niskich kosz-
tów prowadzenia rachunków. Jest to zgodne z wynikami badania preferencji poten-
cjalnych klientów, jakie FM Bank przeprowadził na grupie ponad 2000 przedsiębior-
ców z sektora mikro i małych firm.

Więcej na PRNews 4
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chomione niedawno przez Ergo Hestię You 
Can Drive, skierowane konkretnie do osób 
młodych.

Więcej na PRNews 4

 Do 25 marca w Banku BGŻ trwa sub-
skrypcja Lokaty Inwestycyjnej Złoty Zysk, 
opartej o kurs EUR/PLN. Im bardziej 
umocni się złoty wobec euro, tym wyższe 
oprocentowanie otrzyma klient. Wynie-
sie ono od 4 proc. w skali dwóch lat (opro-
centowanie gwarantowane, niezależnie od 
zmian kursu) do nawet 21 proc., jeśli złoty 
umocni się w stosunku do euro o minimum 
14%. Minimalna kwota to 3.000 zł., a okres 
lokacyjny to 24 miesiące. 

Więcej na PRNews 4

 W Deutsche Bank PBC po raz trzeci 
można zainwestować w roczny ubezpiecze-
niowo-inwestycyjny produkt strukturyzo-
wany db Gwarancja – Rok Pegaza. Produkt, 
oferowany wraz z Towarzystwem Ubezpie-
czeń na Życie EUROPA SA, umożliwia in-
westowanie na rynkach towarów i zapew-
nia 100-proc. ochronę zainwestowanej 
składki. Trzecia subskrypcja db Gwarancji 
– Rok Pegaza potrwa do 24 marca 2010 r. 

Więcej na PRNews 4

 „PKO Bank Polski będzie zdecydowa-
nym i skutecznym liderem polskiego rynku 
bankowego” – zapowiada Zbigniew Jagieł-
ło ogłaszając przyjętą przez radę nadzorczą 
banku strategię na lata 2010-2012. Kluczo-
we biznesowe cele strategii to przekrocze-
nie poziomu 200 mld zł aktywów, zbudo-
wanie niekwestionowanej pozycji lidera 
rynkowego w najważniejszych segmentach 
i kategoriach produktów oraz dynamiczny 
rozwój bankowości elektronicznej. 

Więcej na PRNews 4

  W okresie od 01 do 07 marca 2010 roku 
we wszystkich marketach Praktiker na tere-
nie całej Polski każdy posiadacz karty kre-
dytowej Praktiker wydawanej przez Syg-
ma Banque S.A. Oddział w Polsce otrzyma 
10% rabatu podczas zakupów. W promo-
cji mogą wziąć udział wszyscy posiadacze 
karty kredytowej Praktiker MasterCard 
oraz Praktiker dla Biznesu, a także klien-
ci, którzy w okresie promocji podpiszą 
umowę o kartę kredytową Praktiker lub 
kredyt ratalny.

Więcej na PRNews 4

  Ubiegły rok był ciężki dla przedsiębior-
ców prowadzących placówki bankowe na 
zasadzie franczyzy. W wyniku kryzysu dra-
stycznie spadła sprzedaż kredytów gotów-
kowych. Bankowcy przyznają, że nadcho-
dzi czas zmian - placówka partnerska nie 
może być już tylko butikiem z kredytami, 
ale musi mieć ofertę bardziej uniwersalną – 
pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. 

Więcej na PRNews 4

Stanisław Borkowski prezesem 
Allianz Banku

Na stanowisko prezesa zarządu Allianz Bank Polska S.A. powołany został Stanisław 
Borkowski.  Do zarządu banku dołączył też Krzysztof Janicki. Stanisław Borkowski jest 
związany z Grupą Allianz Polska od 2007 roku. Od początku 2008 roku jako członek rady 
nadzorczej Allianz Banku uczestniczył w budowie banku w zakresie operacji bankowych, 
finansów, ryzyka i sprzedaży oraz tworzył relacje w zakresie bancassurance z TU Allianz 
Polska oraz TU Allianz Życie Polska.  Jako wiceprezes zarządu TU Allianz Polska i TU Al-
lianz Życie Polska odpowiadał za produkty, ich połączenie z sektorem bankowości i ofertę 
dla partnerów bankowych, m.in. Pekao S.A., Eurobanku, HSBC, Deutsche Bank czy BGŻ. 
Obowiązki prezesa zarządu Stanisław Borkowski obejmie oficjalnie po uzyskaniu zgody 
Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie do zarządu Allianz Banku powołany 
został Krzysztof Janicki, dotychczasowy Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka. Krzysz-
tof Janicki ma 20-letnie doświadczenie w bankowości. W tym czasie zajmował się ob-
szarem kredytów detalicznych m.in. w Banku Pekao SA., BRE Banku, Banku BPH.

Więcej na PRNews 4

Raiffeisen Bank Polska podnosi 
poziom LTV do 100%

Klienci, którzy od 22 lutego do 31 maja br. złożą w Raiffeisen Banku wniosek o kredyt 
hipoteczny z kompletem dokumentów, otrzymają certyfikat gwarantujący niezmienność 
warunków kredytowania przez kolejne dwa miesiące. Ponadto od 22 lutego maksymalna 
wartość kredytu w relacji do zabezpieczenia (LTV) zostaje podniesiona do 100% dla kre-
dytów w złotych i euro. Nowej ofercie towarzyszy kampania reklamowa. 

Każdy klient, otrzymujący kredyt hipoteczny, automatycznie dostanie bez opłat kar-
tę kredytową Class&Club. Zostanie mu również przydzielony osobisty doradca z eksklu-
zywnego segmentu Premium Banking, który będzie prowadził klienta przez cały proces 
pozyskania kredytu.Na początku lutego bank obniżył oprocentowanie kredytów hipo-
tecznych w złotych o 0,4 punktu procentowego, a w euro o 0,8 pp., co oznacza, że mar-
że zaczynają się od poziomu odpowiednio 1,9% i 2,3%. Osoby, które do 30 kwietnia 
2010 roku wykupią polisy na życie, będą zwolnione z prowizji przygotowawczej przy 
zaciąganiu kredytów i pożyczek hipotecznych.

Więcej na PRNews 4

http://www.bankier.pl/przeglad
http://www.bankier.pl/przeglad
http://prnews.pl/przeglad-prasy/ubezpieczyciele-coraz-czesciej-kusza-znizkami-mlodych-kierowcow-49125.html
http://prnews.pl/bank-bgz/zloty-zysk-w-banku-bgz-49110.html
http://prnews.pl/deutsche-bank-pbc/db-gwarancja-rok-pegaza-roczna-inwestycja-na-rynkach-surowcow-w-trzeciej-subskrypcji-w-deutsche-bank-pbc-49107.html
http://prnews.pl/pko-bank-polski/strategia-pko-banku-polskiego-na-lata-2010-2012-49073.html
http://prnews.pl/sygma-bank/10-proc-rabatu-z-karta-kredytowa-praktiker-49064.html
http://prnews.pl/przeglad-prasy/placowki-franczyzowe-powinny-miec-uniwersalna-oferte-48987.html
http://prnews.pl/przeglad-prasy/stanislaw-borkowski-prezesem-allianz-banku-48934.html
http://prnews.pl/raiffeisen-bank/raiffeisen-bank-polska-podnosi-poziom-ltv-do-100-49017.html
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Krokodyle łzy nad rekomendacją T

O ile spadnie liczba udzielonych kre-
dytów? Związek Banków Polskich prze-
liczył szacunki Komisji Nadzoru Finan-
sowego na konkretne liczby – przez 
Rekomendację T zaciągniemy mniej o 9 
tys. kredytów hipotecznych rocznie i aż 
o 1,5 mln mniej kredytów konsumenc-
kich. Straci na tym branża budowlana, wy-
twórcy sprzętu AGD, producenci samo-
chodów etc. Słowem – najnowsze dzieło 
KNF zagraża i tak wątłemu wzrostowi go-
spodarczemu. 

Polemikę można zacząć od samych 
liczb. Z kredytów nie będą mogli korzy-
stać najubożsi. Zgadza się. Jak powszech-
nie wiadomo, to właśnie oni kupują na 
kredyt mieszkania, pralki, telewizory i sa-
mochody. I z ratami na poziomie 80 proc. 
osiąganych dochodów z łatwością łączą 
koniec z końcem, spłacają wszystkie swo-
je zobowiązania bez opóźnień i złorze-
czeń. Wolne żarty.

Weźmy pod uwagę emeryta, który 
osiąga stałe dochody, jest więc świetnym 
klientem dla pożyczek gotówkowych. Nie 

starcza na leki? Weź kredyt dobry czło-
wieku i kupisz potrzebne lekarstwa. Ro-
zumiemy Twoje potrzeby… Jakoś bank 
zapomina dodać, że kredyt trzeba bę-
dzie spłacić, a tysiąc złotych emerytury 
pomniejszony o ratę kredytu następnym 
razem tym bardziej nie wystarczy na ży-
cie, skoro już teraz nie wystarcza. No, ale 
przecież nie to jest ważne w tym przypad-
ku. Liczy się fakt, że bez kredytu człowiek 
nie kupi leków. Nie zarobi farmaceuta, nie 
zarobi producent, ani nawet lekarz. I go-
spodarka się sypnie.

Umówmy się, że banki po wdrożeniu 
Rekomendacji T banki stracą klientów, 
których nie powinny kredytować wca-
le. (Choćby z czystej przyzwoitości. Jeśli 
chcą pomóc ubogim, mogą angażować się 
w akcje charytatywne, zamiast w owczej 
skórze ostrzyć na nich wilcze zęby). Nie-
stety chęć osiągania coraz większych zy-
sków tę przyzwoitość przysłania już od 
dawna. A wiadomo, że im bardziej czło-
wiek czuje nóż na gardle, tym więcej jest 
skłonny za odsunięcie tego noża (kredy-
tem rzecz jasna) zapłacić.

 Emil Szweda, Open Finance

Rekomendacja T uderzy w najuboższych. Najbiedniejsi znowu 
stracą – takie tytuły i sformułowania pojawiały się w prasie, na por-
talach i w programach telewizyjnych. Autorzy tej tezy szerzą czy-
stej wody populizm.

Rodzaj używanych argumentów ko-
jarzy mi się z lobby branży hazardowej. 
Przedsiębiorcy argumentowali, że tysią-
ce ludzi straci środki utrzymania jeśli na-
łożone zostaną większe podatki. Jakoś 
nikt nie chciał zauważyć, że na utrzyma-
nie tych tysięcy ludzi składają się miliony, 
które bezrefleksyjnie tracą środki do ży-
cia w zawsze głodnych brzuchach jedno-
rękich bandytów. Podobnie jest z kredy-
tami i branżą bankową – nie sprzedane 
kredyty grożą może utratą miejsc pra-
cy bankowcom i mniejszymi dywidenda-
mi dla akcjonariuszy. Ale jednocześnie 
nie wpędzają w koszmar pętli zadłuże-
nia tego właśnie półtora miliona ludzi, 
o których wspomina prezes ZBP. Wybór 
mniejszego zła jest oczywisty.

Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne spra-
wa jest podobna. Dziewięć tysięcy ludzi 
rocznie nie kupi mieszkania. To te dzie-
więć tysięcy, które po jego zakupie ledwo 
dawałoby radę je spłacać licząc na to, że 
nie powinie im się noga przez kolejnych 
30 lat… Nie wiem natomiast skąd przeko-
nanie, że straci na tym akurat branża bu-
dowlana. W Polsce buduje się 50-70 tys. 
mieszkań rocznie, kredytów hipotecz-
nych jest 200 tys. Do deweloperów trafia 
co trzeci, co czwarty zaciągnięty kredyt. 
Wyeliminowanie 9 tys. rodzin rocznie 
oznacza, że nowych mieszkań sprzeda-
nych zostanie 2,5-3 tys. mniej. To jeszcze 
nie dramat. Nawiasem mówiąc dewelo-
perzy mogą się obronić przed odpływem 
klientów budując dla nich takie mieszka-
nia, na jakie będzie ich stać bez nadmier-
nego zadłużenia.

Warto na koniec przypomnieć, że 
obecne kłopoty gospodarcze świata wzię-
ły się właśnie z udzielania kredytów oso-
bom, które nie były zdolne do ich spłaty. 
Że to właśnie ułatwienia w dostępie do 
kredytów, a nie utrudnienia, doprowadzi-
ły światową gospodarkę tam, gdzie jest 
teraz.

ZBP podziela jednak troskę o osoby 
nadmiernie zadłużone i wskazuje KNF 
jako instytucję, która powinna prowadzić 
akcję edukacyjną w tym zakresie. Moim 
zdaniem taką akcję powinny przeprowa-
dzać banki (wszak to one zarabiają na tym 
interesie). Chociaż, jeśli miałyby padać 
takie argumenty jak te, które wytoczo-
no w charakterze armat przeciwko Reko-
mendacji T, może faktycznie lepiej, że to 
nie banki edukują Polaków. 

Emil Szweda
analityk Open Finance

WIG20 największe spadki

BRE 222 zł -3,98%

TPSA 15,28 zł -1,29%

PGNIG 3,52 zł -0,85%

BZWBK 174,3 zł -0,4%

PEKAO 156,8 zł -0,38%

WIG 20

http://www.bankier.pl/przeglad
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Prof. Joanna Pietrzak: 
Liczy się klient, a nie jego portfel

Widząc standardy z USA, Szwajcarii, 
Niemiec, czy można w ogóle powiedzieć, 
ze w Polsce mamy private banking?

Jest to faktycznie określenie trochę na 
wyrost, ale trzeba mówić o private banking, 
żeby ta kategoria zakorzeniła się w Polsce. 
Naturalnie, przenosimy wzorce zagranicz-
ne i próbujemy wyznaczyć polski standard. 
Na naszym rynku private banking oferu-
ją bardzo różne podmioty. Niektóre ro-
bią to na wysokim poziomie, inne dopiero 
próbują, raczkują. Nazwa jest taka sama, 
lecz usługa często nie odzwierciedla tego, 
co tam powinno być. Trudno ocenić pol-
ski private banking, bo jego rodzajów jest 
tyle, ile instytucji. W Szwajcarii wiemy, 
czego się spodziewać i oczekiwania do-
stosowujemy do standardu, jaki tam obo-
wiązuje. W Polsce możemy mówić o kilku 
standardach. Ten klasyczny jest repre-
zentowany przez przedstawicielstwa za-

granicznych banków prywatnych, ale one 
nie prowadzą tu działalności operacyj-
nej. Prowadzą jedynie rozeznanie rynku, 
a klientów kierują na rynek, z którego po-
chodzą. Polski standard tworzą de facto 
banki detaliczne i uniwersalne i robią to 
na takim poziomie, na jaki stać te insty-
tucje. W wielu bankach jest to już poziom 
solidny, ale przed niektórymi jest jeszcze 
wiele pracy.

Zupełnie inne standardy, ale i inni 
klienci. Jaki jest ten modelowy polski 
klient zamożny?

Klient zamożny to niezupełnie klient 
private banking, jakiego widzimy w stan-
dardach zachodnich. Stąd bierze się niepo-
rozumienie. Takich klientów, którzy ocze-
kują usługi na najwyższym poziomie i będą 
tego szukać na rynku jest w Polsce ok.15 – 
17 tys. Fakt, że więcej osób przekroczyło 

Klient zamożny to niezupełnie klient private banking, jakiego widzimy w stan-
dardach zachodnich. Stąd bierze się nieporozumienie. Takich klientów, którzy ocze-
kują usługi na najwyższym poziomie i będą tego szukać na rynku jest w Polsce ok. 
15-17 tys. - mówi prof. Joanna Pietrzak z Qualifact Market Research & Analysis.

próg aktywów rzędu jednego miliona zło-
tych lub miliona dolarów, wcale nie ozna-
cza, że wszyscy są zainteresowani tego 
typu usługą. Polski klient jeszcze nie od-
czuwa potrzeby korzystania z private ban-
king. Nie ma takich oczekiwań, bo jeszcze 
nie przekroczył etapu akumulacji kapitału. 
Jego styl życia to nastawienie na pomnaża-
nie majątku, zdobywanie pozycji, edukacji. 
Nie ma jeszcze mentalności klienta priva-
te banking. To przyjdzie z czasem, więc ry-
nek rośnie razem z klientem.

Wiele pracy czeka polskie instytu-
cje finansowe?

Przede wszystkim trzeba być obec-
nym na tym rynku i towarzyszyć kliento-
wi w kolejnych etapach jego cyklu życia. 
Instytucja musi znaleźć się na krótkiej liście 
w zbiorze pamięciowym klienta. W momen-
cie wyboru w tym zbiorze będzie już kilka in-
stytucji, dostawców usługi. Pytanie brzmi czy 
będą to banki zagraniczne, czy może wiodą-
cy bank detaliczny z dobrze rozwiniętym 
pionem private banking, a może nawet mała 
spółka, gdzie po prostu klient poznał do-
radcę. Możliwości jest wiele, jest to fascy-
nujący rynek i zainteresowanie banków 
zagranicznych jest całkiem zrozumiałe. 
Wszystko jest jeszcze możliwe, pozycje na 
rynku nie są zajęte, a tort nie został jesz-
cze podzielony. Dynamizm rynku spra-
wia, że jest on bardzo atrakcyjny.

Mamy zatem dużą perspektywę roz-
woju na rynku?

Oczywiście. Będzie się jeszcze bardzo 
dużo działo. Rynek jest dynamiczny, cały 
czas rośnie. Nie jest przy tym zagrożony, 
tak jak Grecja czy Hiszpania, poważnymi 
turbulencjami finansowymi. Zobaczymy 
wzmożoną rywalizację między bankami 
zagranicznymi. 

Pojawienie się wiodącej marki na ryn-
ku, to sygnał dla pozostałych graczy, że 
trzeba tam wejść. Pojedyncze instytu-
cje same tego nie robią, z reguły czekają 
na pierwszy ruch ze strony liderów. Sko-
ro zdecydował się Credit Suisse i UBS, to 
znaczy, że są tam szanse i warto spróbo-
wać. 

Z drugiej strony, będzie się wykształ-
cał standard polskiego, rodzimego pri-
vate banking. Już widać pierwsze silne 
banki z ugruntowaną pozycją. Niektóre 

czytaj dalej na stronie 94
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próbują wydzielić „submarkę”, żeby usłu-
ga nie utonęła w ogólnej strukturze, np. 
BRE Wealth Management. Klient powi-
nien wiedzieć, że jego przynależność jest 
uprofilowana i jest to usługa stworzona 
specjalnie dla niego.

Takich prób powinno być więcej. 
Chodzi o zasygnalizowanie, że jest wy-
dzielona specjalna struktura, która będzie 
tych wyjątkowych klientów obsługiwać 
inaczej niż w całym pionie detalicznym. 
Ważne żeby nie był to tylko odrębny szyld, 
ale i inne procedury. Może być to inny so-
ftware, inna komunikacja internetowa, 
inne zabezpieczenia, wydzielone z dostępu 
masowego. Dopracowanie procesów i pro-
cedur w tym obszarze będzie czynnikiem 
przyciągającym.

Co poradziłaby Pani polskim insty-
tucjom?

Przede wszystkim nie wypuścić warto-
ściowego klienta, jeśli mamy go już w swojej 
bazie. Nie pozwolić żeby wymknął się nam 
do konkurencji. Banki detaliczne mają uła-
twione zadanie poprzez wgląd do bazy in-
formacyjnej klientów. Nie zawsze potrafią 
to jednak wykorzystać i zdarzają się sytu-
acje, że klient utrzymuje najprostszy ra-
chunek w banku macierzystym, a po osią-
gnięciu atrakcyjnych aktywów, przenosi je 
do innej jednostki, w nadziei, że tam lepiej 
o niego zadbają. Nie zawsze klienci ucie-
kają ze wszystkim. Nie zamykają od razu 
rachunku, ale migrują. Przenoszą najlep-
sze kąski do innej instytucji, a pozostawia-
ją jedynie rachunki standardowe. Banki 
muszą dbać o swoich klientów, doceniać 
ich i stawiać na lojalność. Muszą coś za-
proponować, wyjść z inicjatywą. Należy 
także zmienić sposób oceny opiekunów 
klienta zamożnego. Główne pytanie po-
winno brzmieć „czy dobrze opiekujesz się 
klientem”, a nie „ile na tym kliencie zaro-
biłeś”. Trzeba odejść od zasady, że na za-

możnych klientach trzeba zarobić szybko 
i dużo. Banki szwajcarskie, które pobiera-
ją duże opłaty za prowadzenie rachunku, 
takiej presji sprzedażowej na swoich me-
nedżerów nie wywierają. 

Czym zachęcić zatem klienta do 
przejścia do private banking?

Wysokim standardem i indywidual-
ną reakcją na jego oczekiwania. Przy wy-
różniającej jakości obsługi cena za prowa-
dzenie rachunku też może być wysoka, ale 
bank musi udowodnić, że nie są to stra-
cone pieniądze. Klient oczekuje, żeby się 
nim zająć. Nie chce, żeby mu sprzedawać co-
raz bardziej skomplikowane produkty i pro-
ponować je na siłę. Chce po prostu indywi-
dualnej obsługi i profesjonalnego doradztwa. 
A więc klient a nie jego portfel! Dajmy mu 
obsługę i doradztwo a nie tylko produkty. 

Rozmawiał Tomasz Jaroszek
Bankier.pl

 Wojciech Boczoń, Bankier.pl
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Ranking lokat terminowych – luty 2010
Oprocentowanie lokat terminowych systematycznie spada, ale 

najlepsze depozyty przynoszą jeszcze blisko 6-procentowy zysk.  
To lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, które pozwalają ominąć 
podatek Belki. 

Stopy procentowe Narodowego Ban-
ku Polskiego od czerwca ubiegłego roku 
pozostają bez zmian. Stopa podstawo-
wa wynosi 3,5 proc., a ekonomiści spo-
dziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej 
podwyższy stopy dopiero w drugiej po-
łowie roku. W większości banków odsetki 
z lokat systematycznie topnieją, ale nadal 
można znaleźć lokaty przynoszące blisko 
6 proc. zysku bez podatku. Cały czas po-
jawiają się także nowe produkty depozy-
towe, a niektóre banki decydują się nawet 
na podwyżki. 

W ubiegłym tygodniu oprocentowa-
nie lokat z dzienną kapitalizacją oraz lo-
kat standardowych podwyższył Meritum 
Bank. Nowe oprocentowanie lokat jest 

wyższe o 0,4-0,5 proc. i dla lokat z dzien-
ną kapitalizacją wynosi od 5,7 do 5,8 
proc., co odpowiada zyskowi ze standar-
dowych lokat na poziomie od 7,12-7,37 
proc. Ponadto do 30 kwietnia bank pro-
ponuje specjalna promocję - osoby, któ-
re otworzą oprócz lokaty także Meritum-
Konto Zarabiające, otrzymają o 10 proc. 
wyższe odsetki z lokaty. 

Lokaty z dzienną kapitalizacją to spo-
sób na ominięcie podatku Belki. Niedawno 
takie produkty wprowadził do oferty także 
Deutsche Bank PBC. To depozyty 3 i 6-mie-
sięczne o oprocentowaniu 4,86 i 4,455 proc. 
Stawki te można zatem porównać do lokat 
tradycyjnych oprocentowanych odpowied-
nio na 6 proc. i 5,5 proc. 

Pod koniec stycznia oprocentowanie 
lokat 6 i 12 miesięcznych podniósł tak-
że Bank Pocztowy. Stawki wzrosły od-
powiednio do 5,5 proc. i 5,75 proc. Bank 
Millennium zaproponował natomiast 
klientom dwuletnią Lokatę Wyjątkową. 
Jej oprocentowanie wynosi 6 proc. w ska-
li roku. Z kolei w ofercie Allianz Banku 
pojawiła się 12-miesięczna lokata z ro-
snącym oprocentowaniem. Jej oprocen-
towanie rośnie w kolejnych miesiącach 
jej trwania – od 3,45 proc. w pierwszym 
miesiącu do 8 proc. w ostatnim miesią-

cu. Średnie oprocentowanie za cały okres 
oszczędzania wynosi 5,47 proc. w ska-
li roku. Lukas Bank zaproponował nato-
miast Lokatę z Plusem, którą można założyć 
na 6 lub 12 miesięcy. Plus polega na tym, że 
klient, który zapewni regularne wpływy na 
konto w banku dostanie o 0,4 pkt proc. wię-
cej.  Może zatem zarobić nawet 5,5 proc. 
PKO Bank Polski wprowadził do oferty lo-
katę terminową 6+6. Po założeniu lokaty 
klient może zdecydować czy chce oszczę-
dzać przez 6 czy też przez 12 miesięcy. Jeśli 
utrzyma lokatę przez sześć miesięcy zarobi 
4,4 proc. natomiast po 12 miesiącach dosta-
nie 4,6 proc. Od 27 lutego mBank wprowa-
dzi natomiast do stałej oferty dla klientów 
indywidualnych mLOKATĘ jednodniową 
oprocentowaną na 4,5 proc.

Gdzie po lokatę?
Oprocentowanie lokat terminowych 

uzależnione jest od okresu, na jaki zakła-
dana jest lokata i od wysokości depono-
wanej kwoty. Z reguły im więcej pienię-
dzy klient zdecyduje się włożyć do banku, 
tym na większe odsetki może liczyć. Po-
dobnie jest z terminem lokaty – im dłużej 
utrzyma pieniądze w banku, tym wyższy 
zysk zaproponuje mu instytucja. Zasadni-
czy wpływ na zysk z lokaty ma także ka-

czytaj dalej na stronie 104
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pitalizacja, czyli sposób naliczania odse-
tek. Warto wybierać lokaty z kapitalizacją 
dzienną, bo te pozwalają uzyskanie więk-
szego zysku niż w przypadku depozy-
tów, w których odsetki naliczane są na 
koniec okresu zapadalności. Jeśli odsetki 
nie przekraczają kwoty 2,49 zł, to podatek 
Belki nie jest pobierany.

Podobnie jak w przypadku poprzed-
nich rankingów postanowiliśmy wybrać naj-
korzystniejsze lokaty dla trzech okresów: 3 
miesięcy, 6 miesięcy i roku, oraz trzech kwot: 
5, 20 i 100 tys. 

Depozyt w wysokości 5 tys. zakładany 
na trzy miesiące przyniesie największy zysk 
w Open Finance. Doradcy proponują  loka-
ty o oprocentowaniu stałym z dzienną ka-
pitalizacją odsetek objęte stawką 5,65 proc. 
Drugie miejsce zajmują ex aequo depozy-
ty antybelkowe Deutsche Banku PBC i No-
ble Banku oprocentowane na poziomie 4,86 
proc. Kolejne miejsca zajmują standardo-
we lokaty proponowane przez Polbank (6,00 
proc.), Meritum Bank (5,70 proc.) i Toyo-
ta Bank Polska (5,50 proc.). W przedziałach 
kwotowych 20 tys. i 100 tys. nie mieszczą się 
już lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, 
które mają ustalony próg maksymalny na 
poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Prym 
wiodą tu Open Finance, Polbank (6 proc.) 
i Meritum Bank (5,70 proc). Kolejne miej-

Czerwonym kolorem oznaczono lokaty o dziennej kapitalizacji odsetek. Źródło: Bankier.pl, stan na 22.02.2010 r. 
* lokaty internetowe

LOKATY 12 M

Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
5 tys. 5 tys.

Bank Oprocentowanie Zysk po odjęciu 
podatku Bank Oprocentowanie Zysk po odjęciu 

podatku
Open Finance* 5,65% 69,33 zł Euro Bank 5,10% 50,18 zł

Deutsche Bank, Noble Bank 4,86% 59,63 zł Lukas Bank* 4,00% 39,77 zł
Polbank 6,00% 59,15 zł BNP Paribas Fortis 3,25% 31,62 zł

Meritum Bank ICB* 5,70% 56,49 zł Nordea Bank Polska 3,10% 30,79 zł
Toyota Bank Polska* 5,50% 54,05 zł Invest Bank 2,70% 26,92 zł

20 tys. 20 tys.
Open Finance*, Polbank 6,00% 236,60 zł Euro Bank 5,15% 203,15 zł

Meritum Bank* 5,70% 224,97 zł Lukas Bank* 4,20% 165,82 zł
Toyota Bank Polska* 5,50% 217,22 zł BNP Paribas Fortis 3,25% 128,49 zł

Volkswagen Bank Direct* 5,35% 210,90 zł Invest Bank, Nordea 3,10% 122,18 zł
Euro Bank 5,15% 203,15 zł BGK 2,70% 106,67 zł

100 tys. 100 tys.
Open Finance*, Polbank 6,00% 1 185,01 zł Euro Bank 5,15% 1 016,75 zł

Meritum Bank* 5,70% 1 125,86 zł Lukas Bank* 4,20% 829,11 zł
Toyota Bank Polska* 5,50% 1 086,10 zł BNP Paribas Fortis 3,35% 661,85 zł

Volkswagen Bank Direct* 5,35% 1 056,52 zł Invest Bank 3,20% 632,27 zł
Euro Bank 5,15% 1 016,75 zł Nordea Bank Polska 3,10% 611,89 zł

sca zajmują Toyota Bank Polska (5,5 proc.), 
Volkswagen Bank direct (5,35 proc.) i Euro-
bank (5,15 proc.). Jednak w przypadku lokat 
z odsetkami naliczanymi na koniec termi-
nu zapadalności, od naliczonego zysku nale-
ży odjąć 19 proc. podatku Belki. Rzeczywisty 
zysk z lokaty na 6 proc. będzie zatem wyno-
sił około 4,86 proc.

Klient, który zdecyduje się założyć lokatę 
w kwocie 5 tys. na pół roku najwięcej zarobi 
w Meritum Banku, który oferuje stawkę 5,75 
proc. bez podatku. Po piętach depcze mu 
Open Finance, który dla takich samych lokat 
półrocznych proponuje 5,65 proc. W Noble 
Banku klient zarobi 5,02 proc. Kolejne miej-
sca zajmują depozyty z kapitalizacją na ko-
niec umowy. Dla przyjętych przez nas kwot 
20 i 100 tys. maksymalny możliwy do uzy-
skania zysk wynosi 6 proc. Podlega on jed-
nak opodatkowaniu, więc w rzeczywistości 
do kieszeni klienta trafia 19 proc. mniej. W 
czołówce znajdują się Getin i Open Finan-
ce, a kolejne miejsca zajmują Meritum Bank, 
Toyota Bank, Bank Pocztowy i mBank.

Deponując 5 tys. zł na rok, najwięcej 
zyskamy na lokacie antybelkowej w Meri-
tum Banku – 5,80 proc. Konkurencja jed-
nak jest tylko o krok z tyłu. Noble proponuje 
5,67 proc. a Open Finance 5,65 proc. Kolej-
ne miejsca zajmują lokaty standardowe, czyli 
te, których zysk pomniejszany jest o 19 proc. 
Dla kwot 20 i 100 tys. najwyższe stawki ofe-
rują Getin i Open Finance (6 proc.). War-

to zwrócić uwagę, że grono banków oferu-
jących korzystnie oprocentowane depozyty 
długoterminowe jest większe niż w przypad-
ku produktów o krótszych terminach zapa-
dalności. Jest to trend, który najprawdopo-
dobniej będzie utrzymywał się przez kolejne 
miesiące. Zwłaszcza, że rynek spodziewa się 
podwyżek stóp procentowych NBP.

Lokaty o oprocentowaniu zmiennym 
przynoszą zdecydowanie niższy zysk. Dla 
lokat trzymiesięcznych i półrocznych naj-
korzystniejsze stawki ma Eurobank, któ-
ry proponuje od 5,10 do 5,30 proc. Najwyżej 
oprocentowane lokaty roczne o zmiennym 
oprocentowaniu oferuje Volkswagen Bank di-
rect (5,9 proc.). Nie są to produkty z dzienną 
kapitalizacją odsetek, zatem od osiągniętego 
zysku należy odjąć jeszcze 19 proc. podatku.

Po okresie depozytowej wojny rynek lokat 
ustabilizował się. Najprawdopodobniej w naj-
bliższych miesiącach banki nadal będą powo-
li obniżać oprocentowanie lokat, a podwyżki 
będą występować sporadycznie. Wzmożo-
nych ruchów można oczekiwać dopiero w 
połowie roku, gdy perspektywa zmian stóp 
procentowych NBP będzie coraz bliższa. 
Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest depo-
nowanie pieniędzy na krótsze terminy – do 6 
miesięcy – i obserwowanie rynku. 

Wojciech Boczoń
Wsp. Katarzyna Wojewoda

Bankier.pl
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LOKATY 6 M

Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
5 tys. 5 tys.

Bank Oprocentowanie Zysk po odjęciu 
podatku Bank Oprocentowanie Zysk po odjęciu 

podatku
Meritum Bank* 5,75% 144,63 zł Euro Bank 5,25% 105,17 zł

Open 
Finance* 5,65% 142,05 zł Volkswagen Bank 

Direct* 4,25% 85,38 zł

Noble Bank 5,02% 125,92 zł Lukas Bank* 4,10% 82,66 zł
Getin Bank 6,00% 120,77 zł Inteligo* 3,25% 65,58 zł

Toyota Bank Polska* 5,60% 112,85 zł Nordea Bank Polska 3,15% 63,10 zł
20 tys. 20 tys.

Getin Bank, Open Finance* 6,00% 482,07 zł Euro Bank 5,30% 425,64 zł

Meritum Bank ICB* 5,70% 458,32 zł Lukas Bank*, 
Volkswagen Bank Direct* 4,30% 345,47 zł

Toyota Bank Polska* 5,60% 450,40 zł Inteligo* 3,25% 261,33 zł
Bank Pocztowy* 5,50% 441,48 zł Nordea Bank Polska 3,15% 253,41 zł

mBank* 5,35% 429,60 zł BGK, BOŚ 3,00% 240,53 zł
100 tys. 100 tys.

Getin Bank, Open Finance* 6,00% 2 410,34 zł Euro Bank 5,30% 2 129,22 zł
Meritum Bank ICB* 5,70% 2 289,58 zł Volkswagen Bank Direct* 4,45% 1 787,71 zł
Toyota Bank Polska* 5,60% 2 248,99 zł Lukas Bank* 4,30% 1 727,33 zł

Bank Pocztowy* 5,50% 2 209,40 zł Inteligo* 3,25% 1 305,64 zł
mBank* 5,35% 2 149,01 zł Nordea Bank Polska 3,15% 1 265,05 zł

Czerwonym kolorem oznaczono lokaty o dziennej kapitalizacji odsetek. Źródło: Bankier.pl, stan na 22.02.2010 r. 
* lokaty internetowe

LOKATY 12 M

Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
5 tys. 5 tys.

Bank Oprocentowanie Zysk po odjęciu 
podatku Bank Oprocentowanie Zysk po odjęciu 

podatku
Meritum Bank ICB* 5,80% 298,62 zł Volkswagen Bank Direct* 5,90% 238,95 zł

Noble Bank 5,67% 291,70 zł Euro Bank 5,25% 212,62 zł
Open Finance* 5,65% 290,67 zł MultiBank 5,20% 210,60 zł

Getin Bank 6,00% 243,00 zł Lukas Bank* 4,30% 174,15 zł
Bank Pocztowy* 5,75% 232,50 zł BOŚ 4,20% 170,10 zł

20 tys. 20 tys.
Getin Bank, Open Finance* 6,00% 972,00 zł Volkswagen Bank Direct* 5,90% 955,80 zł

Bank Pocztowy* 5,75% 913,50 zł Euro Bank 5,30% 858,60 zł
Bank Zachodni WBK, 
Meritum Bank ICB* 5,70% 923,40 zł MultiBank 5,20% 842,40 zł

Toyota Bank Plska* 5,65% 915,30 zł Lukas Bank* 4,50% 729,00 zł
AIG Bank Polska, Allianz 

Bank, Noble Bank 5,50% 891,00 zł BOŚ 4,20% 680,40 zł

100 tys. 100 tys.
Getin Bank, Open Finance* 6,00% 4 860,00 zł Volkswagen Bank Direct* 5,90% 4 779,00 zł
Bank Pocztowy*, Polbank 5,75% 4 657,50 zł Euro Bank 5,30% 4 293,00 zł

Meritum Bank ICB* 5,70% 4 617,00 zł MultiBank 5,20% 4 212,00 zł
Toyota Bank Polska* 5,65% 4 576,50 zł Lukas Bank* 4,50% 3 645,00 zł

AIG Bank Polska 5,55% 4 495,50 zł BOŚ 4,20% 3 402,00 zł
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Akademia Mentoringu z Davidem 
Clutterbuckiem ruszyła!

 Marek Skała

Mentoring istnieje od zawsze. Ludzie 
instynktownie dzielili się wiedzą, na-
wet w czasach, kiedy jeszcze nie mówi-
li. Mentoring skodyfikowany, z zasadami 
i technikami ma około 40 lat. I jest nie-
zbędny tak w życiu prywatnym jak i za-
wodowym. Można go przyrównać do po-
wiedzenia o otwieraniu otwartych drzwi 
lub wymyślaniu koła – skoro ta wiedza 
już w naszej rodzinie, firmie czy organi-
zacji jest, to należy z niej korzystać. Men-
toring pozwala w sposób formalny na 
zagospodarowanie kilku obszarów w fir-
mach. Dzięki niemu wiedza gromadzona 
przez specjalistów przez kilkadziesiąt lat 
jest przekazywana młodszej kadrze. Na-
turalna wymiana jest zazwyczaj zaburzo-
na – młodsi nie chcą prosić, sami wiedzą 
lepiej; starsi nie chcą oddawać przewagi, 
bywają urażeni. System mentoringu po-
zwala to uporządkować z korzyścią dla 
wszystkich. W dzisiejszym świecie, kie-
dy brak specjalistów w twardych dziedzi-
nach – inżynierów, mechaników, chemi-
ków czy konstruktorów; rola mentoringu 
rośnie. W projekcie nazwanym Akade-
mia Mentoringu Korporacyjnego, zorga-
nizowanego przez Ciech SA te wszystkie 
elementy uwzględniono. Mamy 65-letnią 
tradycję i wiemy jak ważnymi aktywami 
firmy w biznesie są wiedza i doświadcze-
nie – mówi Ryszard Kunicki, prezes za-
rządu Ciech SA. Dlatego uruchomiliśmy 
unikatowy w Polsce program Akademii 
wspierający proces przekazywania tych 
wartości pomiędzy pokoleniami naszych 
pracowników. 

Kolejnym ważnym elementem men-
toringu jest zagospodarowanie starszego 
pokolenia pracowników, zarządzanie wie-

kiem. W tym zakresie 
zostanie przeszkolo-
nych 28 pracowników 
Ciech SA. W ramach 
Akademii zostanie też 
stworzona platforma 
wymiany wiedzy i do-
świadczeń.

Po długich przygo-
towaniach, bo i pro-
jekt jest duży startu-
jemy z czymś naprawdę 
ważnym – mówi Ma-
riola Czechowska-Frą-
czak, Partner Zarządza-
jący MIND Partners. 
Wsparcie Davida Clut-
terbucka daje nam 
szansę na wyznaczenie 

standardów w uczeniu i rozwoju mentorin-
gu w naszej części Europy. Na zakończenie 
projektu uczestnicy otrzymają między-
narodowe certyfikaty Mentora Korpora-
cyjnego akredytowany przez Clutterbuck 
Associates. 

Macie apetyt na nową wiedzę – 
mówi profesor David Clutterbuck, guru 
coachingu i mentoringu, autor 30 książek 
z zarządzania.

Akademia Mentoringu Korpora-
cyjnego to nowe doświadczenie na pol-
skim rynku, jak wyglądają takie działa-
nia na świecie?

Tak, w Polsce i w tej części Europy to 
pierwsza próba podejścia do mentoringu w 
tak pełnej, zorganizowanej formie. Zaczę-
ło się to wszystko na wyspach brytyjskich, 
a ściślej w Walii w 1993 roku. Potem po-
woli, bo to są odważne i trudne projek-
ty w Skandynawii, Holandii, trochę we 
Francji i Niemczech. Bardzo ciekawy pro-
jekt pamiętam w Afryce Południowej, bo 
po zmianach ustroju trzeba było połączyć 
doświadczenia i wiedzę dwóch odrębnych 
kultur, które zaczęły żyć w jednym syste-
mie. Tu Polsce to naprawdę świetne przed-
sięwzięcie – dobrze zorganizowane, z pel-
nym zaangażowaniem HR, zarządu i całej 
firmy.

Jakie korzyści taki projekt może dać 
firmie?

Oczywiste, czyli wymiana wiedzy, do-
świadczeń. Przyspieszenie rozwoju mło-
dej kadry specjalistów, utrzymanie tej 
wiedzy w firmie i nie tracenie jej wraz 

z przechodzeniem na emeryturę naj-
lepszych ludzi. To rzeczy oczywiste. Pa-
miętajmy też, że znalezienie właściwego 
miejsca w firmie dla najlepszych ludzi to 
kolejny efekt projektu. Mentor też się roz-
wija, porządkuje swoją wiedzę, odkrywa 
rzeczy nowe, jest potrzebny, słuchany.

Ostatnio w Polsce mocno rozwija 
się coaching; mentoring jest mniej zna-
ny, jakie są różnice?

Coaching jest strukturą określo-
ną w czasie, jest szybszy, konkretniej-
szy. Mentoring zakłada długi horyzont 
czasu. Ma też inną rolę, bardziej re-
fleksyjną, dotyczy spraw kardynalnych. 
Coaching dotyczy raczej konkretnych pla-
nów i działań. Jednak i coaching i men-
toring korzystają z tego samego zestawu 
narzędzi. Czasem tylko, z natury mento-
ringu, pojawią się rada, sugestia, wska-
zówka – co w czystym coachingu uzna-
wane jest za błąd.

Korzyści z mentoringu dla manage-
row?

Jak wynika z badań, niemal każdy z czo-
łowych managerów na świecie miał przy-
najmniej jednego lub dwóch mentorów. Je-
śli chcesz być naprawdę dobry musisz iść 
szybciej, korzystać w wiedzy poprzedni-
ków. Masz wtedy też dla nich, dla wie-
ku i doświadczenia większy szacunek. 
W konsekwencji – idziesz szybciej, ko-
rzystasz z otrzymanej wiedzy, popeł-
niasz mniej błędów. Poza tym nikt sam 
w każdym momencie swojego życia nie 
jest idealną maszyną – potrzebuje reflek-
sji, dystansu do dnia dzisiejszego, popa-
trzenia na sprawy perspektywicznie, zada-
je pytania, podejmuje decyzje. Mentoring 
jest odpowiedzią.

Jak ci się pracuje w Polsce, jak oce-
niasz Polaków?

Jednym słowem – pełni energii. To 
mnie zaskoczyło i bardzo mi się podoba 
jak z wielką energią podchodzicie do pracy. 
Drugim słowem – postrzegam Polaków, 
z którymi pracuję jako ludzi z apetytem 
– na wiedzę, na nowe idee, na ekspery-
mentowanie. I po trzecie – widzę wielką 
otwartość na doświadczenia innych, chęć 
korzystania z nich. Dobrze się tu w Polsce 
pracuje.

Marek Skała
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W minionym tygodniu indeks WIG20 
przedłużył wahania w zakresie konsolida-
cji po mocnym spadku do którego doszło na 
przełomie stycznia i lutego. Przebieg noto-
wań był zmienny. W poniedziałek kupują-
cy liczyli na wyraźniejsze odbicie, utworzo-
ne zostało maksimum tygodnia - 2284.74 
pkt. Sesja wtorkowa to jednak spadek o po-
nad 1%, a po środowym przystanku i waha-
niach na niższym poziomie, w czwartek in-
deks zszedł do tygodniowego minimum 
2185.14 pkt., zbliżając się do lokalnego doł-
ka z pierwszej połowy miesiąca (2165.20 
pkt.), tracąc przy tym 1.6%. Zupełnie inne 
nastroje  widać było w piątek. Po wyższym 
o 0.8% otwarciu indeks WIG20 praktycznie 
przez cały dzień zyskiwał na wartości, by za-
mknąć się wyżej o 3.0%. Zamknięcie tej sesji 
wyniosło 2265.01 pkt., co w porównaniu do 
zamknięcia piątku sprzed tygodnia oznacza 
wzrost o 15.5 pkt. (+0.7%).

Końcówka miesiąca przyniosła stronie 
popytowej nadzieję na wyjście górą z zakre-
su kilkutygodniowych wahań. Pozytywnym 
sygnałem przybliżającym korektę wcze-
śniejszych spadków mogłoby być zamknię-
cie testowanej wcześniej luki w dół z 5 lute-

Kilkutygodniowe niezdecydowanie, indeks 
przedłuża wahania nad poziomem 2200 pkt.

go w zakresie 2257.82-2285.94 pkt.  Do tej 
pory te kilkutygodniowe wahania wygląda-
ją jednak wciąż na płaską korektę spadku ze 
styczniowego szczytu 2501.61 pkt. Indeks 
sięgnął okolic 38.2% zniesienia ruchu w dół 
– 2293.71 pkt. Zniesienie 50% znajduje się 
na poziomie 2333.40 pkt., natomiast waż-
ne 61.8% to 2373.10 pkt. Przed nami ostat-
ni miesiąc pierwszego kwartału tego roku. 
Jak na razie można mówić o braku wyraźnej 
średnioterminowej tendencji – rynek cof-
nął się do zakresu wahań z jesieni ubiegłego 
roku i nie tylko na warszawskiej giełdzie in-
westorzy zapomnieli już o optymizmie czy 
oczekiwaniach związanych z zakończeniem 
kryzysu oraz recesji. W obecnym okresie 
pojawiają się obawy przed stagnacją, czemu 
sprzyjają informacje dotyczące złej sytuacji 
finansowej poszczególnych europejskich 
krajów. Nawet jeśli nie dojdzie do poważne-
go nagłego kryzysu, to taka pesymistyczna 
atmosfera przekłada się na obniżenie ocze-
kiwań, redukcję ryzyka. Posiadanie akcji sta-
ło się mniej bezpieczne niż jeszcze pół roku 
temu. Stąd cofnięcie giełd oraz generalnie 
złe nastroje. U nas widać to po zachowaniu 
rynku terminowego, który na kilka tygodni 
przed rozliczeniem wiosennej serii (w trze-

ci piątek marca) znajduje się poniżej rynku 
kasowego, czyli indeksu WIG20. Być może 
dopiero zbliżająca się perspektywa wypłaty 
dywidend przez największe spółki przynie-
sie jakieś ożywienie popytu, choć z drugiej 
strony potencjalna podaż nowych prywaty-
zacji państwowych spółek też hamuje opty-
mizm. W krótkim terminie sporo zależy od 
tego czy główne światowe giełdy będą kon-
tynuować odbicie. Indeksy amerykańskie 
zachowują się stosunkowo mocno na tle na-
szego rynku. W piątek wystarczyła tam lek-
ka poprawa nastrojów by zauważyć u nas 
szybki powrót w górę i odbicie od okolic 
dna trendu spadkowego. Początek nowego 
miesiąca może przynieść dalszą poprawę, 
ale potwierdzeniem wejścia w fazę trendu 
wzrostowego byłoby zamknięcie wspomnia-
nej spadkowej luki. Jeśli ten krótkotermino-
wy optymizm się utrzyma, niewykluczony 
byłby ruch indeksu WIG20 w kierunku stre-
fy wahań z końca stycznia i początku lutego, 
czyli ok. 2350-2400 pkt.

Paweł Rejczak,  
Bankier.pl

NAJLEPSZE LOKATY PLN - 1 rok

1 tys.

Getin Bank, Open Finance 6,00%

Volkswagen Bank direct 5,90%

Bank Pocztowy 5,75%

Allianz, BZ WBK 5,70%

Noble Bank 5,67%

5 tys.

Getin Bank, Open Finance 6,00%

VW Bank direct 5,90%

Bank Pocztowy 5,75%

Allianz, BZ WBK 5,70%

Toyota Bank 5,65%

20 tys.

Getin Bank, Open Finance 6,00%

VW Bank direct 5,90%

Polbank EFG, Bank Pocztowy 5,75%

Allianz 5,70%

Toyota Bank 5,65%

NAJLEPSZE LOKATY PLN - 3 miesiące

1 tys.

Open Finance, Polbank EFG 6,00%

Toyota Bank 5,50%

VW Bank direct 5,35%

Meritum Bank 5,20%

Eurobank 5,10%

5 tys.

Open Finance, Polbank EFG 6,00%

Toyota Bank 5,50%

VW Bank direct 5,35%

Meritum Bank 5,20%

Eurobank 5,15%

20 tys.

Open Finance, Polbank EFG 6,00%

Toyota Bank 5,50%

VW Bank direct 5,35%

Meritum Bank 5,20%

Eurobank 5,15%

MWIG40 największe spadki

IDMSA 1,94 zł -1,02%

ALCHEMIA 6,39 zł -0,93%

PEP 34,69 zł -0,89%

STALPROD 480,5 zł -0,83%

MOSTALZAB 4,15 zł -0,72%

MWIG 40

MWIG40  największe wzrosty

PETROLINV 18,4 zł 12,06%

SWIECIE 74,8 zł 3,89%

EUROCASH 17,15 zł 3,63%

KOPEX 23,48 zł 3,53%

GANT 19 zł 2,48%

http://www.bankier.pl/przeglad
http://www.bankier.pl/przeglad


Przegląd Finansowy Bankier.pl  9 (123) 28 lutego 201014

 Waluty TMS Brokers

W mijającym tygodniu na rynku zło-
tego miała miejsce konsolidacja. Kurs 
EUR/PLN pozostawał w przedziale 
3,9500-4,0100. Notowania polskiej waluty 
oczekiwały na rozstrzygnięcie sytuacji na 
światowych parkietach. Obserwowane od 
drugiego tygodnia lutego wzrosty głów-
nych indeksów giełdowych w ostatnich 
dniach wyhamowały. Obecnie rozstrzy-
ga się kwestia tego, czy jest to tylko chwi-
lowy przystanek w ruchu wzrostowym, 
czy też zapowiedź powrotu do większych 
spadków. 

Złoty pozostawał w ostatnich dniach 
pod wpływem sytuacji panującej na świa-
towych rynkach, mimo że z polskiej go-
spodarki napłynęły dość ważne dane. 
Poznaliśmy m.in. dynamikę sprzeda-
ży detalicznej oraz stopę bezrobocia 
w styczniu. Pierwszy z wymienionych 
wskaźników wypadł gorzej od prognoz. 
Sprzedaż w ubiegłym miesiącu wzro-
sła o 2,5% r/r, podczas oczekiwano zwyż-
ki o 5,3%. W przypadku stopy bezrobocia 
spełniły się czarne scenariusze o jej sil-
nym styczniowym wzroście. Odnotowa-
ła ona zwyżkę do poziomu 12,7% z 11,9% 
w grudniu. Po dobrych danych o produk-
cji przemysłowej, odczyty wspomnianych 
wskaźników przyniosły lekki zawód. Nie 
burzą one jednak pozytywnego wizerun-
ku Polski na tle innych gospodarek na-
szego regionu. Doniesienia makroeko-
nomiczne z naszego kraju dość rzadko 
przynoszą bezpośrednią reakcję złotego. 
Tworzą one jednak obraz gospodarki, któ-
ry jest istotny dla inwestorów w dłuższym 
termnie. Obraz ten wciąż pozostaje dobry.

W mijającym tygodniu poznaliśmy 
również decyzję Rady Polityki Pienięż-

Tydzień pod znakiem konsolidacji notowań złotego
nej w sprawie stóp procentowych. Koszt 
pieniądza zgodnie z oczekiwaniami pozo-
stawiono na dotychczasowym poziomie. 
Komentarz Rady do tej decyzji, mimo 
że obradowała ona w zmienionym skła-
dzie był bardzo zbliżony do tych z po-
przednich miesięcy. Powtórzono w nim, 
iż prawdopodobieństwo ukształtowania 
się w średnim terminie inflacji poniżej 
lub powyżej celu na poziomie 2,5% nale-
ży uznać za jednakowe.

W piątek NBP opublikował raport o in-
flacji. W raporcie tym zaprezentowano pro-
gnozy odnośnie kształtowania się dynamiki 
cen i PKB w najbliższych latach. Progno-
zy te zwykle stanowią jedną z przesłanek 
na podstawie których RPP decyduje o wy-
sokości kosztu pieniądza. W stosunku do 
raportu październikowego podniesio-
no oczekiwania zarówno odnośnie infla-
cji, jak i dynamiki PKB. Prognozy wzro-
stu polskiej gospodarki zbliżono do tych 
rządowych – zgodnie z centralną ścieżką 
projekcji powinien on wynieść 3,1%. Pod-
niesienie szacunków inflacji i PKB zwięk-
sza prawdopodobieństwo podwyżki stóp 
procentowych w drugiej połowie br. Na 
możliwość zrealizowania się takiego sce-
nariusza wskazuje również ostatnia wy-
powiedź prezesa NBP, S. Skrzypka, który 
stwierdził, że należy zacząć myśleć o roz-
poczęciu fazy podnoszenia kosztu pienią-
dza w Polsce. Słowa te są o tyle istotne, że 
prezes NBP do tej pory był zdecydowa-
nym zwolennikiem łagodnej polityki pie-
niężnej. Nie można się jednak spodziewać 
dużych podwyżek stóp, bowiem progno-
zy inflacji, choć podniesione, wciąż wska-
zują, iż jeszcze w pierwszej połowie 2011 
roczna dynamika wzrostu cen w Pol-
sce prawdopodobnie będzie się kształto-

wać poniżej celu inflacyjnego na pozio-
mie 2,5%.

W przyszłym tygodniu napłyną kolej-
ne interesujące doniesienia makroekono-
miczne z Polski. Poznamy dane o dyna-
mice PKB naszego kraju w IV kw., indeks 
PMI dla rodzimego przemysłu oraz pro-
gnozę lutowej inflacji sporządzoną przez 
Ministerstwa Finansów. W dalszym cią-
gu jednak złoty będzie przede wszystkim 
pozostawał pod wpływem rynków za-
granicznych, zwłaszcza, że po publikacji 
rocznych szacunków dynamiki wzrostu 
polskiej gospodarki (za 2009 r.), najistot-
niejszy z wyżej wymienionych wskaźni-
ków – PKB nie powinien przynieść zbyt 
dużego zaskoczenia. 

W ostatnich dniach kurs EUR/USD 
testował ponad roczne minima, usta-
nowione w trzecim tygodniu lutego, nie 
zdołał ich jednak przebić. Nie pozwoliło 
na to w dalszym ciągu dość silne wyprze-
danie jego notowań. Z drugiej strony jed-
nak większe odreagowanie uniemożliwiły 
dane makroekonomiczne napływające ze 
strefy euro i z USA oraz wciąż istotna dla 
inwestorów kwestia problemów fiskal-
nych Grecji. Jednym z nielicznych czyn-
ników przemawiających za zwyżką kur-
su tej pary walutowej było sformułowane 
w bardzo łagodnym tonie przemówienie 
prezesa Fed przed amerykańskim Kon-
gresem. Do tego typu wystąpień B. Ber-
nanke inwestorzy zdążyli się już jednak 
przyzwyczaić.

Sporządził:
Tomasz Regulski

Departament Analiz
DM TMS Brokers S.A.

NAJLEPSZE LOKATY W USD – 3 miesiące

1 tys.

Polbank EFG 1,50%

DnB Nord, Millennium, Nordea, Getin 
Bank, Alior Bank 1,00%

BOŚ 0,80%

PKO BP, BGŻ,  BPS 0,50%

Fortis Bank, BPH 0,40%

5 tys.

Polbank EFG 1,75%

DnB Nord 1,10%

Millennium, Nordea, Getin, Alior Bank 1,00%

BOŚ 0,80%

PKO BP, BGŻ,  BPS 0,50%

10 tys.

Polbank EFG 1,75%

DnB Nord 1,10%

Millennium, Nordea, Getin, Alior Bank 1,00%

BOŚ 0,80%

PKO BP, BGŻ,  BPS 0,50%

NAJLEPSZE LOKATY W EUR – 3 miesiące

1 tys.

Polbank EFG 2,50%

Getin 2,00%

DnB Nord 1,30%

Alior Bank 1,20%

Millenium 1,10%

5 tys.

Polbank EFG 2,75%

Getin Bank 2,00%

DnB Nord 1,40%

Aliior Bank 1,20%

Millenium Bank 1,10%

10 tys.

Polbank EFG 2,75%

Getin Bank 2,00%

DnB Nord 1,40%

Alior Bank 1,20%

Millenium Bank 1,10%

http://www.bankier.pl/przeglad
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Tuż przed końcem ubiegłego roku 
UOKIK przypomniał, że planując Syl-
westra należy pamiętać nie tylko o „wy-
strzałowej” kreacji, ale także o prawach 
konsumenta. Aby uniknąć przykrych nie-
spodzianek najlepiej sporządzić umowę 
na piśmie, zwierającą najważniejsze punk-
ty organizowanego programu, szczegóły 
zabawy, np. ilość ciepłych dań, napojów, 
rodzaj oraz formę muzyki – radził Urząd. 
Umowa powinna zawierać także szczegó-
łowe warunki realizacji, koszt wykonania 
usługi i termin realizacji oraz kary wyni-
kające z nie wywiązania się organizatora 
z umowy.

 
Niezgodną z ustaleniami fryzurę, spa-

lone trwałą włosy, makijaż czy zabieg ko-
smetyczny także możemy reklamować – 
przypomina UOKiK zwracając również 
uwagę, ze pozostawione rzeczy w szat-
ni powinny być bezpieczne – w kinach, 
teatrach, klubach widnieje napis, zgod-
nie z którym w przypadku zaginięcia lub 
zniszczenia garderoby szatnia nie pono-
si odpowiedzialności. Jest to niezgodne 

Blog Andrzeja Arendarskiego

Szatniarz nie odpowiada za rzeczy 
pozostawione w szatni

z prawem. Przedsiębiorca odpowiada za 
rzeczy pozostawione w szatni – nie tylko 
wtedy, gdy jest płatna. Jeżeli organizator 
nie dotrzymał umowy – reklamuj – za-
chęca urząd. Jeżeli usługa została wyko-
nana niezgodnie z umową należy złożyć 
reklamację do organizatora.

Czytając ten katalog przedsylwestro-
wych porad, pomyślałem – szkoda, że 
w Polsce nie powstał jeszcze Urząd ds. 
Ochrony Praw Wyborcy. Zbliżają się wy-
bory prezydenckie, później parlamentar-
ne – przydałaby się nam instytucja, która 
troskliwie przypominałaby jakie są (a ra-
czej powinny być) prawa wyborcy. Mo-
głoby to wyglądać tak:

- pamiętajmy o tym, aby umowa (wy-
borcza) zawierała szczególne warunki re-
alizacji umowy: z kim ją zawieramy, jakie 
są obietnice i konsekwencje nie wywiąza-
nia się z nich.

- ustalmy wcześniej ilość dań, napo-
jów i rodzaj muzyki. Jeśli tego nie zrobi-

my, w menu może się znaleźć tylko kieł-
basa wyborcza i ewentualnie jako napój – 
czara goryczy.

- składajmy reklamację jeżeli nasz wy-
braniec nie wywiązał się umowy –  (tyl-
ko gdzie?)

- nie akceptujmy zasady: „szatniarz 
nie odpowiada za rzeczy pozostawio-
ne w szatni” w odniesieniu do polityków. 
Inaczej do następnych wyborów będzie-
my chodzić bez płaszcza.

A wracając na ziemię – zepsutego syl-
westra trudno zrekompensować przepro-
sinami organizatora, czy nawet zwrotem 
kosztów i rady UOKIK niewiele tu  po-
mogą. Ale jest i pozytyw. Na to, żeby od-
bić sobie kiepskiego Sylwestra poczekamy 
tylko rok. W przypadku wyborów, znacz-
nie dłużej. [...]

Więcej na Blogbank.pl 4

Blog Roberta Gwiazdowskiego

FOR ZUS
W Gazecie Wyborczej Pan Dr Wik-

tor Wojciechowski -z SGH i Forum Oby-
watelskiego Rozwoju (FOR) w artykule 
z cyklu poświęconego  debacie na temat 
systemu emerytalnego i „reformy” KRUS 
postawił tezę: „Im szybciej członkowie ro-
dzin rolniczych będą przenoszeni z KRUS 
do ZUS, tym wyższe oszczędności dla 
wszystkich podatników i większe szanse 
na skok cywilizacyjny na wsi.”

A jak doszedł do tej konkluzji?

Punktem wyjścia jest teza: „Wbrew 
temu, co twierdzi pani prof. Józefina 
Hrynkiewicz ( “KRUS jest dobry, a nie zły 
”, “Gazeta” 10 lutego) przesunięcie najbo-
gatszych (podkreślenie moje)  rolników z 
KRUS do ZUS przyczyniłoby się do uzy-
skania znacznych (podkreślenie moje) 
oszczędności w finansach publicznych”.

Jako że mam zwyczaj zastanawiać się co 
czytam, przyszło mi do głowy kilka pytań.

Pytanie 1: Jak mówimy o „znacz-
nych oszczędnościach w finansach pu-
blicznych” to znaczy jak wysokich? Ro-
zumiem, że to zależy od odpowiedzi na 
pytanie 2: jak mamy przesuwać do ZUS  
„najbogatszych”, to znaczy których??? 
Czy możemy się zgodzić, że to ci, którzy 
mają gospodarstwa powyżej 20 ha? Chy-
ba nie możemy, bo kilka akapitów dalej 
Pan Wojciechowski snuje wizję oszczęd-
ności, do których by doszło: „gdyby taka 
reforma objęła również połowę rolników, 
którzy posiadają mniejsze gospodarstwa, 
tj. od 10 do 20 hektarów (stanowią 13,2 
proc. wszystkich gospodarstw rolnych)” 
A jeszcze dalej pisze, że „docelowo (pod-
kreślenie moje) wszystkie osoby, dla któ-
rych prowadzenie działalności rolniczej 
jest głównym źródłem utrzymania, po-
winny być przeniesione do powszechnego 
systemu emerytalnego”. W związku z tym 
nasunęło mi się pytanie 3: to w końcu „naj-
bogatszych”, czy „wszystkich”? A skoro „do-
celowo”  wszyscy powinni być przeniesieni 

do ZUS, to automatycznie trzeba postawić 
pytanie 4: „docelowo” to znaczy w jakiej 
perspektywie czasowej: 3 lata, czy 30 lat?

Chyba raczej 30 bo Pan Wojciechow-
ski pisze (całkiem słusznie), że „zwiększenie 
zatrudnienia mieszkańców wsi w przemyśle 
lub usługach można w dużym stopniu osią-
gnąć dzięki poprawie jakości infrastruktury 
transportowej. (…) Dobrze rozwinięty sys-
tem komunikacji autobusowej lub kolejo-
wej sprzyja wysokiej mobilności pracow-
ników”.

Jeśli uznamy, że poprawa infrastruk-
tury jest warunkiem sine qua non zmian 
na polskiej wsi, to trudno sobie wyobra-
zić, żeby nastąpiła ona w krótkiej per-
spektywie. A byłoby sporą nieuczci-
wością wykonać jedynie „krok w dobrą 
stronę” i zlikwidować KRUS, choć nie 
będzie komunikacji ani autobusowej, ani 
kolejowej, która pozwoliłaby na „zwiększe-
nie zatrudnienia mieszkańców wsi w prze-
myśle lub usługach” [...] 

Więcej na Blogbank.pl 4
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Commerzbank, właściciel BRE Ban-
ku opublikował fatalne wyniki kwartalne. 
Kryzys finansowy mocno dał się we znaki 
temu drugiemu co do wielkości bankowi 
w Niemczech. Wyniki są zwłaszcza złe na 
tle Deutsche Banku, który znowu bryluje 
na bankowych salonach. Nie ma się co za-
tem dziwić, że BRE Bank jest pod ogrom-
ną presją. W końcu jest jasną gwiazdą na 
firmamencie niemieckiej grupy. Problem 
w tym, że kryzys również mocno odbił się 
na wynikach BRE Banku. Stąd ogromne 
parcie na wyniki, często kosztem długo-
terminowych relacji z klientami. Ale jak 
to się mówi – nie czas żałować róż, kie-
dy płoną lasy.

Ostatnie miesiące nie były łatwe szcze-
gólnie dla mBanku. Pupilek poprzednie-
go Prezesa BRE nagle musiał zacząć so-
bie radzić sam, bez ochronnego parasola. 
O ile nagłe pogorszenie warunków finan-
sowych kilku produktów było jeszcze do 
przełknięcia dla klientów, to sprawa „Na-
bitych” była i zapewne pozostanie na 
kwartały ogromną, niezabliźnioną wize-

 HYDE PARK

Hyde Park

runkową raną. Dlaczego do tego doszło? 
Odpowiedź – wyniki. Te krótkotermino-
we – bo to za nie rozliczany jest zarząd. 
Z finansowego punktu widzenia (a na ko-
niec dnia to przecież się najbardziej liczy), 
detal BRE ma najlepsze wyniki w historii. 
Szczególnie zadowolony może być tutaj 
MultiBank. Dlatego ocena pewnych po-
sunięć nie może być jednoznaczna – każ-
dy ma swoje racje. A najważniejszą z nich 
jest przetrwanie organizacji i tworzenie 
trwałej wartości dla akcjonariuszy. Oczy-
wiście dyskusje będą toczyły się przede 
wszystkim nad tą kwestią „trwałości war-
tości”. Praktyka pokaże chyba jednak, że 
jak bank daje kredyt na 110%, a ktoś chce 
kupić mieszkanie, to jednak weźmie kre-
dyt tam, gdzie będzie taniej lub w ogóle 
go dostanie. Nie wolno też zapominać, że 
w obu bankach jest ogromna grupa klien-
tów, którzy w zdecydowanej większości 
mają proste produkty – konto z kartą, lo-
katy, ewentualnie kredyt konsumpcyjne. 
Dla nich problem starego portfela nie ist-
nieje. Z tego też względu „Nabici” chociaż 
będą się ciągnęli za mBankiem i Multi-

Bankiem, to jednak nie będą mieli decy-
dującego wpływu na najważniejszy biznes 
detalu BRE. A patrząc na skład portfela 
kredytowego, od razu można zauważyć, 
jak istotne są tam kredyty hipoteczne...

Sprawa „Nabitych” ma jednak, mniej 
widoczne na zewnątrz konsekwencje. Naj-
ważniejszą jest osłabienie morale w środku 
banku. Nie ma co ukrywać, jest to prze-
cież złamanie swego rodzaju „ideałów” 
i „obietnicy” mBanku. Ta instytucja od 
samego przecież początku podkreślała 
różnicę w stosunku do tradycyjnych ban-
ków. To była swego rodzaju siła tej marki. 
Z punktu widzenia liczb i wyników, ten 
fundament wylany jeszcze przez Lachow-
skiego, nie ma obecnie najmniejszego 
znaczenia. Bank jest od zarabiania, a nie 
głoszenia farmazonów. Z drugiej jednak 
strony to właśnie te farmazony były moc-
no wszczepione w kulturę organizacyjną 
banku [...] 

Więcej na PRNews 4

Odchodzi szef marketingu mBanku

BZ WBK z darmowymi wypłatami z bankomatów
Zapowiedziana zmiana opłat za wy-

płaty z obcych bankomatów może moc-
no zamieszać na bankowym rynku. Z całą 
pewnością jest na rękę instytucjom, które 
w strategii na najbliższe kwartały założyły 
zwiększanie liczby kont osobistych. 

A przyglądając się temu co się dzieje, to 
można powiedzieć, że taką strategię przy-
jęli właściwie wszyscy. Duża część graczy 
oprze ją właśnie na bezpłatnych bankoma-
tach. I tak oto trochę ponad rok po wejściu 
Aliora, jego główna przewaga konkuren-
cyjna drastycznie maleje. Tylko z tego po-
wodu, że inne banki wdrożyły bardzo po-
dobne rozwiązanie.

W telewizji widzimy nową kampanię 
oferty Nordea Spektrum i BOŚ Banku. Ze 
swoją nową ofertą kont wystartował też 
DB PBC. Wszystkie te instytucje zachwa-
lają bezpłatne wypłaty z obcych banko-
matów. Do tej grupy dołączy teraz, o dzi-
wo, BZ WBK. Piszemy o dziwo, bo o ile 
wszystkie wymienione wcześniej ban-
ki muszą walczyć o udziały w rynku, to 
BZ WBK ma wyjątkowo mocną pozycję 
na rynku kont. Co więcej, nowa oferta jest 
bardzo atrakcyjna cenowo, a do tego do 

rachunku dołączona jest... Visa Electron. 
Czyżby to zapowiedź, że za chwilę rów-
nież i ta organizacja obniży opłaty za wy-
płatę z obcych maszyn?

Nowe konto to odnowiona wersja ra-
chunku „zakupowego”, czyli Konta Wy-
dajesz & Zarabiasz. BZ WBK był pierw-
szą instytucją z tego typu rachunkiem na 
rynku, gdzie klient przy karcie debetowej 
otrzymuje na stałe zwrot części zakupów. 
Konto było swego czasu mocno promo-
wane, ale jakoś nie słychać, żeby okaza-
ło się oszałamiającym sukcesem. Bank ma 
zresztą sporą kolekcję różnych rachunków 
i systematycznie wypuszcza nowe – wciąż 
przecież głośno o jego rachunku dla kobiet 
– Koncie na Obcasach. Niedawno wdrożył 
też Konto Aktywni 50+.

Obecne stare-nowe konto może oka-
zać się sukcesem, o ile oczywiście bank 
zadba dostatecznie o jego promocję. Py-
tanie czy kompania reklamowa zachę-
ci klientów do masowej zamiany banku? 
Sama oferta jest bardzo, bardzo dobra, 
chociaż powiedzmy sobie szczerze – mal-
kontenci dalej będą narzekać. No ale bio-
rąc pod uwagę wielkość tej instytucji, to 

jest w tym segmencie jeden z lepszych ra-
chunków!

Nowe konto wciąż kosztuje 7 zł, ale na 
stałe wpisano do TOiP zapis, że wpływ na 
rachunek w wysokości 1000 zł anuluje tę 
opłatę. W praktyce oznacza to bezpłatne 
konto dla zdecydowanej większości klien-
tów. W Aliorze przelew ma wynosić aż 
2000 zł, jeśli nie jest przelewany jako pen-
sja, emerytura, etc. Karta do konta kosz-
tuje w nowym rachunku 3 zł zamiast 1,5 
zł, ale nie ma opłaty za wydanie po dwóch 
latach. Oznacza to, że teoretycznie kon-
to kosztuje 10 zł, ale w praktyce można 
przyjąć, że 3 zł. W takim przypadku jest 
to mniej niż w Alior Banku. Dodatkową 
zachętą jest fakt, że klient posługujący się 
kartą debetową, dostaje zwrot 1% od każ-
dej transakcji bezgotówkowej. Dodając do 
tego bezpłatne bankomaty w całej Polsce, 
dużą sieć placówek i dobrą bankowość in-
ternetową, to oferta robi się bardzo, bar-
dzo dobra […]

Więcej na PRNews 4

http://www.bankier.pl/przeglad
http://www.bankier.pl/przeglad
http://prnews.pl/hydepark/odchodzi-szef-marketingu-mbanku-49149.html
http://prnews.pl/hydepark/bz-wbk-z-darmowymi-wyplatami-z-bankomatow-48954.html
http://prnews.pl


Przegląd Finansowy Bankier.pl  9 (123) 28 lutego 2010 17

 PIT.PL www.pit.pl 4

Podatnicy, którzy w 2009 roku pono-
sili podlegające odliczeniu wydatki z tytu-
łu systematycznego oszczędzania w kasie 
mieszkaniowej, mają prawo do kontynu-
acji odliczeń w ramach ulgi podatkowej. 
Dotyczy to osób, które rozpoczęły oszczę-
dzanie przed 1 stycznia 2002 r. i groma-
dzą oszczędności na tym samym rachun-
ku oszczędnościowo-kredytowym, w tym 
samym banku prowadzącym kasę.

Podatnicy w ramach tzw. praw naby-
tych odliczają od podatku wydatki w ra-
mach ulgi na systematyczne oszczędzanie 
w kasie mieszkaniowej.

Minister Finansów w piśmie z dnia 
19.12.2002 r., sygn. PB2/MW-033-0416-
1701/04 poinformował, iż zgodnie z usta-
wą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) zosta-
ła zlikwidowana tzw. duża ulga mieszka-
niowa (w tym omawiane odliczenie), z za-
chowaniem tzw. praw nabytych. 

Jednakże podatnicy, którzy w 2009 
roku ponosili podlegające odliczeniu wy-
datki z tytułu systematycznego oszczę-
dzania w kasie mieszkaniowej, mają pra-
wo do kontynuacji odliczeń w ramach 
ulgi podatkowej.

W przypadku omawianej ulgi pra-
wa nabyte reguluje art. 4 ust. 3 powoła-
nej powyżej nowelizacji. Z przepisu wyni-
ka, że prawo do odliczania wydatków na 
kontynuację oszczędzania przysługuje na 
zasadach, jakie obowiązywały w ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych do końca 2001 roku. 

Należy zatem przypomnieć, iż usta-
wa podatkowa przewidywała sytuacje, 
w których powstawał (i powstaje na-
dal w związku z kontynuacją odlicze-
nia) obowiązek zwrócenia przedmio-
towej ulgi. Na podstawie art. 27a ust. 
13 pkt 4 i 5 ww. ustawy, jeżeli podatnik 
skorzystał z odliczeń od dochodu (przy-
chodu) lub podatku z tytułu wydatków 
poniesionych na systematyczne groma-
dzenie oszczędności w kasie mieszkanio-
wej, a następnie: 

- wycofał oszczędności z kasy miesz-
kaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana 

kwota po określonym w umowie o kre-
dyt kontraktowy okresie systematycz-
nego oszczędzania została wydatkowa-
na zgodnie z celami systematycznego 
oszczędzania na rachunku prowadzonym 
przez tę kasę (pkt 4),  (Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Radomiu, 17.11.2006 r., 
sygn.1424/2140/4111/415/66/06/JSz);

- przeniósł uprawnienia do rachunku 
oszczędnościowo-kredytowego na rzecz 
osób trzecich, z wyjątkiem dzieci wła-
snych i przysposobionych (pkt 5) to zo-
bowiązany był do doliczenia do docho-
du (przychodu) lub podatku należnego za 
rok, w którym zaistniały te okoliczności, 
kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu 
(Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 
28.09.2007 r., sygn. IPPB2/415-46/07-4/
RL).

Powyższe potwierdza Minister Finan-
sów w piśmie z dnia 19.12.2002 r., sygn. 
PB2/MW-033-0416-1701/04, czy też Dy-
rektor Izby Skarbowej w Poznaniu 29.06. 
2009 r., sygn. ILPB2/415-366/09-2/JK.

Należy przypomnieć, że prawo do od-
liczenia przysługuje w granicach limitów 
przez cały okres oszczędzania w ka-
sie mieszkaniowej ustalony w umowie 
o kredyt kontraktowy zawartej z ban-
kiem przed 1 stycznia 2002 r. W ze-
znaniu podatkowym podatek można 
pomniejszyć o 30 % oszczędności, ale 
nie więcej niż o 11 340 zł. Nadwyżka 
oszczędności nie jest objęta ulgą. 

Wycofanie oszczędności z kasy miesz-
kaniowej skutkuje utratą prawa do ulgi 
z tytułu systematycznego gromadze-
nia oszczędności (Dyrektor Izby Skar-
bowej w Poznaniu 02.07.2009 r., sygn. 
ILPB2/415-383/09-2/WM; Dyrektor 
Izby Skarbowej w Katowicach, 18.11.2008 
r., sygn. IBPB2/415-1468/08/JT).  Wy-
jątek dotyczy przypadku, gdy wycofana 
kwota po określonym w umowie o kre-
dyt kontraktowy okresie systematycznego 
oszczędzania została wydatkowana zgod-
nie z celami systematycznego oszczędza-
nia na rachunku prowadzonym przez tę 
kasę. Podatnik powinien zatem przezna-
czyć środki na co najmniej jeden z celów 
systematycznego oszczędzania.

 
Cele systematycznego oszczędzania 

definiuje art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 paź-
dziernika 1995 r. o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkanio-

wego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070). 
Jednocześnie § 2 ust. 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 
r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o kredyt kontraktowy (Dz. U. Nr 68, poz. 
330) przewiduje możliwość zmian posta-
nowień umowy o kredyt kontraktowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji indywidualnej z dnia 
30.07.2009 r., sygn. ILPB2/415-492/09-2/
JK uznał, że zgodnie z tym przepisem, ce-
lami mieszkaniowymi są służące zaspo-
kojeniu własnych potrzeb mieszkanio-
wych kredytobiorcy:

1. nabycie, budowa, przebudowa, roz-
budowa lub nadbudowa domu albo loka-
lu mieszkalnego, stanowiącego odrębną 
nieruchomość (Urząd Skarbowy Warsza-
wa-Wawer, 16.08.2007 r., sygn. 1439/DL/
P-187/07/MS);

2. uzyskanie spółdzielczego prawa do 
lokalu mieszkalnego lub prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszka-
niowej, albo prawa odrębnej własności lo-
kalu mieszkalnego;

3. remont domu albo lokalu, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżą-
cej konserwacji i odnowienia mieszkania 
(Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 
30.07.2009 r., sygn. ILPB2/415-492/09-2/
JK);

4. spłata kredytu bankowego zacią-
gniętego na cele wymienione w pkt 1-3 
(np. spłata kredytu hipotecznego - Dy-
rektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 
22.05.2009 r., sygn. ITPB2/415-223/09/
BK);

5. nabycie działki budowlanej lub jej 
części pod budowę domu jednorodzinne-
go lub budynku mieszkalnego, w którym 
jest lub ma być położony lokal mieszkal-
ny kredytobiorcy.

Wycofane środki powinny zostać wy-
datkowane w odpowiedni sposób do koń-
ca roku podatkowego, w którym nastą-
piło ich wycofanie. W przeciwnym razie 
podatnik traci prawo do ulgi i powinien ją 
zwrócić. Kwoty uprzednio odliczone od 

PIT.pl
Ulga  z tytułu oszczędzania w kasie 
mieszkaniowej - kontynuacja

czytaj dalej na stronie 184
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podatku należy wykazać w zeznaniu po-
datkowym i doliczyć do podatku.

Ważne: odliczenie od podatku związa-
ne z systematycznym oszczędzaniem w ka-
sie mieszkaniowej nie może być wyższe niż 
30 % wydatków poniesionych w roku podat-
kowym, nie więcej jednak niż 11 340 zł.

Konkludując, podatnicy, którzy w 2009 
roku ponosili podlegające odliczeniu wy-
datki z tytułu systematycznego oszczędza-
nia w kasie mieszkaniowej, mają prawo 
do kontynuacji odliczeń w ramach ulgi 
podatkowej. Podatnicy powinni zatem 
przeznaczyć środki na co najmniej je-
den z celów systematycznego oszczędza-
nia wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy 
o niektórych formach popierania budow-

nictwa mieszkaniowego. Wobec czego 
podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi 
powinni wypełnić część C załącznika PI-
T/D do zeznania rocznego.

Anna Pokrywczyńska
Redaktor PIT.pl & VAT.pl
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szych unijnych gospodarek, Hiszpania 
jest wciąż na minusie z prognozowanym 
spadkiem PKB o 0,6 procent. W dwóch 
największych unijnych gospodarkach - 
Niemczech i Francji, wzrost ma zdaniem 
KE wynieść 1,2 procent PKB.

Polacy jednak oszczędzają, choć o tym 
nie mówią. Z badań opublikowanych 
w dzisiejszej Gazecie Wyborczej wyni-
ka, że tylko co czwarty Polak przyznaje 
się, że oszczędza na zakupach. Tak nie-
wielkiej deklarowanej liczbie oszczędza-
jących przeczą dane handlowców. Wyni-

 MEDIA PR

Autorski Przegląd Prasy 
Ciszewski Financial Communications
02.27. Oszczędzanie po cichu 

ka z nich, że w czasie kryzysu dla Polaków 
znów najważniejsza jest cena, a nie ja-
kość kupowanych produktów. Zarabiają 
na tym producenci i sprzedawcy towarów 
z niższej półki. Sieć sklepów Biedronka 
w 2009 r. sprzedała towary o wartości 16 
mln zł – to o jedną trzecią więcej niż rok 

wcześniej. Z kolei spółka NG2 (właściciel 
między innymi sklepów CCC) sprzeda-
ła w 2009 r. tanie buty za prawie miliard 
złotych. Kryzys to również ciężki czas dla 
właścicieli restauracji - Sphinx zamknął w 
ubiegłym roku 17 lokali.

01.03. Mikrofirmy mają wreszcie „partnera 
w finansach” 

25.02. Dobre prognozy dla polskiej gospodarki

Na naszym rynku nowy bank. FMBank 
pod hasłem „partnerstwo w finansach” 
świadczyć będzie usługi mikro i małym 
firmom. Jak twierdzą sami pomysłodaw-
cy, segment docelowy banku jest mocno 

zaniedbany, stąd specjalna oferta rachun-
ków, depozytów i kredytów dla przedsię-
biorców. Filarem działań banku ma być 
profesjonalne doradztwo finansowe dopa-
sowane do profilu klientów. Jest platforma 

internetowa, jest call-center, będzie 60 
placówek w całej Polsce i kampania pro-
mocyjna w mediach. Gratulujemy. Mikro 
i małe firmy wreszcie będą mogły rosnąć 
jak grzyby po deszczu.

Na portalu Bankier.pl czytamy dziś, że 
według prognoz dla największych go-
spodarek Unii Europejskiej opublikowa-
nych właśnie przez Komisję Europejską, 
wzrost gospodarczy w 2010 roku w Pol-
sce wyniesie 2,6 procent. Tym samym KE 
zweryfikowała własne prognozy sprzed 
trzech miesięcy, w których informowała, 
że polska gospodarka rozwijać się będzie 
w br. w tempie 1,8 procent.

Po rewizji prognoza KE bliższa jest opi-
niom analityków oraz rządowej aktuali-
zacji programu konwergencji, która za-
kłada, że wzrost gospodarczy w naszym 
kraju w 2010 roku wyniesie 3 procent. Te 
estymacje są również bliskie prognozom 
agencji ratingowej Fitch, która na począt-
ku lutego informowała, że wzrost gospo-

darczy w Polsce w 2010 roku wyniesie 2,3 
procent. 

Komisja podtrzymała natomiast swoje 
prognozy odnośnie całej UE i strefy euro, 
gdzie wzrost gospodarczy ma wynieść 
0,7 procent. Spośród sześciu najwięk-
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Łapówka – 10% wartości kontraktu.
W Twojej Firmie - Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego 

odpowiada na pytanie czy da się żyć bez łapówki. Jej zdaniem jest 
to jak najbardziej możliwe. Według badań 87%  respondentów 
przyznaje się do brania udziału w procederze łapówkarskim, jed-
nak całkowicie anonimowe badania pokazują, że 45% osób rze-
czywiście daje łapówki. Przedsiębiorcy dają zdecydowanie więcej 
łapówek jednak przyznaje się do tego tylko 30%. Profil osoby da-
jącej łapówkę najczęściej – mężczyzna, 40 lat, dobrze wykształ-
cony. Głównym powodem dawania łapówek, jest otrzymanie 
zezwolenia czy licencji. Rządy obiecują uprościć system i zlikwi-
dować pewne obostrzenia, jednak tak się nie dzieje. Barier utrud-
niających prowadzenie działalności jest około stu. W Rosji ponad 
połowa prywatnych przedsiębiorców przyznaje się do dawania 
łapówek. Te kraje, w których korupcja jest na niskim poziomie 
to kraje skandynawskie. Przez wiele lat w wielu krajach był zakaz 
dawania łapówek w swoim kraju, a możliwość dawania za grani-
cą, w Niemczech zlikwidowano ten proceder dopiero kilka lat 
temu. W materiale także o tym, ile średnio wynosi łapówka.

Niskie loty spółek paliwowych
W Spółce z przyszłością o wynikach finansowych Lo-

tosu i Orlenu. Lotos za 4 kwartały 2009 roku odnotował 
900mln zł zysku. Jest to wynik bardzo dobry w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Lotos pomimo złej pogody jakoś so-
bie radzi. Prezes Lotosu Paweł Olechnowicz – uzyskał ty-
tuł Człowieka roku 2009.Według analityka Andrzeja Szczę-
śniaka prezes jest mistrzem świata, ponieważ przetrzymał 
kilka rządów i nadal jest prezesem, bo w Orlenie, jak się 
wyraził: co rok, to prezes. Jego zdaniem Lotos potrzebu-
je zastrzyku kapitałowego, by przejść ten trudny moment 
inwestycyjny w bardzo złym otoczeniu finansowym, przy 
bardzo złej pogodzie, a ponadto powinien być zarządza-
ny przez prywatnego inwestora. Andrzej Szczęśniak twier-
dzi, że raczej nie ma obaw przed sprzedaniem Lotosu za-
granicznemu inwestorowi, ponieważ sektor gazowy i naftowy 
są sektorami własności państwowej. W materiale także o sy-
tuacji Orlenu i jego inwestycji w Możejkach. 

Za 48 pkt karnych zabiorą prawo jazdy
O projekcie ustawy o kierujących pojazdami opowiada st. asp. 

Robert Kania z Komendy Głównej Policji. Przede wszystkim jeże-
li ustawa weszłaby w życie każdy, kto uzyska 24 pkt karne w ciągu 
roku, zostanie skierowany na kurs reedukacyjny, a dodatkowo jeśli 
w przeciągu kolejnych pięciu lat zdobędzie kolejne 24 pkt – straci 
prawo jazdy, nie tylko na kategorie B, ale wszystkie kategorie któ-
re posiada. Szykują się także obostrzenia, jeśli chodzi o wymagany 
wiek, by uzyskać prawo jazdy na motorower i motor. Młodzi kie-
rowcy w Polsce powodują wiele wypadków, ich także ma objąć nowa 
ustawa. Każdy „świeżo upieczony” kierowca zostanie objęty dwulet-
nim okresem próbnym, podczas którego będzie mógł popełnić tyl-
ko trzy wykroczenia, w przeciwnym wypadku zostaną mu cofnięte 
wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdem. 

Tydzień na giełdzie
W Tygodniu na giełdzie o Grecji cicho, oprócz prote-

stów nie ma nowych wiadomości. Teoretycznie 60 % obywa-
teli popiera rządowy plan oszczędności. W materiale o noto-
wanym wzroście gospodarczym Polski, mimo niekoniecznie 
rewelacyjnych danych makroekonomicznych. W Polsce bez-
robocie wynosi obecnie 13%, nie jest to  pozytywna wiado-
mość. Ponadto notuje się spadek sprzedaży detalicznej. Róż-
nica między grudniem i styczniem wyniosła 24%. W roku 
2010 kontynuujemy trend boczny. Na giełdzie całkiem dobry-
mi wynikami mogą pochwalić się spółki surowcowe. W mate-
riale także o zmianie strategii Telekomunikacji Polskiej, która 
zamierza szerzej inwestować w internecie.

 Robert Kania

 Piotr Kuczyński
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