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Daleko od celu
Trudno być szefem

– rozwój kompetencji interpersonalnych
wśród kadry zarządzającej

Michał Kryński, Bankier.pl

fot. Katarzyna Urbanek

Rosół z kury a sprawa BZ WBK

Lato w pełni, za oknem upały, w duszy - wizja urlopu. Nie dla wszystkich.
Niektórzy, jak greccy szefowie Polbanku, rozglądają się za chętnymi na udziały w przedsięwzięciu - „partnerem biznesowym”, który udźwignie ciężar
kosztów rozwoju. Inni - na zakupach.
W Irlandii.
Trudno nie zgodzić się z prof. Leszkiem Balcerowiczem, wyrażającym
swoją opinię o transakcji na łamach poniedziałkowej gazety Wyborczej. Determinacja, z jaką przedstawiciele rządu wspierają proces zakupu BZ WBK
zaczyna sprawiać wrażenie ideologicznej walki o „polskość” banku, a coraz
mniej wspólnego ma ze współczesną
wolnorynkową gospodarką. Argument
o trosce o bezpieczeństwo systemu finansowego - czyli wykluczenie z gry
zachodnich banków, które pobierały
pomoc publiczną - nie brzmi już wiarygodnie. Oczywiście, hasło o „kupowaniu sobie przez PO banku” jest równie absurdalne. Ale nie oszukujmy się
- polityczne ręczne sterowanie przedsiębiorstwem na dłuższą metę nigdy nie
skutkuje dobrą wydajnością.
Trudno też nie odnieść wrażenia, że
kolejni prezesi PKO BP postrzegani są
wewnętrznie jako tymczasowi goście.
Pojawiają się, przedstawiają wizję, pla-

nują działania - i znikają, w mniej lub
bardziej „skomplikowanych” okolicznościach. Rotacja na stanowisku kapitana - zwłaszcza tak potężnego okrętu z pewnością nie służy podtrzymywaniu
morale załogi. Przeżyliśmy poprzedniego, przeżyjemy i tego, byle by nam za
często pod pokład nie zaglądał. W takich warunkach - trudno jest zarządzać
żaglówką, a co dopiero potężnym okrętem wojennym, do wizerunku którego
aspiruje PKO BP. Ostatnie zmiany i odświeżenie wizerunku Inteligo to wciąż
za mało - i za płytko. Siłą rozpędu okręt
płynie nadal, ale organizacja wciąż wymaga generalnego remontu.
W tym kontekście wchłonięcie BZ
WBK przez rynkowego kolosa może
stanowić bodziec do zmian. I powiększenie „stanu posiadania” prezesa Jagiełły w ramach własnej instytucji. Czy
to wystarczy do przeprowadzenia - przy
okazji fuzji - solidnej restrukturyzacji?
Jeżeli transakcja PKO BP - AIB zostanie sfinalizowana, ciężko spodziewać
się czegokolwiek poza kanibalizacją
BZ WBK. Już teraz mówi się o chrapce na know-how i systemy informatyczne. Czego nie mówić o powiększonym
o nową „przekąskę” PKO BP - smutno będzie rozstawać się z firmą prezesa
Morawieckiego - barwnym graczem na
bankowym rynku. Kura znosząca złote
jaja idzie pod nóż. Rosół z niej wcale nie
musi okazać się smaczny. A może być
wręcz ciężkostrawny.
Po krótkiej, administracyjnej przerwie witamy ponownie - i zapraszamy
do lektury!
Michał Kryński
redaktor naczelny
Przegląd Finansowy Bankier.pl
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Aktualności PRNews
Banki coraz częściej oferują karty
płatnicze, które dają możliwość odzyskania części wydanych pieniędzy.
Zapłacisz w sklepie 300 zł, a bank na koniec miesiąca odda ci 3 zł. Takich rozwiązań pojawia się w bankowej ofercie
coraz więcej. Płacąc kartą kredytową lub
kartą do konta można liczyć na zwrot
od 0,5 proc. nawet do 15 proc. pieniędzy. Zwrot części wykonanych transakcji wystarczy na pokrycie kosztów użytkowania konta czy opłat za kartę.
Więcej na PRNews 4

Nawet 140 PLN za aktywne konto - tyle mogą zarobić właściciele stron
www, którzy przyłączą się do Programu Partnerskiego i w swoich serwisach
będą promować produkty MultiBanku.
MultiBank dołączył do Programu Partnerskiego mBank.net.pl, który powstał
5 lat temu. Obecnie ma blisko 12 tys.
partnerów, prowadzących ponad 20 tys.
serwisów internetowych, w 22 kategoriach tematycznych.
Więcej na PRNews 4

Chociaż raz w roku chcielibyśmy
mieć spokój od płacenia rat kredytu hipotecznego. Banki dają możliwość zrobienia sobie takich wakacji, jednak warunki zawieszenia spłaty mogą różnić
się o siebie diametralnie. Przed wizytą
w banku warto zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania tzw.
wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe to w świadomości wielu klientów
banków pojęcie absolutnie nieznane lub
nie do końca rozumiane. Kojarzy się ze
zwolnieniem z płaceniem rat, ale właściwie na tym cała wiedza się kończy.
Tymczasem wakacje kredytowe mogą
uratować klienta w trudnej sytuacji finansowej. Banki również nie traktują tej
usługi w jednolity sposób. Nie w każdej
instytucji możemy zawiesić całość miesięcznej raty.
Więcej na PRNews 4

Zmiana wizerunku w sieci, spójność
ze zrzeszonymi serwisami, stworzenie
witryny bliższej klientowi – strona internetowa Kas Stefczyka przeszła metamorfozę. Do tej pory zróżnicowane
strony pięciu współpracujących ze Stefczykiem Kas zostały zastąpione ujednoliconą szatą graficzną.
Kasy Stefczyka prezentują nową stronę
internetową. Reklamują ją jako przejrzystą, czytelną, prostą w obsłudze. Na
stronie oprócz informacji o produktach
typu lokaty czy pożyczki gotówkowe,
znajdziemy także boksy z informacjami
z kraju i ze świata.
Więcej na PRNews 4

KNF nie zgodzi się na podział BZ WBK
Nadzór chce by dorobek Banku Zachodniego WBK nie został zaprzepaszczony. Nie
zgodzi się również na podział i sprzedaż banku w częściach tak jak to miało miejsce w przypadku BPH.
W mediach wciąż sporo spekulacji dotyczących sprzedaży banku BZ WBK, jednego
z największych i najsolidniejszych banków na polskim rynku (III miejsce w tegorocznym
rankingu Gazety Bankowej w kategorii Banki Duże, za PKO BP i Nordea Bank Polska).
Bank Zachodni WBK powstał w wyniku fuzji, o czym z resztą przypomina dziennikarzom Andrzej Stopczyński, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego w KNF.
Ta fuzja nie miała wpływu na jakość banku i świadczonych przez niego usług, wprost
przeciwnie. Wzmocniła bank, a w końcowym rozliczeniu doprowadziła do stworzenia
silnej i rozpoznawalnej marki. Czy ta marka przetrwa sprzedaż? Będzie to oczywiście zależało od nabywcy, ale pewne jest, że nadzór bankowy będzie się upierał przy zachowaniu charakteru banku, który – jak twierdzi Stopczyński – jest jednym z filarów polskiego
systemu bankowego.
Więcej na PRNews.pl 4

Polbank EFG będzie miał polską
licencję bankową
Eurobank EFG ogłosił dzisiaj następną fazę intensywnego wzrostu swojego biznesu w
Polsce oraz rozpoczęcie analizy możliwości współpracy z potencjalnym partnerem w celu
przyspieszenia realizacji planów rozwoju Polbank EFG.
Następna faza rozwoju Polbank EFG zakłada zarejestrowanie oddziału jako odrębnego banku z pełną, polską licencją bankową oraz podwojenie aktywów w średnim okresie
– częściowo dzięki wprowadzeniu oferty bankowości korporacyjnej dla firm średniej wielkości.
Eurobank EFG poinformuje inwestorów o zarejestrowaniu polskiego biznesu oraz wynikach rozmów z potencjalnymi partnerami w momencie podpisania stosownych umów.
Przewidywany termin rejestracji to koniec pierwszej połowy 2011 roku. Na obecnym etapie Eurobank EFG nie jest zaangażowany w rozmowy z żadnym konkretnym partnerem.
Więcej na PRNews.pl 4
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Aktualności PRNews

ZBP: oszczędzajcie, a kupicie
mieszkanie
Banki odkręciły jednak kurek z kredytami i drugi kwartał wyglądał znacznie
lepiej niż pierwszy. Udzielono 65 tys. kredytów na kwotę 13,8 mld złotych. Nie
wszystkich jednak stać na kredyt, a wynajem również nie zachęca wywindowanymi cenami. Według danych Ministerstwa Infrastruktury nadal brakuje w Polsce 1,8
mln mieszkań.
Większość publikacji na temat kredytów hipotecznych kierowana jest głównie do konsumentów, których obecnie lub w krótszej perspektywie na owe kredyty
stać. Co jednak z tymi, którym do zdolności kredytowej jeszcze daleko, a o mieszkaniu mogą w najbliższych latach tylko pomarzyć? Związek Banków Polskich na
czele z Prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem zabrał oficjalnie głos w tej sprawie. Pomimo pomysłów i projektów wracamy jednak do punktu wyjścia – wszystko
zależy teraz od rządzących polityków.
Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz nie widzi innego
rozwiązania w drodze do kupna własnego mieszkania jak wcześniejsze długoterminowe oszczędzanie. W tym jednak celu potrzebna jest zachęta ze strony Państwa. ZBP kieruje swoje postulaty w stronę poszczególnych ministerstw, jednak
tam gdzie kończą się propozycje specjalistów od bankowości, tam zaczyna się polityka i dalsze losy reform leżą już w rękach rządzących. Kredyt w programie Rodzina na Swoim również nie rozwiązuje problemu, ponieważ przyznawany jest konsumentom o wysokiej zdolności kredytowej. Dopłaty otrzymują zatem ci klienci,
którzy mogli i tak liczyć na bankowy kredyt.
Więcej na PRNews 4

Małżeństwo – koniec z cichymi
kredytami
Związek małżeński opiera się na zaufaniu. Część banków myśli jednak inaczej
i nawet przy szybkim kredycie gotówkowym wymaga zgody współmałżonka. Na
rynku są też banki, które wyznają ograniczone zaufanie – pożyczki bez zgody partnera, ale jedynie na określone kwoty. Czyżby małżeństwo oznaczało koniec kredytów na drobne przyjemności?
W przypadku kredytu hipotecznego jest oczywiste, że do podpisania umowy
potrzebna jest zgoda obojga małżonków. Trudno wyobrazić sobie kupno mieszkania na kredyt absolutnie po cichu, bez wiedzy życiowego partnera i z aprobatą instytucji finansującej zakup. W przypadku kredytu gotówkowego jest już inaczej.
Banki podchodzą do instytucji małżeństwa w perspektywie szybkich pożyczek bardzo indywidualnie. W niektórych bankach nie ma możliwości zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu bez zgody współmałżonka, w innych z kolei nie ma żadnych ograniczeń.
Więcej na PRNews 4

Polacy oszczędzają na kontach
Pieniądze coraz częściej lokujemy z głową. W ciągu ostatniego roku o ponad 40
mld zł wzrosła suma pieniędzy zdeponowanych na kontach oszczędnościowych.
Gdy w sierpniu ubiegłego roku szacowaliśmy stan tych rachunków zdeponowane
było tam 65 mld zł, a w maju 2008 roku 50 mld zł. Najświeższe szacunki pokazują
jednak, że na kontach oszczędnościowych pracuje już ok. 107 mld zł.
To oznacza, że Polacy coraz lepiej wykorzystują swoje oszczędności, bo trzymają je na depozytach, które przynoszą nawet ponad 5 czy 6 proc. w skali roku. Coraz
częściej decydują się na konta oszczędnościowe, zamiast trzymać pieniądze na nieoprocentowanym rachunku osobistym, więc można sądzić, że coraz lepiej orientują się w bankowej ofercie. Z drugiej strony banki nie przestają promować kont
oszczędnościowych. Ich sprzedaż wspierana jest intensywną akcją reklamową.
.
Więcej na PRNews 4
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Najnowszy raport NBP potwierdza,
że polski system bankowy ma wystarczający kapitał i pozostałby stabilny nawet w przypadku wystąpienia recesji.
Narodowy Bank Polski dwa razy w roku
przygotowuje „Raport o stabilności systemu finansowego”, w którym analizuje
sytuację instytucji finansowych (przede
wszystkim banków) i ocenia ryzyka dla
ich bezpiecznego funkcjonowania. Najnowszy raport, opublikowany 12 lipca,
wskazuje, że bieżąca sytuacja sektora finansowego poprawiła się w porównaniu z oceną wystawioną mu w raporcie
z grudnia 2009 r.
Więcej na PRNews 4

W czerwcu powiększył się poziom
depozytów złożonych w bankach, bardzo nieznacznie zwiększyła się wartość
kredytów dla gospodarstw domowych
i firm. Podaż pieniądza M3 wzrosła w
czerwcu w stosunku do maja o 0,7 proc.
– podał Narodowy Bank Polski w komunikacie z 14 lipca. Roczne tempo przyrostu M3 wyniosło 7,1 proc. i jest dwukrotnie niższe niż w połowie 2009.
Więcej na PRNews 4

Według najnowszych danych organizacji Visa Inc., w okresie poprzedzającym i w trakcie odbywających się w Republice Południowej Afryki Mistrzostw
Świata FIFA w Piłce Nożnej 2010 znacznie wzrosła wartość transakcji dokonanych kartami Visa przez gości zagranicznych.
Pomiędzy wtorkiem, 1 czerwca 2010 r.
a niedzielą, 11 lipca 2010 r. (dniem zakończenia Mistrzostw Świata FIFA),
wartość transakcji z użyciem kart Visa
dokonanych w RPA przez turystów zagranicznych przekroczyła 312 mln USD
(2,4 mld randów południowoafrykańskich).
Więcej na PRNews 4

Niemiecki Commerzbank to doświadczony partner średniej przedsiębiorczości, wyspecjalizowany w obsłudze finansowości międzynarodowej.
Jest także strategicznym udziałowcem w jednym z największych polskich
banków – BRE Banku, którego udziały
wynoszą obecnie ca. 70% akcji. Frank
Eickholt i Jolanta Pietrykowski przedstawiają ofertę stworzoną specjalnie na
potrzeby firm, zaangażowanych na rynkach zagranicznych.
Więcej na PRNews 4

Ekologia daje o sobie znać w wielu
branżach. Choć jeszcze niedawno było
to nie do pomyślenia, dziś zagląda także
do instytucji finansowych.
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Aktualności PRNews
W zachodnich bankach coraz częściej
kusi się klientów tzw. zielonymi kredytami hipotecznymi, finansującymi zakup i montaż systemów oszczędzających
energię. Główną zaletą takiego rozwiązania ma być wygenerowanie w długim
okresie poważnych oszczędności w domowym budżecie.
Więcej na PRNews 4

Podnoszenie kwalifikacji pracowników za pomocą szkoleń stają się coraz
popularniejszą formą standaryzowania jakości obsługi klienta w sektorach
usługowych. Niestety w dalszym ciągu
nie brakuje opornych, którzy mimo deklaracji, nie inwestują w nie wcale.
Więcej na PRNews 4

Uśmiechnięta rodzina i morze zieleni
otaczające nowoczesny, kolorowy blok
mieszkalny - tak wygląda niemal każdy folder reklamowy dewelopera. Ale co
naprawdę dzieje się w murach inwestycji? Wielu prawdy szuka na internetowych forach.
Miejsca w sieci uznawane przez jednych
za pole do uzewnętrzniania negatywnych emocji internautów, okazują się
dla innych cennym źródłem informacji.
Wiele inwestycji deweloperskich posiada dziś własne forum internetowe, założone przez jego pierwszych mieszkańców.
Więcej na PRNews 4

Proces globalizacji spowodował, że
problemy ekonomiczne, niczym pandemia, przenoszą się z jednego kraju na
drugi. Wiele wskazuje, że Stany Zjednoczone zażegnały widmo katastrofy, jednak gospodarka Chin, która do tej pory
dobrze znosiła światowe spowolnienie
gospodarcze, zaczyna niedomagać.

Wielka reforma finansowa w USA
– co się zmieni?
Coś, co miało być najsurowszą reformą prawa finansowego od czasów Wielkiej Depresji, rewolucją będzie tylko w nielicznych obszarach. Polityczne kompromisy i naciski
lobbystów sprawiły, że z wielkiej chmury na banki spadnie bardzo mały deszcz.
Ustawa regulująca amerykański sektor finansowy została zaakceptowana przez Izbę
Reprezentantów i obecnie czeka tylko na ostateczne głosowanie w Senacie oraz podpis
prezydenta. Administracja Baracka Obamy jest zadowolona z restrykcyjnych wymogów
wobec banków, ale prawda jest taka, że licząca ok. 2400 stron ustawa w ciągu kilku miesięcy prac legislacyjnych mocno ewoluowała i pod wpływem bankowego lobbingu politycy stopniowo łagodzili zapisy.
Nowe przepisy mają na celu zwiększenie stabilności systemu bankowego i bezpieczeństwa konsumentów poprzez bardziej wnikliwą kontrolę instytucji finansowych, poprawę przejrzystości operacji oraz ograniczenie dostępu do najbardziej ryzykownych instrumentów. Można powiedzieć, że jest to pierwszy duży krok w kierunku przywrócenia
ładu sprzed deregulacji systemu bankowego w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

Więcej na PRNews 4

Więcej na PRNews 4

Ostatnie tygodnie dały inwestorom
wiele powodów do zmartwień, co znalazło swoje odzwierciedlenie w czerwcowym odwrocie od funduszy inwestycyjnych. Skończył się bowiem trwający
13 miesięcy nieprzerwany napływ nowego kapitału do funduszy, w którym
to pozyskały one +10,66 mld zł nowych
środków.
Więcej na PRNews 4

Srebro jako inwestycja. Dla inwestora
to jedna z kluczowych informacji. Bowiem około 20% podaży srebra pochodzi z recyklingu. Kolejne kilka procent
co roku dostarczała sprzedaż rządowych
rezerw. Ale i to źródło powoli wysycha:
w ubiegłym roku władze dostarczyły zaledwie 13,7 milionów uncji, czyli raptem
jedną szóstą tego, co w roku 2006.
Więcej na PRNews 4

Hipoteki: coraz mniej czasu
na rządowe dopłaty
Ministerstwo Infrastruktury zapowiada ograniczenie programu Rodzina na Swoim,
a w ciągu kilku lat jego likwidację. Warto przyjrzeć się najatrakcyjniejszym ofertom,
dopóki można z dopłat skorzystać.
19 banków ma obecnie w swej ofercie kredyty z rządowymi dopłatami w programie
Rodzina na Swoim. Wśród nich są zarówno największe instytucje w Polsce, jak i regionalne banki spółdzielcze, które obecne są w niewielu miastach. Regulowany przez ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania program jest hitem polskiego rynku hipotek – co trzeci kredyt złotowy udzielany jest właśnie w ramach RnS. Ale
już za kilka miesięcy ma zostać ograniczony przez obniżenie limitów cen mieszkań objętych dopłatami, a w 2013 roku ma w ogóle zniknąć.

Więcej na PRNews.pl 4
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Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski SA

bił się na naszych wynikach i musieliśmy
zwiększyć odpisy z tytułu utraty wartości
kredytów. Widać tutaj jednak postępującą
stabilizację. Zapowiadany przez nas dwucyfrowy wzrost w tym roku wydaje się zatem niezagrożony. Mimo ostatnich zawirowań na światowych rynkach finansowych,
w naszym banku wszystko idzie zgodnie
z przyjętym planem. PKO Bank Polski
ani przez moment nie zwątpił w silne podstawy polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw i polskich konsumentów. Takie podejście jak widać się opłaciło, a bank
umocnił swoją pozycję. Nie zwalniamy przy
tym tempa. Wręcz przeciwnie chcemy jeszcze bardziej przyspieszyć.
Panie Prezesie, czy PKO BP kupi
BZ WBK? Minister Skarbu Aleksander
Grad was wspiera. Daje zielone światło.
Dbanie o jak najwyższe wyniki finansowe oraz zapewnienie najlepszej pozycji konkurencyjnej PKO Banku Polskiego
w sektorze bankowym jest obowiązkiem
Zarządu. Chcemy, aby nasz Bank był niekwestionowanym liderem polskiej bankowości, w związku z tym z uwagą przyglądamy się otoczeniu bankowemu i wyciągamy
wnioski. Nasze działania ukierunkowane
są na wzrost Banku, w sensie ilościowym
i jakościowym. Z aprobatą przyjmujemy
wszelkie działania akcjonariuszy, które
wspierają nas na tej drodze.
Porozmawiajmy zatem o tym, jak sobie Pana bank radzi w obecnej sytuacji
rynkowej? Czy kryzys dał się wam mocno we znaki?
Jesteśmy liderem rynku i to się nie
zmieniło. Przypomnę tylko, że w pierwszym kwartale wypracowaliśmy najwyższe wyniki finansowe w rodzimym sektorze bankowym. Osiągnęliśmy to w bardzo
trudnym okresie dla instytucji finansowych. Obecnie mogę stwierdzić, że paradoksalnie kryzys wręcz wzmocnił naszą
pozycję. Dotyczy to praktycznie wszystkich segmentów. Nie tylko umocniliśmy
pozycję lidera w segmencie detalicznym,
ale jesteśmy też numerem jeden w segmencie przedsiębiorstw oraz samorządów.
To są fakty, z którymi trudno dyskutować. W kryzysowym okresie byliśmy blisko naszych klientów, nie odwróciliśmy się
do nich plecami. Oczywiście kryzys od-
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W ostatnim czasie bank zmienił ofertę rachunku Inteligo, a w strategii na najbliższe dwa lata przyjęto, że bank mocno postawi na bankowość elektroniczną.
Czego możemy się spodziewać? Mimo
pozytywnych zmian w ofercie Inteligo
wciąż gonicie rynek, a w przypadku oferty samego PKO wypadacie dość słabo...
Oferta Inteligo musiała zostać zmieniona, bo tego wymagały realia rynku.
Zmiana tabeli opłat i prowizji to dopiero
początek. Dowodem na to jest na przykład
ostatnie wdrożenie umożliwiające płatności telefonem komórkowym. To oczywiście
nie wszystko. Klienci konta Inteligo dostaną wkrótce pełną ofertę bankową, czego
przedsmakiem jest chociażby pożyczka na
dowolny cel. Tutaj wiele się jeszcze będzie
w najbliższym czasie działo. Oczywiście
bankowość internetowa w PKO BP to nie
tylko Inteligo. Jeśli policzyć wszystkich
klientów naszej grupy, którzy korzystają z bankowości internetowej, albo nawet
jeśli zatrzymać się tylko na użytkownikach
iPKO, to się okaże, że jesteśmy największym graczem w Polsce! To nie przyszło
samo z siebie. Jest oczywiście wiele rzeczy
do poprawienia, jednak tego nie da się zrobić od razu. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Zresztą nie tylko nad tym. Jest
wiele obszarów, gdzie trwają prace nad
zwiększeniem naszej konkurencyjności.
Wspomniał Pan o tym, że zmiany w Inteligo przyszły za późno. Takich zarzutów względem PKO Banku Polskiego
oczywiście może pojawić się więcej i będzie to niestety prawda. Ze swojej strony
powiem tylko, że nie mogę brać odpowiedzialności za to, co działo się przed moim
przyjściem do banku. Biorę jednak za to,

Przegląd Finansowy Bankier.pl 16 (130) 20 lipca 2010

co dzieje się obecnie. I te zmiany nie tylko zaczynają być już widoczne, ale przynoszą też pierwsze pozytywne rezultaty. Często nie widać ich być może na pierwszy
rzut oka, ale z punktu widzenia samego
banku, są to rzeczy nie do przecenienia.
Lepiej kontrolujemy koszty, wdrażamy
program dostosowujący płace do stawek rynkowych we współpracy ze związkami zawodowymi, przyspieszamy w korporacjach, bankowości prywatnej. Można
jeszcze wiele rzeczy wymieniać, ale lepiej
chwalić się efektami.
Rozwój bankowości elektronicznej w naszym banku jest kierunkiem strategicznym.
Mam nadzieję, że za dwa lata nikt nie będzie miał już wątpliwości, kto jest liderem
tego rynku. Głęboko wierzę, że będziemy
nim nie tylko pod względem liczby klientów. Pomóc mają w tym między innymi
toczące się prace w obszarze detalicznym.
Pracujemy nad nową segmentacją klientów i ofertą produktową PKO Banku Polskiego. Wierzę, że pozytywnie zaskoczymy
naszych klientów i rynek. Takich zmian
jest zresztą jak już wspominałem znacznie więcej. Tak duży bank nie może reagować równie szybko jak mniejsi konkurencji. Jednak jeśli coś się zmieni, to efekty są
dość szybko widoczne, nie tylko w samym
banku, ale i na całym rynku. Z tego też
względu traktujemy obecnie Inteligo jako
swego rodzaju oddział szybkiego reagowania, który może szybko zweryfikować niektóre rozwiązania pojawiające się na rynku. Nasza strategia jest w tym zakresie
jasna. Samo Inteligo do końca 2012 roku
ma zdobyć milion nowych klientów. Jeśli
chce to zrobić, to musi być konkurencyjne
względem innych graczy. Innej drogi nie
ma również przed PKO Bankiem Polskim.
Ten bank ma ogromny potencjał. Dlatego
przestajemy też tylko dostosowywać się do
rynku. Zaczynamy też wyznaczać kierunki rozwoju polskiej bankowości. Tak dzieje się chociażby w przypadku naszej decyzji o wymianie wszystkich kart płatniczych
nie tylko na technologię chipową, ale od
razu zbliżeniową.
Ostatnio bank miał problemy z bankowością internetową, czy też szerzej
z systemem centralnym. W obecnych
czasach jest to serce każdego banku.
Czy klienci mogą czuć się w takim razie
zaniepokojeni?
Rzeczywiście w ostatnim czasie wydarzyły się niefortunne sytuacje, które nie
powinny mieć miejsca. I za to chcę wszystkich naszych klientów przeprosić i podkreślić, że ich pieniądze cały czas były i są
bezpieczne. Obecnie intensywnie pracuczytaj dalej na stronie 74

Wojciech Boczoń, Bankier.pl
4ze strony 6

jemy nad tym, żeby tego rodzaju zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości. Nie
mogę zagwarantować, że chwilowe przestoje bankowości internetowej nie będą
mieć już nigdy miejsca, bo takiej gwarancji
nikt dać nie może. To oczywiście nie jest
usprawiedliwienie, ale nasza konkurencja
również miała podobne problemy. To pokazuje skalę wyzwania, jakim jest wzrostu
znaczenia bankowości elektronicznej. Coraz więcej klientów korzysta z bankowości
internetowej, jednocześnie oczekiwania

względem tego kanału są coraz wyższe. To
w pewnym sensie pułapka dotychczasowej
komunikacji. Klienci słusznie oczekują,
że mają dostęp do swoich środków przez
całą dobę, 365 dni w roku. Nasza platforma bankowości internetowej obsługuje
ponad 4 miliony klientów. Wiadomo, że jej
rozbudowa i konserwacja to złożony proces. Przed tym problemem stoją wszyscy,
nie tylko my. Mamy świadomość znaczenia tego problemu i przykładamy najwyższą
wagę do oczekiwań klientów. W tym momencie przeprowadzamy dogłębny audyt
naszych rozwiązań. Zebraliśmy już sporo

wniosków, które są na bieżąco wdrażane.
System musi być stabilny i nie jest żadnym
usprawiedliwieniem, że jest to największa tego typu platforma w tej części Europy czy to, że zmiany zachodzą na żywym
organizmie. Cel jest jednak jasny. Docelowo to ma być najlepsza platforma na rynku. To warunek konieczny do odniesienia
sukcesu całego banku.
Rozmawiał Wojciech Boczoń,
Bankier.pl

Tomasz Jaroszek, Bankier.pl

Produkty w cieniu sprzedaży BZ WBK
Cały rynek żyje głównie sprzedażą BZ WBK oraz plotkami o Polbanku, natomiast banki nie próżnują i nadal bombardują klientów
nowymi produktami. Wśród głównych trendów widzimy kredyty hipoteczne oraz karty płatnicze z technologią bezstykową.

Sprzedaż irlandzkiego Banku Zachodniego WBK to temat, który ożywia świat
polskich finansów w okresie upalnych wakacji. W ostatnich miesiącach, co chwilę
pojawiały się nowe plotki o kandydatach
do transakcji. Na chwilę obecną oprócz
PKO BP do poważnej walki o pakiet akcji irlandzkiego banku włączy się jedynie
BNP Paribas Fortis. Zrezygnował brytyjski
HSBC, ale już pojawiła się plotka, że będzie
zainteresowany... greckim Polbankiem.
Ten z kolei wypuścił komunikat prasowy,
że chce przyspieszyć zdobycie polskiej licencji bankowej w celu większej ekspansji
na rynku. Zamieszanie związane z przejęciami banków przysłania ofertę produktową, która wcale nie wygląda tak źle.
Zmiany w MultiBanku
Ostatni ruch banku to najprawdopodobniej element strategii grupy BRE o segmentowaniu klientów pomiędzy trzeba
instytucjami. Tym razem zmianie uległa

tabela opłat i prowizji. Zyskali klienci zamożniejsi klubu Aquarius, jednak fala podwyżek za korzystanie z konta czeka posiadaczy rachunków standardowych. Oprócz
podniesienia opłaty za samo posiadanie
konta, bank dodał opłatę za kartę debetową. Taki ruch przypomina sytuacje Alior
Banku, który zaczynał od darmowego konta, a w grudniu ubiegłego roku drastycznie
zmienił tabelę opłat i prowizji. W przypadku MultiBanku chodzi jednak o zaznaczenie wyraźnej różnicy między klientami mBanku. Strategia BRE o segmentacji
klientów pomiędzy bankami może okazać
się strategicznym posunięciem w perspektywie kilku lat. Istnieje jednak niebezpieczeństwo ucieczki klientów od marki, która w reklamach zachwala zwrot kosztów
obsługi za rachunek, a tymczasem podnosi
drastycznie opłaty za podstawowe konto.
Klienci nie lubią niespełnionych obietnic.
Mimo tego MultiBank zaryzykował.
Millennium na lato
Bank bardzo intensywnie włączył się
w kredyty hipoteczne z początkiem wiosny. W okresie letnim przypomina o sobie
klientom wprowadzając kolejną promocję
oferty kredytowej. Bank oferuje kredyt bez
prowizji za udzielenie oraz marże niższe o
0,2 p.p. dla klientów będących aktywnymi
użytkownikami. Bank ceni sobie posiadaczy rachunków, którzy korzystają regular-

nie z karty debetowej dołączonej do konta.
Te same warunki promocyjne obowiązują
dla programu dopłat rządowych Rodzina
na Swoim. Kredyty z dopłatami cieszą się
tak dużą popularnością, że banki traktują
je jako sztandarowe produkty hipoteczne i
nie przegapią żadnej okazji aby pochwalić
się nową promocją.
Bank Millennium nie zapomina również o kartach płatniczych z technologią bezstykową. W pierwszej kolejności
bank będzie oferował kartę Maestro PayPass posiadaczom kont internetowych.
Dodatkowo, klienci mogą liczyć na zwrot
1 proc. miesięcznej wartości transakcji dokonanych tą kartą. Użytkowanie karty jest
bezpłatne, pod warunkiem, że suma dokonanych nią płatności bezgotówkowych
wyniesie min. 250 zł w ciągu miesiąca lub
100 zł w przypadku kart wydanych do kont
internetowych. Coraz więcej instytucji finansowych kieruje się zgodnie z tym trendem i do swojej oferty wprowadza karty
zbliżeniowe. Z kolei im większa ilość kart
na rynku, tym większy impuls dla organizacji VISA i MasterCard aby rozwijać infrastrukturę. W takim tempie możemy się
spodziewać, że karty zbliżeniowe zaleją rynek znacznie szybciej niż mówili eksperci.
Tomasz Jaroszek
Bankier.pl

NAJLEPSZE Rachunki Oszczędnościowe
5 tys.

20 tys.

50 tys.

5,50%

DnB Nord

4,80%

Toyota Bank

4,83%

DnB Nord

4,80%

Getin Bank

4,75%

DnB Nord

4,80%

Getin Bank

4,75%

Toyota Bank

4,72%

Meritum Bank, Citi Handlowy

4,50%

Bank Pocztowy, Kredyt Bank

4,30%

Allianz Bank
Meritum Bank, Citi Handlowy

4,70%
4,50%

Getin Bank
Allianz Bank
Meritum Bank, Citi Handlowy

4,75%
4,70%
4,50%

Polbank EFG
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14
Wall
Street
największe spotkanie inwestorów
indywidualnych w Polsce

wyraźnie - lato będzie dobre, na parkiecie
będzie słońce.
I trzeci przekaz to takie zwyczajne, ale
niezwykle ważne policzenie się inwestorów indywidualnych. Na co dzień bywają samotni, ale kiedy zobaczą ilu nas jest,
jak duża jest to impreza, jak wielu znakomitych gości chce spotkać się i podzielić
wiedzą - inwestorzy czują się zmotywowani. To przekłada się na ich aktywność,
na siłę, która pozwala stowarzyszeniu lepiej dbać o interesy inwestorów wobec
wielkich organizacji. Włączenie się do
różnorodnych inicjatyw, determinacja
w obronie interesów inwestorów indywidualnych wyraźnie po Wall Street rośnie. Tu ładują akumulatory.
Jak wyglądają relacje Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z MSP
i GPW - jakie są skutki takich paneli
jak ten piątkowy dla samych inwestorów?

Słońce świeci nad Wall Street - mówi Markowi Skale Jarosław
Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
organizator 14 edycji Wall Street.
Czym w istocie dla rynku finansowego jest Wall Street?
Marka Wall Street stała się symbolem największego spotkania inwestorów
w Polsce i z tego co wiem w Europie Środkowej. Co niezwykle ważne - są to inwestorzy aktywnie inwestujący na rynku
kapitałowym. Dziś obrót dokonywany
jest z klawiatury, w sieci - stąd rośnie
i potrzeba i ranga takich spotkań jak
Wall Street. Oczywiście ważna w tym jest
możliwość porozmawiania z analitykami,
z osobami, których analizy są czytane,
służą podejmowaniu decyzji, z firmami
z całej Polski, z szefami domów maklerskich, wielu firm ważnych dla inwestorów, z badaczami procesów decyzyjnych.
Jednak moim zdaniem najważniejsza jest
taka swoista platforma wymiany doświadczeń - sukcesów, własnych pomysłów,
skonfrontowania swoich idei z kolegami.
To ma poważny walor psychologiczny,
szczególnie w dobie internetu, ten fakt setek spotkań twarzą w twarz jest niezwykle cenny dla każdego z indywidualnych
inwestorów. I co niezwykle ważne, tu nie
jest homogenicznie - jedni oczekują wiedzy, inni wymiany doświadczeń, jeszcze
inni potwierdzenia własnych koncepcji
- tu się bardzo dużo i intensywnie dzieje
przez całe 3 dni.
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Trzy najważniejsze przesłania z tegorocznego, 14 Wall Street - choćby dla
tych inwestorów, którzy nie dojechali?
Moim zdaniem najważniejsza konkluzja jest taka, że nieważne ile lat inwestujesz, to ciągle musisz doskonalić warsztat,
stale uczyć się coraz to nowych rzeczy. Jeśli o 9.00 na wykładzie niedzielnym, trzeciego dnia, po uroczystej Gali sale są nabite uczestnikami i trzeba dostawiać
krzesła, to ten głód warsztatu, wiedzy niezwykle cieszy. Po raz trzeci mamy nadsubskrybcję na ok. 45 dni przed imprezą,
chętnych jest ok. 800-1000 osób. Niestety
logistyka nie pozwala przyjąć wszystkich,

Bardzo mocno promowana przez prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego idea
Centrum Finansowego Europy Środkowej jest bardzo zgodna z naszym myśleniem. Podobnie działania i decyzje Ministerstwa Skarbu Państwa w ostatnich
prywatyzacjach poszerzają rynek, zwiększają liczbę indywidualnych inwestorów. My tylko będziemy stale dbali o to,
by udział indywidualnych inwestorów był
w okolicach 30%, bo to zapewnia giełdzie
płynność i obroty. Można powiedzieć, że
dobrze się rozumiemy i wspieramy się
wzajemnie.
Co dla Ciebie osobiście jest najważniejsze po 14 Wall Street.
Tak na gorąco - to, że idzie dobre lato,
że jest optymizm wśród inwestorów. To,
że mamy wspólne z GPW i MSP myślenie
o rynku, że zgadzamy się co do ważności i dobrej, potrzebnej poważnej obecno-

„Trzeci przekaz to takie zwyczajne, ale niezwykle ważne policzenie się
inwestorów indywidualnych. Na co dzień bywają samotni, ale kiedy zobaczą ilu nas jest, jak duża jest to impreza, jak wielu znakomitych gości chce
spotkać się i podzielić wiedzą - inwestorzy czują się zmotywowani.”
bo ze względu na dostępne obiekty musimy zamykać się na poziomie 600 osób.
Po drugie to dyskusje o tym co będzie, jakie są perspektywy na czas najbliższy, czego możemy oczekiwać. To
czuć szczególnie w kuluarach, w dyskusjach. To swoisty barometr pokazujący stan oczekiwań wynikający z nastroju,
prognoz i ocen wszystkich 600 uczestników. Ten kuluarowy barometr mówi dość
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ści inwestorów indywidualnych w rynku kapitałowym. I dla mnie osobiście to,
że inwestorzy indywidualni cenią Stowarzyszenie. Spośród uczestników nie będących członkami, ok. 90% po Wall Street
zapisuje się do nas. To najwyższa z ocen
jakiej możemy oczekiwać, od naszych
członków i od pozostałych inwestorów.
Po to robimy Wall Street.
Rozmawiał Marek Skała

Daleko od celu
Paweł Banaszak, KPF

jednolitego rynku kredytów konsumenckich w Europie.

11 czerwca minął wyznaczony przez
Komisję Europejską termin wdrożenia
nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim. Tylko w 3 krajach Unii Europejskiej
i w Norwegi nowe regulacje będą w tym
czasie przyjęte. Pozostałe kraje, w tym
Polska, spóźnią się z wdrożeniem, za co
mogą je czekać reperkusje ze strony Komisji. Ale nie to jest najpoważniejszym
problemem, związanym z nowymi przepisami, które będą regulowały udzielanie
kredytów konsumenckich.
Warto przypomnieć, że nowa dyrektywa powstawała przez ponad 5 lat. Ostatecznie, została przyjęta 23 kwietnia 2008
roku. Wówczas ruszył proces jej implementacji w poszczególnych krajach. Mogłoby się wydawać, że przebiegnie on stosunkowo sprawnie, ponieważ dyrektywa
została oparta na zasadzie maksymalnej
harmonizacji, która teoretycznie stanowi, że państwa członkowskie nie powinny stosować istotnych odstępstw od jej
treści. Jednak w praktyce sprawa okazała
się dużo bardziej skomplikowana. Przedstawiciele władz krajów UE spotykali się
w Brukseli aby ustalić, jak należy rozumieć zapisy dyrektywy. Miało to pomóc
w przyjęciu możliwi jednolitych przepisów. Te ustalenia nie były jednak wiążące. Rządy poszczególnych państw decydowały się na dostosowanie regulacji do
wewnętrznych potrzeb. Niektóre postanowiły dodatkowo uregulować kwestie,
związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, ale nie objęte dyrektywą. W ten
sposób rodzą się kolejne regulacyjne puzzle, które raczej nie przyczynią się do realizacji podstawowego celu, jaki założyła sobie Komisja Europejska – stworzenia

Paradoksy legislacji
W praktyce okazało się, że zasada maksymalnej harmonizacji jest często rozumiana jako wyznacznik minimalnego poziomu regulacji. Jej zastosowanie
utrudnia także posługiwanie się w dyrektywie dosyć ogólnymi zwrotami, które są
różnie interpretowane przez władze krajowe. Dobrym przykładem jest okres czasu, jaki powinien upłynąć od dostarczenia klientowi informacji o warunkach
udzielania kredytu na specjalnym, jednolitym formularzu, do momentu podpisania umowy. W dyrektywie użyto zwrotu „w stosownym czasie”. W większości
regulacji krajowych ten okres czasu nie
jest ściśle precyzowany i prawdopodobnie praktyka rynkowa pokaże ile czasu
klienci faktycznie potrzebują na zapoznanie się z informacjami i podjęcie świadomej decyzji o zaciągnięciu kredytu. Jednak od tej zasady są wyjątki. W Hiszpanii
musi upłynąć co najmniej 5 dni od dostarczenia klientowi informacji do podpisania umowy kredytowej. To oznacza, że
klient, który na raty chce kupić lodówkę,
będzie musiał udać się do sklepu, uzyskać
informacje o kredycie i po pięciu dniach
wrócić, żeby podpisać umowę i odebrać
urządzenie. Podobne rozwiązanie zaproponowano w Rumunii. Tam okres
od udzielania informacji do podpisania
umowy powinien wynieść 15 dni, chyba
że klient na piśmie oświadczy, że nie potrzebuje tak wiele czasu na zapoznanie się
z warunkami oferty.
Hipoteczne i o niewielkich kwotach
tak lub nie
Państwa członkowskie różnie podeszły do kwestii objęcia nowymi przepisami kredytów hipotecznych. W większości krajów kredyty hipoteczne nie są
objęte nową regulacją. Ale nie wszędzie.
Projekt nowej polskiej ustawy o kredycie
konsumenckim, jako jeden z 10 w Europie, zakłada zastosowanie jej do kredytów
hipotecznych. To jeden z przykładów różnej interpretacji zasady pełnej harmonizacji. Zgodnie z art. 2 dyrektywa „ma zastosowanie do umów o kredyt”. Ten sam
artykuł zawiera listę umów o kredyt, które nie są objęte dyrektywą. Jednym z rodzajów umów wyłączonych z regulacji są
„umowy o kredyt przeznaczony na sfinansowanie nabycia lub utrzymania prawa własności nieruchomości (…)”. Mimo

to autorzy polskiej ustawy zdecydowali się na rozwiązanie odwrotne. Wyszli
być może z założenia, że ustawa, która
wdraża wszystkie zapisy dyrektywy, może
obejmować także dodatkowe elementy dyrektywą nie objęte. Innym przykładem zastosowania tego podejścia jest objęcie nową regulacją kredytów o wartości
poniżej 200 euro, które w dyrektywie zostały wyłączone tak, jak kredyty hipoteczne. Tak więc w Polsce nowe przepisy będą
stosowane praktycznie do wszystkich rodzajów kredytów (w tym do kredytów hipotecznych) w wartości do 255 550 złotych.
Monitoring efektów dyrektywy
równie trudny
Regulacje wdrażające dyrektywę o kredycie konsumenckim, co zrozumiałe, są
dostosowywane do specyfiki poszczególnych, bardzo zróżnicowanych rynków.
Podobnie, jak w przypadku wielu innych
regulacji wspólnotowych, na dalszy plan
schodzi osiągnięcie celów, jakie tworząc
dyrektywę, wyznaczyła Komisja Europejska. Nowa dyrektywa miała być środkiem
do stworzenia w Europie jednolitego rynku kredytów konsumenckich i zapewnienia konsumentom jednolitego, wysokiego
poziomu ochrony ich praw. Czy i w jakim
stopniu te cele zostaną zrealizowane okaże się za kilka lat. Niestety, nawet ocena
wpływu dyrektywy na poszczególne rynki
będzie trudna, jeśli w ogóle możliwa. Komisji Europejskiej nie udało się bowiem
stworzyć kompleksowego narzędzia analitycznego, które mogłoby zostać w tym
celu użyte. Badanie („benchmark study”)
zrealizowane na zlecenie Komisji Europejskiej wykazało, że trudno jest zgromadzić porównywalne dane statystyczne opisujące rynek kredytów detalicznych
w wszystkich krajach członkowskich. Najprawdopodobniej ocenie nie będzie także
podlegał istotny z punktu widzenia rynku czynnik, jakim są koszty wprowadzenia nowej regulacji. Na etapie tworzenia
dyrektywy w całej Europie powstały tylko
dwa opracowania szacujące przyszłe skutki funkcjonowania nowej regulacji – jedno w Wielkiej Brytanii i jedno w Polsce,
zrealizowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.
Paweł Banaszak
Manager ds. Komunikacji,
Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce
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Trudno być szefem

– rozwój kompetencji interpersonalnych
wśród kadry zarządzającej
"Celem wielu liderów jest sprawić, by
ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie.
Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie.”
Carla Northcutt.
Analizując biografie wielkich przywódców z dawnej przeszłości, takich jak
Atylla czy Aleksander Wielki nie odnoszę wrażenia, że ich sukces oparty był na
zarządzaniu demokratycznym, włączaniu podwładnych do współdecydowania,
czy wręcz oddawaniu władzy w ich ręce.
Charyzmatyczni przywódcy starożytnego
świata to osoby odważne, bezkompromisowe, o silnym poczuciu własnej wartości graniczącym z megalomanią. Pewność
siebie i pełna wiara w słuszność swoich
decyzji skutkowała ich brakiem zahamowań i pewnym kroczeniu do sukcesu.
Nie sądzę, żeby zastanawiali się w ogóle,
co myślą i czują ich ludzie, albo rozważali, z czego ich podwładni czerpią motywację do działania.
Rzeczywistość jednak zmieniła się
znacznie od tego czasu i zmienia się nieustająco. Żyjemy w świecie bardzo wielu
rywalizujących ze sobą przywódców, wyposażonych w podobną wiedzę i narzędzia. A oczekiwania podwładnych wobec
przełożonych także ewoluują.

lowanie innymi. Na dalszy plan schodzi
- o dziwo - także wiedza specjalistyczna
i doświadczenie.
Dobry przełożony nie jest więc już
wszystkowiedzącym wodzem, w cieniu
którego pozostają odtwórczy pracownicy, ale staje się on patronem wskazującym
drogę do realizacji celów i samorozwoju.
Swoją misję realizuje wspólnie z ludźmi,
po partnersku, jednocześnie jednak wysoko podnosząc poprzeczkę efektywności i nastawienia na wyniki. Lider nadaje
kierunek i jest agentem zmian. Najlepszy
szef to taki, którego podwładni po wykonaniu zadania mówią „Zrobiliśmy to razem”.
Za tak głęboką zmianą w myśleniu o przywództwie, która dokonała się
na przestrzeni ostatnich lat, musi nadążać rozwój indywidualny obecnych i przyszłych zarządzających. Pojawia się oczywi-

ste pytanie, na ile cechy, na które stawiamy
we współczesnym modelu przywództwa
są wrodzone, a w jakim stopniu można je
wykształcić poprzez rozwój.
Istnieje wiele teorii na ten temat,
opartych o solidne badania naukowe.
Teorie cech przywódczych odwołują się
do przekonania o wpływie cech osobowości na jakość zarządzania. Myśląc o takich
liderach, jak Churchill, Ghandi, Thatcher,
czy Martin Luther King trudno się nie
zgodzić, że choć to zupełnie różni ludzie,
wszyscy posiadali wyraziste predyspozycje osobowe, które umownie można określić mianem charyzmy. Zwykli śmiertelnicy próbujący się czegoś od nich nauczyć,
nie mają dużych szans. I tu z pomocą
przychodzą teorie stylu przywództwa.
Według nich, sukces zarządczy gwarantuje wdrożenie określonych zachowań
dostosowanych do określonych sytuacji.
W niektórych więc momentach szef musi
być autorytarny, a w niektórych demokratyczny. Czasem sukces może przynieść
postawa mentora wskazującego gotowe
sposoby skutecznego działania, a czasem
należy wyłącznie stać z boku, przyglądać
się i wspierać. Tego, w jakich sytuacjach
czytaj dalej na stronie 114

Wykres: Cechy najlepszych menedżerów

Im bardziej stajemy się światli - bo dostęp do wiedzy zarządczej jest teraz szalenie łatwy - tym mamy wyższe oczekiwania odnośnie przywódcy. Chcemy mieć
szefa, który jest chodzącym połączeniem
niewystępujących w naturze cech i umiejętności przywódczych.
Kilka tygodni temu, Talent Club opublikował badania „Polski Menedżer
2008 – kwalifikacje, zarobki, sukces”,
które w jednoznaczny sposób udowodniły, że u współczesnego przywódcy
wzrosło znaczenie indywidualnych cech
interpersonalnych.
Respondenci, sami będący menedżerami średniego i wyższego szczebla, wymienili wśród cech najlepszych przywódców szeroko rozumianą „umiejętność
zarządzania ludźmi” oraz specyficzne cechy interpersonalne, kreatywność, elastyczność w podejściu do problemu oraz
zdolność do podejmowania ryzyka. Do lamusa odchodzi autorytarne rozwiązywanie zagadnień, bezwzględność i manipu-
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Źródło: Raport Talent Club „Polski Menedżer – kwalifikacje, zarobki, sukces”
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stosować określone metody można się
oczywiście nauczyć.
Najnowsze badania dowodzą niezbicie, że o ile cechy wrodzone (talent przywódczy) mają niezaprzeczalnie wysoki
wpływ na jakość zarządzania, to jest on
maksymalnie pięćdziesięcioprocentowy.
Drugie pięćdziesiąt procent to udział doświadczenia i rozwoju posiadanych predyspozycji. Dążąc do bycia stuprocentowym liderem najlepszą rzeczą, jaką
możemy więc zrobić jest stałe i konsekwentne podnoszenie swoich kwalifikacji.
Skoro nie ma szans, żeby współczesny
szef był samotnym superbohaterem realizującym swoje wizjonerskie przesłania,
zmuszony jest on więc do intensywnych
interakcji społecznych. Pracuje on z ludźmi, stąd musi mieć wysokie kompetencje
interpersonalne.
Te z kolei mogą mu pomóc w:
• łatwiejszym motywowaniu zarówno
podwładnych, jak i siebie;
• proaktywności (nie tylko zawodowej
ale i osobistej);
• podniesieniu swojej odporności na
stres;
• podniesieniu poziomu własnej asertywności;
• łatwiejszym budowaniu autorytetu
(osoby posiadające wysokie umiejętności
interpersonalne odbierane są jako pełne
charyzmy i są zwykle autorytetem w swoim środowisku);
• inspirowaniu innych do działań
zgodnych z jego celami (nie chodzi tu
o negatywnie postrzeganą manipulację
a raczej o perswazję oraz umiejętność
egzekwowania wymagań);
• dziedzinach wielu sferach życia zawodowego oraz osobistego.
Umiejętności interpersonalne mają
wiele synonimów np. umiejętności psychospołeczne, kompetencje osobiste,
kompetencje społeczne, zdolności społeczne, inteligencja społeczna, efektywność interpersonalna.

Ogólnie rzecz biorąc, umiejętności interpersonalne są to złożonymi umiejętnościami warunkującymi efektywne radzenia
sobie w określonych sytuacjach społecznych nabywane przez jednostkę w toku
treningu społecznego (naturalnego bądź
sztucznego).
W pojęciu umiejętności interpersonalnych mieszczą się następujące zdolności:
• pewność siebie
• budowanie autorytetu
• asertywność
• perswazja
• obrona przed manipulacją
• empatia i inteligencja emocjonalna
• umiejętność rozwiązywania konfliktów
• umiejętność radzenia sobie ze stresem
• umiejętność realizacji celów
• umiejętność negocjacji
• umiejętność prowadzenia grupy
• konsekwencja w działaniu
Okazuje się, że największe problemy
z umiejętnościami interpersonalnymi
występującymi zarówno w pracy menedżerskiej, ale także w codziennym życiu
każdego z nas, to:
• nadmierna dominacja i kontrolowanie innych (pouczanie, manipulowanie)
• narzucanie się (nadmierne angażowanie się i zabieganie o uwagę)
• nadmierna otwartość i poświęcanie się (niezrozumienie innych, trudności w stawianiu granic)
• łatwowierność i nadmierne dostosowywanie się
• brak asertywności
• społeczne wycofywanie się
• chłód w kontaktach społecznych
(brak bliskości)
• zawiść i mściwość (wroga dominacja, podejrzliwość).
Społeczne oraz – w konsekwencji finansowe koszty błędów popełnianych
przez zarządzających z powodu powyższych problemów mogą okazać się niezwykle wysokie. Dlatego nowoczesne organizacje kładą duży nacisk na rozwój
menedżerów wdrażając coraz nowsze pomysły i programy. Najskuteczniejszą metodą okazuje się zawsze trening w kon-

kretnych sytuacjach społecznych. Takie
naturalne szkolenie przechodzimy przez
całe życie w codziennych zdarzeniach.
Należy jednak pamiętać, że ludzie w interakcjach z innymi działają tak, jak zostali wychowani. Wszyscy mamy więc już
na starcie określony bagaż, a więc poziom
kompetencji społecznych, wywodzący się
ze środowiska, w którym się wychowaliśmy. Lepiej w interakcjach radzą sobie ludzie, którzy byli poddawani intensywnemu
treningowi społecznemu. Jeśli więc w domu,
w którym dorastaliśmy, niewiele się rozmawiało i panowała chłodna atmosfera wyciszenia, istnieje duże prawdopodobieństwo
przyszłych problemów z wyrażaniem myśli i uczuć.
Wzrastająca potrzeba dobrze rozwiniętych umiejętności społecznych powoduje też, że wraca do łask pozytywne
myślenie o solidnym doświadczeniu, nie
tylko zawodowym, ale także życiowym.
W latach dziewięćdziesiątych w Polsce
stawialiśmy na ludzi bardzo młodych.
Ceniliśmy w nich pasję, energię, zaangażowanie. Młodzi ludzie byli świetnym
materiałem do tego, żeby wspólnie wypracować nowe standardy pracy, które
w owym czasie wprowadzaliśmy. Obecnie na rynku pracy wzrasta wartość trzydziestoparo- i czterdziestolatków, którzy
– nadal nie pozbawieni pasji – mają za
sobą już duży bagaż doświadczeń zdobywanych w rozmaitych środowiskach i sytuacjach społecznych.
Swój renesans przechodzi także –
wcześniej zapomniana – metoda rozwoju kadr zwana mentoringiem. Jest to
forma rozwoju umiejętności oparta o treninig naturalny. Mentor, czyli pracownik
o wysoko rozwiniętych kompetencjach,
przeprowadza pracownika mniej kompetentnego przez proces edukacyjny w naturalnym, tętniącym życiem środowisku
pracy. Badania wskazują, że o tej metodzie przypominają sobie coraz częściej
nowoczesne firmy właśnie dlatego, że nauka przez pokazywanie przykładu jest
niezwykle skuteczna.
czytaj dalej na stronie 124
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Trening naturalny, który wszyscy stale przechodzimy, jest jedną z dwóch opcji
rozwoju umiejętności interpersonalnych
(drugim jest trening stacjonarny, a więc
szkolenie). Odbywa się on najczęściej
bez udziału głębszej refleksji. Dynamicznie zmieniające się warunki życia i pracy
zwyczajnie wymuszają na nas poddawanie się tym zmianom poprzez dopasowywanie swoich stylów i metod zachowania.
Musimy się więc uczyć, żeby nadążać.
Nieustannie kwestionowana wiedza i weryfikacja naszych zdolności wywołuje
stres, że lada chwila wypadniemy z obiegu i przestaniemy być autorytetem nawet
dla własnych dzieci.
To staje się motorem naszego - czasem mocno chaotycznego - rozwoju.
Okazuje się też, że wielu menedżerów o imponującym doświadczeniu i pozycji zawodowej doświadcza głębokiej
frustracji w związku z przebiegiem swojej kariery i własnego rozwoju. Oglądając się wstecz dostrzegają oni możliwości,
których nie wykorzystali, ścieżki, których
nie obrali lub lekcje, których nie odrobili. Specjaliści od zarządzania zalecają w ramach profilaktyki pomyślenie
o swoim rozwoju w sposób strategiczny. Zanim zaangażujemy się w wybrane
inicjatywy rozwojowe, które – jak nam
się wydaje – zagwarantują nasz osobisty
sukces, dobrze jest oddać się refleksji na
własny temat, a więc zacząć od diagnozy, czemu mają one służyć. Ci liderzy,
którzy potrafią jasno sformułować swoje marzenia i cele, rozwijają umiejętności potrzebne do ich realizacji i znajdują spełnienie, bez względu, jak wyboista
okazuje się wybrana droga.
Postulat myślenia strategicznego odnośnie rozwoju własnych kompetencji
odnosi się do obu metod treningu: naturalnego i stacjonarnego. Jeśli decydujemy
się na wybór określonej drogi zawodowej,
powinniśmy w sposób całkowicie świadomy dążyć do uczestnictwa w takich sytuacjach społecznych, w których możliwe
jest zdobywanie konkretnych, wyselekcjo-

nowanych kompetencji. To samo myślenie dotyczy wybieranych metod rozwoju
stacjonarnego, a więc szkoleń, warsztatów, coachingu.
Rozpoczynając od wytyczenia kierunku rozwoju, przejdźmy przez dokonanie
analizy własnych kompetencji, co pomoże nam w wyborze odpowiednich metod
i narzędzi rozwoju konkretnych, wybranych cech. Żeby uczenie się było skuteczne, należy pamiętać, że przebiega według
następującego schematu:
1. Kompetencję należy zrozumieć poznawczo, to znaczy poznać czym jest, jaki
jest jej cel i sens.
2. Zrozumieć behawioralnie – mieć
okazję do praktycznego zapoznania się
z nią, przećwiczyć ją i samodzielnie doświadczyć, a następnie uzyskać dostęp do
informacji zwrotnej od innych, czy dobrze ją wykonuję.
3. Dokonać tzw. abstrakcyjnej konceptualizacji, czyli uogólnienia pozwalającego na stworzenie różnych koncepcji
i pomysłów pozwalających na zastosowanie ich w podobnych sytuacjach.
4. Zautomatyzować – używać jej tak
często, jak to tylko możliwe, aż stanie się
naturalną czynnością.

Nie jest łatwo być szefem i niestety
przyszłość nie zaoferuje nam w tej dziedzinie ułatwień.
Dobry menedżer bazując na talentach swoich podwładnych umie nadać ich
działaniom wspólny kierunek, wywołać
dodatnią synergię i sprawić, że wszyscy
z pasją, zaangażowaniem i poświęceniem
będą realizować stawiane przed nimi cele.
Aby taka sytuacja mogła zaistnieć, menedżer musi uświadomić sobie jak ważne
jest diagnozowanie, konsekwentne rozwijanie i pielęgnowanie kompetencji interpersonalnych - zarówno własnych, jak
również członków swojego zespołu.
Jest to trudny i czasochłonny proces,
dający jednak wiele satysfakcji pracownikom i ich przełożonym, a organizacjom
pozwalający na wzrost i wzmacnianie
swoich przewag konkurencyjnych.

Niektórym z nas wydaje się, że jeśli opanowali daną umiejętność poznawczo (przeczytali książkę np. o rozwiązywaniu konfliktów), to już posiedli taką
umiejętność. Niestety, tak się nie dzieje. Po pierwsze nie zrozumieliśmy jej behawioralnie (nie ćwiczyliśmy), nawet jeśli sami zrobiliśmy sobie ćwiczenie, to nie
mieliśmy możliwości dostępu do informacji zwrotnej (nikt nam nie powiedział,
co zrobiliśmy dobrze, a co źle), a już na
pewno nie zautomatyzowaliśmy tej umiejętności (nie stała się ona naszym nawykiem).

Konrad Zabłocki,
Morgan Brown Group

Trzy pierwsze kroki można zrealizować podczas treningu naturalnego i stacjonarnego. Natomiast zautomatyzować
umiejętność można tylko podczas naturalnego treningu społecznego. Tylko
w prawdziwych sytuacjach społecznych
nowa umiejętność interpersonalna może
stać się nawykiem.

Zofia Żelichowska,
Telos Partners
Autorzy są ekspertami programu
Talent Club

NAJLEPSZE LOKATY EUR - 1 miesiąc
5 tys.

1 tys.

10 tys.

Polbank EFG

1,00%

Polbank EFG

1,25%

Polbank EFG

1,25%

BOŚ, Millennium

0,80%

BOŚ, Millennium

0,80%

BOŚ, Millennium

0,80%

Nordea

0,70%

Nordea

0,70%

Nordea

0,70%

BPH

0,60%

BPH

0,60%

BPH

0,60%

Getin Bank, DB PBC

0,50%

DB PBC, Getin Bank

0,50%

DB PBC, Getin Bank

0,50%
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Paweł Rejczak, Bankier.pl

Przy górnym ograniczeniu dwumiesięcznych wahań,
rynek spodziewa się zmiany trendu na spadkowy
W pierwszej połowie ubiegłego tygodnia na warszawskiej giełdzie widoczny
był optymizm. Poniedziałkowe notowania indeksu WIG20 zakończyły się wyżej
o 1.1%, we wtorek zmiana sięgnęła +0.9%.
Rynek reagował na wzrost głównych światowych giełd, w USA rozpoczynał się sezon publikacji wyników kwartalnych spółek. W środę WIG20 przekroczył poziom
2400 pkt., ale zamknięcie sesji znalazło się
poniżej tej psychologicznej bariery. Zmiana wyniosła +0.3%. W czwartek również
nie udało się utrzymać powyżej 2400 pkt. indeks wahał się w zakresie sesji środowej.
Piątkowe notowania przyniosły wzrost do
tygodniowego maksimum 2415.06 pkt.,
ale w końcówce dnia przewagę miała podaż – inwestorzy reagowali na gorsze od
oczekiwań dane makro z USA oraz szybkie pogorszenie sytuacji światowych giełd.
Zamknięcie sesji piątkowej znalazło się na
poziomie 2375.24 pkt. W porównaniu do
zamknięcia sprzed tygodnia oznacza to
zmianę +41.6 pkt. (+1.8%).
Ostatnie sesje generalnie stały więc
pod znakiem kontynuacji wcześniejszego
trendu wzrostowego – ruchu w górę w ogra-

niczeniach dwumiesięcznych wahań. Krótkoterminowe oczekiwania są jednak negatywne z uwagi na piątkową wyprzedaż na
amerykańskim rynku akcji. Już od kilku
dni inwestorzy obawiali się u nas zmiany
trendu światowych giełd. Było to widoczne gdy nieskuteczne okazywały się próby
utrzymania indeksu nad wspomnianym
oporem 2400 pkt. Poza tym niewielka
różnica między kontraktami terminowymi oraz samym indeksem przez cały czas
wskazywała przewagę pesymizmu. Rynek
spodziewa się kontynuacji rozpoczętego
w kwietniu trendu spadkowego (maksimum indeksu 2619.13 pkt.). W maju
i czerwcu kontynuacja przeceny zatrzymana została w okolicy wsparcia 2250 pkt.
Przebicie tego poziomu otwierałoby drogę do testu dolnych ograniczeń zakresu
wahań z lutego, czyli ok. 2170-2200 pkt.
(aktualne roczne minimum 2165.20 pkt.).
Strona podażowa obstawia wariant kontynuacji trendu spadkowego przynajmniej
w kierunku poziomu 2000 pkt. Wybicie
w dół przyniosłoby jakieś średnioterminowe rozstrzygnięcie, bo już prawie od
roku warszawska giełda nie ma zdecydowanego trendu - indeks WIG20 waha

WIG 20
WIG20 największe spadki
PKOBP

WIG20 największe wzrosty

38,37 zł

-0,65%

BIOTON

0,21 zł

5%

38,3 zł

-0,39%

KGHM

96,5 zł

2,82%

57 zł

0%

POLIMEXMS

4,68 zł

2,41%

CEZ

140,9 zł

0,36%

PZU

374,7 zł

1,82%

BZWBK

194,7 zł

0,36%

GETIN

9,91 zł

1,75%

PKNORLEN
ASSECOPOL

się wokół testowanego ostatnio poziomu
2400 pkt. Zakres tych wahań to ok. 22002600 pkt. Zmienność jest więc niska w porównaniu z tym co obserwowaliśmy w 2008
roku i pierwszej połowie 2009 roku. Wygląda to na zniechęcenie inwestorów. Mamy
również do czynienia z okresami niedużej
płynności. Przykładem mogą być obroty akcji ze składu indeksu WIG20 w ubiegły czwartek i piątek – poniżej 600 mln zł.
W USA trwa właśnie wspomniany okres
publikacji wyników spółek za drugi kwartał, więc trend nie jest jeszcze zdecydowanie przesądzony. Nie można wykluczyć
wejścia w fazę nerwowych wahań. Oczywiście nie można wykluczyć też bardziej
negatywnego scenariusza polegającego
na szybkim ruchu w kierunku rocznych
dołków lub niżej. Miałoby to przełożenie
na nasz rynek i sprzyjałoby pogłębieniu
spadku w kierunku lutowego minimum.
Podsumowując, w nadchodzącym tygodniu można spodziewać się korekty wzrostu z pierwszej połowy miesiąca. Wariant
zmiany trendu na spadkowy nie jest jeszcze potwierdzony - kluczowy będzie rozwój sytuacji na innych giełdach, w tym reakcja rynków
na kolejne raporty kwartalne spółek.

Paweł Rejczak,
Bankier.pl

NAJLEPSZE LOKATY PLN - 3 miesiące
5 tys.

1 tys.

20 tys.

Open Finance

5,00%

Open Finance

5,00%

Open Finance

5,00%

DnB Nord , Allianz Bank, Toyota Bank

4,80%

DnB Nord, Allianz Bank, Toyota Bank

4,80%

DnB Nord, Allianz Bank, Toyota Bank

4,80%

Invest-Bank, Euro Bank

4,70%

Euro Bank

4,75%

Euro Bank, Polbank EFG

4,75%

Polbank EFG

4,50%

Invest-Bank

4,70%

Invest-Bank

4,70%

Getin Bank

4,46%

Polbank EFG

4,50%

BOŚ Bank

4,60%

NAJLEPSZE LOKATY PLN - 1 rok
5 tys.

1 tys.

20 tys.

AIG Bank Polska

5,80%

AIG Bank Polska

5,80%

AIG Bank Polska

5,80%

Getin Bank

5,50%

Getin Bank

5,50%

Polbank EFG

5,75%

Allianz Bank, Toyota Bank

5,30%

Euro Bank, Allianz Bank, Toyota Bank

5,30%

Getin Bank

5,50%

Euro Bank, Polbank EFG, Open Finance

5,25%

Polbank EFG

5,25%

Euro Bank, Allianz Bank, Toyota Bank

5,30%

Meritum Bank

5,20%

Meritum Bank

5,20%

Meritum Bank

5,20%
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Tomasz Regulski, TMS Brokers

Wzrostowy tydzień w notowaniach EUR/USD
Miniony tydzień przyniósł dynamiczne umocnienie euro względem dolara. Kurs tej pary walutowej wzrastając z poziomu 1,2600 zdołał nawet
chwilowo wzrosnąć ponad 1,3000. Notowania euro wsparły udane aukcje
europejskiego długu, z kolei dolarowi szkodziły słabsze od prognoz dane napływające z amerykańskiej gospodarki. Z punktu widzenia analizy technicznej sygnał do zwyżki powstał po przebiciu linii 7-miesięcznego trendu spadkowego. Jeśli powiodą się próby trwałego przebicia poziomu 1,3000 (co może
być dość trudne) powstanie przestrzeń do zwyżki w pobliże kolejnego, jeszcze istotniejszego oporu usytuowanego nieco powyżej 1,3100. Przy zakupie
euro za dolara w krótkim terminie należy jednak zachować ostrożność bowiem notowania tej pary walutowej są już dość silnie wykupione.
Szczególnie istotnym wydarzeniem
minionego tygodnia dla inwestorów na
całym świecie była pierwsza od kwietnia aukcja greckich papierów dłużnych.
W ostatnich dwóch miesiącach Grecja bazowała na pomocy z Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powrót na rynek
wypadł dość dobrze. Sprzedano 6-miesięczne bony skarbowe o wartości 1,625
mld EUR. Popyt na nie ponad 3,5-krotnie przekroczył podaż. Warto zauważyć,
że oprocentowanie zaoferowane przez
Grecję było niższe od kosztu pożyczek
udzielanych przez KE i MFW w ramach
pakietu pomocowego. Fakt ten może zachęcać Grecję do kolejnych emisji papie-

rów dłużnych w najbliższych miesiącach.
Dość dobrze w ostatnich dniach wypadły
również aukcje hiszpańskich i francuskich
obligacji. Stosunkowo duże zainteresowanie tymi papierami świadczy o wzroście zaufania inwestorów do krajów strefy euro. By jednak okazało się ono trwałe
niezbędne wydają się sygnały z mniej rozwiniętych państw Eurolandu świadczące o skuteczności ich działań zmierzających do ograniczenia wysokich deficytów
budżetowych.
Wzrostowi zaufania do strefy euro
w ostatnich dniach towarzyszyło narastanie obaw o tempo ożywienia amerykańskiej gospodarki. Z USA napłynęła

MWIG 40
MWIG40 największe spadki
NFIEMF

MWIG40 największe wzrosty

17,51 zł

-3,47%

SKOTAN

2,25 zł

15,98%

66 zł

-1,79%

BORYSZEW

2,31 zł

6,94%

KERNEL

59,6 zł

-1,49%

CENTROZAP

0,43 zł

4,88%

LPP

1715 zł

-1,38%

PETROLINV

10,97 zł

3,69%

MILLENNIUM

4,61 zł

-1,28%

DUDA

1,27 zł

3,25%

MOSTALWAR

bowiem kolejna seria słabszych od oczekiwań wskaźników. Rozczarowały m.in. odczyty sprzedaży detalicznej, indeksu Fed
Filadelfia i NY Empire State. Niższe od
oczekiwań okazały się szacunki czerwcowej inflacji PPI i CPI, co jeszcze bardziej
oddaliło perspektywę podwyżek stóp procentowych w USA. W najbliższym czasie
w notowaniach EUR/USD może w dalszym ciągu utrzymywać się presja wzrostowa, gdyż inwestorzy jeszcze nie zdyskontowali w pełni niższego tempa odbicia
w amerykańskiej gospodarce. Niepewność będzie utrzymywać się przynajmniej
do przełomu lipca sierpnia, kiedy na rynek napłyną dane o dynamice PKB Stanów Zjednoczonych w II kw. oraz o sytuacji na rynku pracy w lipcu.
Warto zauważyć, że kurs EUR/USD
zaczął ponownie zachowywać się jak wyznacznik tego, jak inwestorzy postrzegają fundamenty europejskiej i amerykańskiej gospodarki. W dłuższym terminie,
mimo obecnie nieco rozczarowujących
danych, lepiej powinny prezentować się
Stany Zjednoczone, co będzie przemawiać za powrotem do zniżki eurodolara.
Obecne odreagowanie wynika z tego, iż
inwestorzy nieco przeszacowali tempo
ożywienia amerykańskiej gospodarki i w
związku z tym muszą dostosować swoją
pozycję walutową.
Tomasz Regulski
Departament Analiz
DM TMS Broker S.A.

NAJLEPSZE LOKATY EUR - 3 miesiące
5 tys.

1 tys.

10 tys.

Polbank EFG

2,50%

Polbank EFG

2,75%

Polbank EFG

2,75%

Getin

2,00%

Getin Bank

2,00%

Getin Bank

2,00%

DnB Nord

1,30%

DnB Nord

1,40%

DnB Nord

1,40%

Alior Bank

1,20%

Aliior Bank

1,20%

Alior Bank

1,20%

Millenium

1,10%

Millenium

1,10%

Millenium

1,10%

NAJLEPSZE LOKATY USD - 3 miesiące
5 tys.

1 tys.

10 tys.

Polbank EFG, Alior Bank

1,50%

Polbank EFG

1,75%

Polbank EFG

1,75%

Millenium

1,10%

Alior Bank

1,50%

Alior Bank

1,50%

DnB Nord, Nordea, Getin Bank

1,00%

DnB Nord, Millenium

1,10%

DnB Nord, Millenium

1,10%

BOŚ

0,80%

Nordea, Getin

1,00%

Nordea, Getin

1,00%

BPS

0,50%

BOŚ

0,80%

BOŚ

0,80%
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Wynajmujesz pokoje letnikom
– możesz być zwolniony z PIT
Zbliża się sezon urlopowy, który może okazać się bardzo dobrą perspektywą
dla tych, którzy mają zamiar wynajmować na wsi pokoje letnikom. W obliczu takiej szansy podatnicy, którzy zdecydują się wynajmować pokoje wczasowiczom,
będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Preferencje, z których korzysta agroturystyka obejmują między innymi zwolnienie z opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach położonych na terenach wiejskich, a także dochodów uzyskanych z tytułu
wyżywienia urlopowiczów wówczas, gdy liczba wynajmowanych przez nich pokoi
nie przekracza pięciu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
2000, Nr 14, Poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych. Podatnik uzyskujący dochody
z wynajmu pokoi gościnnych skorzysta
ze zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione
będą następujące warunki:
- najem będzie dotyczył pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach
mieszkalnych,
- budynki, w których pokoje przeznaczone są na wynajem, położone są na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
- przedmiotem usług jest najem pokoi
gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,
- liczba wynajmowanych pokoi nie
przekracza pięciu (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 28.11.2007 r., sygn.
IBPB1/415-85/07/ZK).
Przy korzystaniu ze zwolnienia należy pamiętać by budynek, w którym wynajmowane są pokoje, wchodził w skład
gospodarstwa rolnego. Za takie w myśl
ustawy o PIT, uważane jest gospodarstwo w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, a więc obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy. Nadto wynajmowane
pokoje gościnne powinny znajdować się
w budynkach mieszkalnych – Izba Skarbowa w Warszawie, 3.08.2009 r., sygn.
IPPB1/415-392/09-4/EC.
Należy pamiętać, aby przedmiotem
usługi był najem pokoi gościnnych wy-

łącznie osobom przebywającym na wypoczynku. Wobec czego użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (dalej
jako ustawa o PIT) sformułowanie „pobyt
na wypoczynku” dotyczy pobytów urlopowych, weekendowych itp. (Izba Skarbowa w Bydgoszczy, 4.08.2009 r., sygn.
ITPB1/415-419/09/HD). Pobyt wypoczynkowy jest pobytem czasowym, akcydentalnym, nie ma charakteru stałego.
Zwolnienie nie dotyczy wynajmowania
pokoi na stałe, czy też robotnikom sezonowym lub studentom.
Ponadto przepis art. 21 ust. 1 pkt 43
ustawy o PIT stanowi, że jeżeli spełnione
są powyższe warunki, również dochody
uzyskane z tytułu wyżywienia osób, którym wynajęto pokoje, nie podlegają opodatkowaniu.

zanych z gospodarstwem rolnym, z której
dochody nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.
Podobnego zdania jest Dyrektor Izby
Skarbowej w Katowicach, 28.11.2007 r.,
sygn. IBPB1/415-85/07/ZK, który uznał,
że dochody z organizacji przejażdżek
konnych oferowanych letnikom nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Reasumując, podatnik uzyskujący dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych skorzysta z przedmiotowego
zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione będą
wyżej opisane warunki. Jeśli podatnik
prowadzi gospodarstwo agroturystyczne,
wynajmuje 5 pokoi w budynku mieszkalnym należącym do gospodarstwa rolnego a przedmiotem usługi jest najem po-

Urząd Skarbowy w Koninie (24.03.2005 r., sygn. PDI415/1/05) stwierdził, iż towarzyszące wynajmowi pokoi inne
rodzaje usług należy zakwalifikować do źródła przychodów
uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo że wykonywane będą przy wykorzystaniu bazy i urządzeń
związanych z gospodarstwem rolnym, z której dochody nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.
Jednym z warunków zwolnienia jest,
aby wynajmowane pokoje gościnne znajdowały się w budynkach mieszkalnych.
Osoby wynajmujące pokoje często organizują dodatkowe atrakcje dla urlopowiczów po to, aby uprzyjemnić im pobyt
(konne przejażdżki, wycieczki rowerowe,
ogniska itp.). Podatnicy zastanawiają się
czy tego rodzaju atrakcje także korzystają ze zwolnienia. Urząd Skarbowy w Koninie (24.03.2005 r., sygn. PDI-415/1/05)
stwierdził, iż towarzyszące wynajmowi
pokoi inne rodzaje usług należy zakwalifikować do źródła przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo że wykonywane będą
przy wykorzystaniu bazy i urządzeń zwią-

koi gościnnych osobom przebywającym
na wypoczynku, to dochód uzyskany z tytułu wynajmu pokoi gościnnych jest wolny od podatku dochodowego - Dyrektor
Izby Skarbowej w Poznaniu, 21.08.2009
r., sygn. ILPB1/415-626/09-2/TW. Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca nie określił dokładnej ilości łóżek, znajdujących się w wynajmowanych
pokojach, ani też procentowego udziału usług agroturystycznych w działalności rolniczej. Wobec czego podatnik może
wynająć pokoje znacznie większej ilości
osób.
Anna Pokrywczyńska
Redaktor PIT.pl & VAT.pl
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Wakacyjne problemy podatników
Wakacje trwają już w pełni. Nadmorskie miejscowości tętnią
życiem zdałoby się uważać, że cała Polska wypoczywa. Fiskus
jednak nie śpi. Z jakimi problemami w wakacje mogą się spotkać podatnicy? Sprawdź problemy innych – by samemu uniknąć kłopotów.

Wakacyjna praca często jest jedyną
w roku. Warto zatem pamiętać o limicie
zwolnienia, uprawniającym do pełnego
zwrotu podatku. W przypadku dochodu
(przychodu po odjęciu kosztów uzyskania i składek ZUS) do wartości 3091 zł
podatnik otrzyma powrotem pełny zwrot
podatku (556 zł 02 gr). Warunkiem jest,
że płatnik od pierwszej zarobionej złotówki pobiera zaliczki na podatek. W przypadku dochodów nie przekraczających tej kwoty rodzic, którego dziecko nie ukończyło
18 lat, a w przypadku dzieci studiujących –
odpowiednio 25 lat – zachowuje prawo do
ulgi prorodzinnej (Odpowiedź nr 13278).
W wakacje warto pamiętać także o opodatkowaniu najmu pokojów dla turystów,
na który wielu podatników właśnie się decyduje. Jeżeli prowadzi się działalność polegającą na wynajmie pokoi gościnnych,
w domu letniskowym, który stanowi budynek mieszkalny położony na terenie
wiejskim, to przychód z najmu korzysta
ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Zwolnieniu podlegają dochody uzyskane
z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku oraz
dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych
osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi
nie przekracza pięciu wynajmowanych pokoi gościnnych. Zwolnienie nie przysługuje, jeśli budynek mieszkalny położony jest
na terenie miejskim, nawet jeśli wchodzi
w skład gospodarstwa rolnego. Niespełnienie choćby jednego z warunków uprawniających do zwolnienia spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodu
uzyskanego z wynajmu pokoi (Odpowiedź
nr 25831).
Inny problem posiadają podatnicy, którzy wykonują działalność gospodarczą i decydują się na wyjazd na wakacje samochodem firmowym. Urząd Skarbowy w czasie
kontroli będzie badał m. in. miejsce, w którym znajduje się samochód w czasie kontroli; do kosztów uzyskania przychodów nie
zalicza się wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa
- w przypadku stwierdzenia, że składniki te
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nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia
znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa. Środek trwały jest składnikiem majątku który ze swej istoty jest wykorzystywany
do celów działalności. Udowodnienie innego używania środka trwałego skutkuje obowiązkiem korekty w zakresie rozliczanych
rat amortyzacyjnych i wyprowadzeniem go
z ewidencji środków trwałych. Istotą kontroli jest wykazanie, czy podatnik prawidłowo rozlicza prowadzone koszty i prawidłowo ujmuje je w księgach. Jeżeli urzędnik
powieźmie wątpliwość, czy w przypadku prowadzenia np. strony internetowej,
podatnik przebywa dla celów przedsiębiorstwa setki kilometrów, będzie dowodził braku związku poniesionych wydatków
oraz źródła uzyskiwania przychodów (Odpowiedź nr 26399).
Dodajmy do powyższego, że warto nie
przekazywać samochodu służbowego pracownikowi dla celów wyjazdu wakacyjnego. Takie przekazanie będzie dla pracownika powodowało przychód doliczany do
dochodów rocznych i opodatkowany.
Problem pojawia się również przy
otrzymywanym przez podatników świadczeniu wakacyjnym z ZFŚS, w szczególności w przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy 18-latka. Izba Skarbowa w Opolu (4
lutego 2005r., PF-II-005/10/KJ/05) uznała, że 18 rok życia osiąga się z początkiem
dnia, który swą datą odpowiada dniu urodzenia. Sformułowanie „dzieci i młodzieży
do lat 18” należy rozumieć, w ten sposób, iż
jeżeli dziecko ma np. 17 lat 11 miesięcy 29
dni to dopłata korzysta ze zwolnienia, jeżeli
natomiast dopłata dotyczy osoby, która ma
18 lat i 1 dzień, to pracodawca powinien od
wypłaconej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
Jeżeli dofinansowanie zostało zrealizowane przed ukończeniem przez dziecko 18
roku życia, to dopłata ta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób
fizycznych, natomiast dopłaty udzielone po
ukończeniu (w dniu ukończenia) 18 lat
nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia, a pracodawca powinien od wy-

Przegląd Finansowy Bankier.pl 16 (130) 20 lipca 2010

płaconej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Prawo
do zwolnienia określa się więc na moment
dokonania dofinansowania i nie ma przy
tym znaczenia moment, w którym odbywa
się obóz, kolonia itp. (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 29 sierpnia 2006r., 1471/DPF/415-61/06/ML; Świętokrzyski Urząd Skarbowy, 19 lipca 2006r.,
RO/415-16/06), (Odpowiedź nr 20166).
Zwolnione z opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych są bowiem dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów,
kolonii, obozów i zimowisk, w tym również
połączonego z nauką, pobytu na leczeniu
sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych
i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów
związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat
18 do wysokości 760 zł, a jeżeli dopłata odbywa się z ZFŚS - niezależnie od tej wysokości (Odpowiedź nr 16105).
Warto wiedzieć także, że ze środków
ZFŚS możliwy jest zakup łódek i sprzętu
sportowego, wypożyczanego pracownikom
na wakacje. W ustawie o ZFŚS wskazano
bowiem, że istnieje możliwość ich przeznaczenia na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz
na dofinansowanie zakładowych obiektów
socjalnych. Osprzęt sportowy nie mieści
się w definicji obiektów socjalnych (ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty
sportowo-rekreacyjne, żłobki i przedszkola
oraz obiekty służące działalności kulturalnej), zatem poprzez dofinansowanie takich
ośrodków możliwe jest dokonanie zakupu
dla takich ośrodków osprzętu sportowego.
Jednocześnie dofinansowaniem nie będzie
zakup samego ośrodka, takie działanie jest
niedopuszczalne. Podobnie zakup sprzętu
ze środków Funduszu nie będzie możliwy,
jeżeli zakład pracy nie posiada obiektu socjalnego, dla którego zakup taki byłby dofinansowaniem (Odpowiedź nr 9196).
Redaguje: Piotr Szulczewski
PIT.pl/VAT.pl
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Autorski Przegląd Prasy Ciszewski Financial Communications
12.07 - Blask państwowej dotacji
Jeśli weźmiesz kredyt na zakup i montaż
kolektorów słonecznych, państwo zwróci
ci nawet 45 proc. kosztów.

Z badania zleconego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że co trzeci właściciel domu jednorodzinnego poważnie rozważy tego typu inwestycje. Na państwowe
dotacje może liczyć nawet 40 tysięcy osób,
oprócz właścicieli prywatnych posesji,

również wspólnoty mieszkaniowe. Warunek jest jeden, nie można korzystać z ciepła z sieci miejskiej.

O tym, czy kolektory słoneczne to opłacalny kierunek, więcej w dzisiejszej Gazecie
Wyborczej.

13.07 - Kto następny w kolejce do bankructwa?

Portugalia, Hiszpania, Irlandia, a także Włochy – to kolejne (po Grecji) państwa w kolejce po tytuł bankruta Europy
– tak przynajmniej sądzi Robert Mundell,
kanadyjski ekonomista i laureat nagrody
Nobla w dziedzinie ekonomii sprzed je-

denastu lat. Kanadyjski profesor wyliczył
przybliżone prawdopodobieństwo restrukturyzacji zadłużenia każdego z powyższych krajów. Według niego istnieje
40 proc. szansa, że krok taki będzie zmuszona uczynić Grecja. Na około 20 proc.

noblista ocenia ryzyko, że przed taką decyzją staną; Portugalia, Hiszpania i Irlandia. Włochy są w relatywnie najlepszej sytuacji, gdyż prawdopodobieństwo takiego
zdarzenia w ich przypadku, profesor wyliczył na 10 proc. Więcej w Pulsie Biznesu.

14.07 - 200 proc. zysku w najlepszym funduszu

Legg Mason, Arka i UniKorona - w tych
funduszach akcji najłatwiej było osiągnąć
zysk w ostatnich dziesięciu latach. Powodów do narzekania nie mają też klienci funduszy Skarbiec i Idea. Martwić się
mogą ci, którzy trzymają pieniądze w funduszach PKO i Pioneera. To wnioski ze
wspólnego zestawienia Gazety Wyborczej
i serwisu Opiekun Inwestora.
Redakcja dziennika wyszła z założenia, że
wynik inwestycji rozpoczętej dokładnie
trzy, pięć lub dziesięć lat temu niewiele
mówi, bo stosunkowo niewielu klientów
funduszy zaczęło swoją przygodę z nimi
konkretnego dnia. Dlatego prześwietlone
zostały też wyniki funduszy dla innych wariantów. Uwzględnione zostały zyski i straty funduszy nie tylko dla 30 czerwca 2010
r., ale także dla 250 innych przykładowych dat.
Na przykład, badając fundusze polskich
akcji w ostatnich trzech latach, sprawdzone zostały wszystkie potencjalne wyniki trzyletnich inwestycji kończących się
między 30 czerwca 2009 r. a 30 czerwca 2010 r. Po odliczeniu sobót, niedziel,
świąt i innych dni, w których giełda nie
pracowała, dało to właśnie 250 różnych

przykładowych inwestycji, z których każda trwała dokładnie trzy lata.

Analogiczna analiza przeprowadzona została dla 250 różnych inwestycji trwających pięć lat oraz dla tych dziesięcioletnich.
Ten nowatorski ranking nie ma jednego
zwycięzcy. W każdym okresie najlepiej
spisały się inne fundusze. W tym najkrótszym, trzyletnim, na pierwszy rzut oka czyli w prostej analizie obejmującej tylko jeden okres, od 30 czerwca 2007 r. do
30 czerwca 2010 r. - wygrywają fundusze
mające dość krótką historię. Takie bez „obciążeń z przeszłości” wynikających z posiadania różnych papierów wartościowych,
niekoniecznie najszybciej odrabiające
straty z bessy. perspektywiczne.
Jeśli jednak zbadana zostanie nie jedna,
ale 250 różnych trzyletnich inwestycji, to
liderzy się zmieniają. Okazuje się, że najlepszy średni wynik dla wielu inwestycji
ma fundusz... Legg Mason Akcji, którego
klienci stracili w ciągu trzech lat przeciętnie tylko 12,4 proc. Na drugim miejscu,
ze średnim wynikiem minus 15,7 proc.,
jest fundusz UniKorona Akcji, zaś dopiero na trzecim Idea Akcji.

W rankingu pięcioletnim nie ma już tak
dużych rozbieżności między wynikami
„zafiksowanymi” dla konkretnej daty 30
czerwca i średnimi pochodzącymi z 250
różnych potencjalnych inwestycji. Patrząc
na wyniki pięcioletniego rankingu, widać
tylko jednego lidera - ponownie jest nim
Legg Mason Akcji, który w tym czasie
zarobił 69,7 proc. (licząc dla konkretnej
daty) oraz 76,5 proc. (licząc średnią wielu
inwestycji). Za plecami lidera jest fundusz
Arka (średni zysk dla 250 pięcioletnich
inwestycji wyniósł 69,1 proc.). Na trzecim
miejscu uplasował się Skarbiec Akcji, zaś
na czwartym UniKorona Akcji.
W dziesięcioletnim rankingu wzięło
udział zaledwie 11 funduszy, bo tylko tyle
miało wystarczającą historię swej działalności. Tu - patrząc przez pryzmat średniego zysku z 250 różnych dziesięcioletnich inwestycji w fundusz - zwycięzców
jest dwóch. To Arka Akcji oraz UniKorona Akcji. Oba fundusze osiągnęły średni zysk w wysokości 198 proc. Na trzecim miejscu uplasował się, ze sporą już
stratą do liderów, fundusz Skarbiec Akcji, zaś dopiero czwarte zajął zwycięzca
krótszych rankingów, fundusz Legg Mason Akcji.

16.07 - Polska nadal w centrum zainteresowania inwestorów

Nad 142 projektami o wartości 6 mld
euro pracuje obecnie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, poinformował na konferencji prasowej prezes Agencji. Liczba projektów wzrosła o 60
w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku – czytamy na portalu Forsal.pl.

Wśród firm, które chcą inwestować w naszym kraju są przedsiębiorstwa z branży
samochodowej, lotniczej, informatycznej oraz technologicznej. Zagraniczne firmy nadal są zainteresowane inwestycjami
w naszym kraju ponieważ, jak podkreśla
prezes PAIiIZ, Polska w przeciwieństwie

do wielu innych krajów oferuje stabilność
gospodarczą. Od stycznia do maja tego
roku inwestycje zagraniczne wyniosły 5,5
mld PLN. W całym 2009 r. wartość zagranicznych inwestycji wyniosła 8,4 mld
euro.
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www.blogbank.pl 4

Blog Roberta Gwiazdowskiego

BOLT TAX
Ministrowie finansów Francji (Christine Lagarde) i Niemiec (Wolfganga Schauble) napisali list do Komisji Europejskiej,
w którym domagają się wprowadzenia
w Europie podatku transakcyjnego nakładanego na różne transgraniczne transakcje
finansowe międzybankowe i giełdowe:
http://wyborcza.pl/1,75248,8131478,Berlin_i_Paryz_chca_nowego_ogolnoswiatowego_podatku.html#ixzz0teqQm93y
Ciekawe, czy poza UE też wprowadzą
taki podatek? Może niech posłuchają Usa-

ina Bolta! Rekordzista świata w biegu na
100 metrów i trzykrotny złoty medalista
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, poinformował właśnie dziennikarzy podczas konferencji prasowej poprzedzającej mityng
Diamentowej Ligi w Paryżu, że nie wystartuje w sierpniu w kolejnych zawodach Ligi
w Londynie. Powód? Właśnie podatki!
Zgodnie z nowym prawem, które weszło w życie 1 kwietnia 2010 roku, brytyjski fiskus może opodatkować Jamajczyka
stawką 50% nie tylko z przychodu uzyskanego ewentualnie w Londynie, ale propor-

cjonalnie również ze wszystkich innych
startów w danym roku, w których otrzyma
on nagrody!
Angole najwyraźniej zapomnieli, że: „if
you tax something, you get less of it”. Albo
może posłuchali opinii Pana Profesora Belki, który stwierdził niedawno, że „Krzywa
Leffera to bzdura. Może się potwierdzić w
jakichś skrajnych warunkach”. Czyżby rząd
brytyjski stworzył już warunki skrajne?
Jak pisałem w poprzednim poście historia nie uczy nas niczego, choć powinna.
Czytaj na Blogbank.pl 4

Blog Grzegorza Zalewskiego

Kłamstwo w służbie własności
„Analiza fundamentalna jest godna
uwagi ze względu na to, że stanowi uosobienie niezależności oraz pracy-w-pocieczoła. Gdyby rynek akcji był całkowicie
sprawiedliwy, inwestorzy mozolnie studiujący sprawozdania spółek mieliby zagwarantowane wysokie zyski. Niestety,
raporty nie zawsze mówią prawdę. Nawet jeśli w opinii najbardziej liczących
się audytorów spełniają wszystkie standardy rachunkowości, może się okazać,
że u ich źródeł leżą szacunki i założenia,
które mogą ulegać późniejszym zmianom.”
Martin Fridson „Złudzenia inwestora”
Debiutujące spółki chcą wypaść jak
najlepiej. To truizm. Wybór momentu
oferty publicznej, a później debiutu bardzo często powiązany jest z wcześniejszymi działaniami zarządu spółki (lub
właścicieli), którzy porządkują aktywa,
strukturę kapitałową spółki. Starają się
wyjaśnić różnego rodzaju niejasności,

posprzątać zaległości. Wszystko po to,
by w konkursie piękności jakim jest oferta publiczna wypaść jak najlepiej. Ponieważ zasady rachunkowości i księgowania
pozwalają czasem zgodnie z prawem na
przesunięcie „niewygodnych zdarzeń”
na przyszłość, od czasu do czasu okazuje się, że wydarzenia nie znane przed debiutem, wypływają na światło dzienne
już po debiucie. Dobry analityk fundamentalny jest w stanie rozpoznać część
tego rodzaju działań. Oczywiście niemal
każdy będzie bezsilny wobec przemilczeń
czy nawet jawnych fałszerstw w prospektach lub sprawozdaniach.
Czy istnieje sposób by sprawdzić,
czy spółki przed debiutem „koloryzują” swoją sytuację finansową? I czy robi
tak większość, czy może tylko te, w których wyjątkowo „skoncentrowana” jest
własność. Krótko mówiąc, czy poczucie
własności może być motywacją do kłamstwa na rynku kapitałowym.

Takie pytanie zadała właśnie Inga K.
Kowalewska w pracy magisterskiej „Poczucie własności jako motywacja do
kłamstwa”. Autorka ma doświadczenie
w branży finansowej prowadząc od 1996
roku własną firmę, zajmującą się doradztwem w zakresie public relations między
innymi spółek giełdowych.
W zalewie prac magisterskich w rodzaju „Analiza techniczna branży…”,
„Wycena fundamentalna spółki X” czy
„Czy rynek akcji jest efektywny”, które
niczego nie wnoszą to interesująca pozycja. Inga Kowalewska spróbowała zbadać, czy istnieje jakakolwiek zależność
pomiędzy wysokim poczuciem własności członków zarządu i rady nadzorczej
przed debiutem spółki na giełdzie, a stosowaniem przez zarządy spółek kłamstwa jeśli chodzi o informacje finansowe.
Czytaj na Blogbank.pl 4

NAJLEPSZE LOKATY USD - 1 rok
5 tys.

1 tys.

10 tys.

Polbank EFG

2,50%

Polbank EFG

2,75%

Polbank EFG

2,75%

Getin, Alior Bank

2,00%

Getin Bank, Alior Bank

2,00%

Getin Bank, Alior Bank

2,00%

DnB Nord

1,70%

DnB Nord

1,70%

DnB Nord

1,70%

Bank Pocztowy, Millenium

1,50%

Bank Pocztowy, Millenium

1,50%

Bank Pocztowy, Millenium

1,50%

ING BSK

1,30%

ING BSK

1,30%

ING BSK

1,30%
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HYDE PARK

Hyde Park

W MultiBanku duże zmiany
Wojciech Boczoń
MultiBank
wprowadza korzystne z punktu widzenia klientów klubu
Aquarius zmiany do
taryfy opłat i prowizji. W taryfie Classic pojawią się bezpłatne bankomaty,
kwota wpływów uprawniająca do zniesienia opłaty za konto spadnie do 5 tys.
zł, a na dodatek zostanie rozszerzona lista operacji znoszących opłatę za
ROR. Mniej powodów do zadowolenia
będą mieli jednak posiadacze standardowych kont osobistych, bo ich czeka fala
podwyżek. W MultiBanku szykuje się rewolucja, która może doprowadzić do dużych zmian w detalu BRE.
Przekaz ostatniej kampanii reklamowej MultiBanku był wyraźny: zwracamy opłatę za prowadzenie konta. Mimo
że spoty emitowane były zaledwie kilka
miesięcy temu, od września zwrot prowizji nie będzie już obowiązywał w podstawowej wersji MultiKont. Stała opłata
za MultiKonto w taryfie Active wyniesie 9,5 zł, a w taryfie Comfort 4,5 zł. Bank
wprowadzi także opłatę za karty debetowe w wysokości 5 zł miesięcznie. Opłata za konto z kartą w taryfie Active wzrośnie zatem do 14,5 zł, a w taryfie Comfort
do 9,5 zł. Posiadacze kont w taryfie Active dostaną na osłodę wszystkie bankomaty w kraju za darmo. Warto przy tym zauważyć, że zmiana cennika prowadzenia
rachunków będzie już co najmniej trze-

cią modyfikacją warunków prowadzenia
standardowych MultiKont na przestrzeni
ostatnich dwóch lat.
Powodów do narzekania nie będą mieli natomiast klienci klubu Aquarius. Oni
nadal będą mogli liczyć na zwrot prowizji
za prowadzenie kont, a na dodatek w taryfie Classic bank obniży próg uprawniający do zwrotu opłaty za konto z 8 tys. zł
do 5 tys. zł. Ponadto rozszerzona zostanie
lista operacji uprawniających do zwrotu
opłaty o obroty na rachunku usługi maklerskiej i wartość środków ulokowanych
w TFI. Klienci dostaną też wszystkie bankomaty w kraju za darmo i to już od najbliższego poniedziałku. Krótko mówiąc:
Aquariusom będzie lepiej :)
Zmiany w opłatach za rachunki będą
o tyle istotne, że w końcu mocno zaakcentują różnicę między MultiBankiem
i mBankiem. Można przypuszczać, że
MultiBank stanie się jeszcze bardziej
„ekskluzywny” podczas, gdy bank internetowy zajmie się obsługą klienta masowego. Z oferty MultiBanku zniknie ostatecznie darmowe konto internetowe, które
stanowiło swojego rodzaju alternatywę dla
rachunku oferowanego przez mBank. Dla
wielu klientów było nawet korzystniejsze
niż eKONTO, bo dawało także dostęp do
placówek banku i konsultantów. Z naszych
informacji wynika, że BRE planował wprowadzić zmiany już znacznie wcześniej,
jednak ostatecznie na pierwszy ogień poszedł mBank i jego darmowe bankomaty.
BRE najwidoczniej długo wahał się przed
tak wyraźnym podziałem taryf, a kry-

zys i słabsze wyniki raczej nie sprzyjały podejmowaniu radykalnych decyzji.
Zmiana wykrystalizuje w końcu wizerunek Multi, jako instytucji dla bardziej zamożnych klientów. Do tej pory bank kokietował zarówno klientów „premium”,
jak również klientów masowych, kusząc ich
darmowym kontem. Może po części z tego
„wewnętrznego rozdarcia” wynikały częste eksperymenty z tabelami opłat i prowizji. Teraz kierunek, w którym podąża Multi
stanie się już bardziej klarowny.
Warto jednak zastanowić się czemu
bank decyduje się na taki ruch w momencie, gdy w zasadzie cały rynek idzie w zupełnie odwrotnym kierunku – wszystkie
banki znoszą opłaty za konta. Czy chodzi jedynie o zmianę profilu klienta docelowego? Nie da się ukryć, że podwyżki w szybki sposób przełożą się na wzrost
dochodów z prowizji i w krótkim terminie błyskawicznie poprawią wyniki banku. Można zatem spekulować, że bank
chce w ten sposób z jakiś względów bardzo szybko podciągnąć swój wynik.
Oczywiście klienci mogą zagłosować nogami i uciec, ale nie zrobią tego od razu.
Zwłaszcza klienci MultiBanku, którzy są
mocno uproduktowieni - powiązani z bankiem lokatami, kredytami itp. Zanim zdążą poprzerzucać oszczędności, zakończyć
inwestycje, uregulować kwestie kredytowe, przenieść się do innego banku - minie kilka ładnych miesięcy i Multi zdąży ściągnąć sute prowizje za obsługę ich
rachunków. Szacując, że klientów klubu
Aquarius może być około 1/3 z ogólnej
puli, to od września pozostałe 2/3 zacznie
przynosić bankowi duuuży zysk [...].
Więcej na PRNews 4

Fundusze i podatki nie są lekarstwem na kryzys
Krzysztof Kolany
Szef banku UniCredit Alessandro
Profumo na łamach
„Financial Times”
podchwycił pomysł
niektórych polityków i zaproponował
utworzenie funduszu służącego do ratowania banków. W grę miałoby wchodzić
20 mld euro. Choć pomysł jest śmieszny i kuriozalny, to jednak warto poświęcić mu chwilę uwagi.
Stabilność sektora bankowego w Europie zaczęła być kwestionowana po wydarzeniach z przełomu 2008 i 2009 roku,

gdy największe instytucje finansowe
ustawiały się w kolejce po publiczne pieniądze. Tylko środki pozyskane z kieszeni podatnika (bez jego zgody rzecz jasna)
uchroniły przed niewypłacalnością takich gigantów jak: HBOS, Lloyds, Royal
Bank of Scotland, Commerzbank, Fortis,
KBC, ING, AIB a wcześniej także Hypo
Real Estate i Northern Rock.
Niemniej jednak sytuacja, w której to
podatnicy płacą za błędy bankierów, jest
nie do utrzymania i grozi zamieszkami,
przy których protesty w Atenach to tylko
niewinne igraszki. Dlatego Wielka Brytania postuluje nałożenie nadzwyczajnego
„podatku bankowego”, który miałby zasilić fundusz mający ratować przed ban-

kructwem niewypłacalne banki. Politycy
i bankowcy mówią o kwotach liczonych
w miliardach euro czy funtów, co stanowi kroplę w morzu ewentualnych potrzeb. Na ratowanie banków rządy i banki
centralne wydały już bowiem biliony euro,
funtów i dolarów.
Zapomina się przy tym, iż rolą rządu nie jest dotowanie bankrutujących
przedsiębiorstw, w tym także (a może
zwłaszcza) największych banków. Te
ostatnie od przeszło stu lat mają już swojego pożyczkodawcę ostatniej szansy, jakim jest każdy narodowy bank centralny [...].
Więcej na PRNews 4
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Hubert Kłos

Leasing bez tajemnic
Obecnie leasing jest skierowany do osób prowadzących
działalność gospodarczą. Każdy klient jest traktowany indywidualnie. Jakie mamy rodzaje leasingu? Czy leasing się
opłaca? Jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty są
potrzebne do zawarcia umowy leasingowej, a także czy w leasing można brać auta używane? Rozbieżność cenowa między pojazdami może być znaczna, ale wysokość raty jest uzależniona również od konstrukcji umowy - mówi Hubert Kłos
z BRE Leasing. Więcej na ten temat w materiale Bankier.tv.
Paweł Cymcyk

Co wpłynie na inwestycje w tym tygodniu?
Paweł Cymcyk z A-Z Finanse prowadzi przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych oraz publikacji danych
makroekonomicznych, które mają decydujący wpływ na inwestycje.
Rik Ferguson

Emil Szweda

Rekomendacja T straszy rynek
Rekomendacja T to straszak przede wszystkim dla kredytów konsumenckich, w mniejszym stopniu dla hipotek mówi Emil Szweda z Open Finance. Ceny mieszkań po raporcie kwartalnym wydają się stabilizować, jednak czy jest
to dobry moment na zakup? Czy jeżeli zdecydujemy się na
zakup warto poczekać do końca wakacji czy raczej decydować się już teraz? Czego można spodziewać się po rynku mieszkaniowym w najbliższym czasie? O tym w materiale Bankier.tv.
Piotr Kuczyński

Kuczyński: Regulacje rynku finansowego w USA
Tydzień na giełdzie, a w nim między innymi: świetne wyniki amerykańskich spółek i bardzo słabe dane makro, reforma regulująca amerykańskie rynki finansowe, Europa idąca
w kierunku cięć budżetowych, czyli zmian, które zaszkodzą
gospodarce.

Banki powinny bardziej dbać o infrastrukturę
Banki powinny być przygotowane na większe obciążenia sieci komputerowych, zwłaszcza w „gorących” okresach
- o awariach, wydajności i zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem danych mówi Rik Ferguson z Trend Micro.
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