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KLIENT W BANKU NIE ZAROBI. Przez
pierwsze sześć miesięcy roku wartość
oszczędności Polaków zwiększyła się 
o 9 mld zł, do 314,2 mld zł, co stanowi naj-
wyższy półroczny wzrost od kilku lat.
Oznacza to, że przeciętny Polak powinien
mieć odłożone na przyszłość 8 tys. zł. Nie-
stety, tak nie jest, bo 70 proc. Polaków nie
ma w zapasie przysłowiowego grosza.
Głównym konkurentem banków w przy-
ciąganiu pieniędzy klientów są obecnie
fundusze inwestycyjne. W pierwszym
półroczu klienci indywidualni mieli ulo-
kowane w funduszach inwestycyjnych
ponad 40 mld zł, o ponad 14 proc. – bli-
sko 5 mld zł – więcej niż w końcu ubiegłe-
go roku.
Wartość depozytów bankowych i SKOK-
-ów wzrosła w pierwszym półroczu za-
ledwie o 1,4 proc. do 200,7 mld zł, co
oznacza, że część środków została z nich
prawdopodobnie wycofana. W połowie
roku udział funduszy w strukturze
oszczędności wynosił około 13 proc.,
a banków 64 proc. Eksperci oceniają, że
dążymy do sytuacji, w której w bankach
będzie ulokowane około 50 proc. pienię-
dzy Polaków.

UNIJNA DYREKTYWA. Z informacji
ZBP wynika, że w nowej wersji Dyrek-
tywy Komisji Europejskiej w sprawie
kredytów konsumenckich obniżono ich
górną granicę ze 100.000 do 50.000 eu-
ro. Utrzymano także zasadę, że do wy-
branych rodzajów kredytów mają zasto-
sowanie jedynie niektóre przepisy, co
powinno ułatwić ich udzielanie dzięki
uproszczeniu procedur. Do tej grupy na-
leżą m.in. kredyty do kwoty 300 euro,
kredyty z odroczoną spłatą, o ile służą
one np. restrukturyzacji zadłużenia kon-
sumenta, kredyty udzielane w ramach
dopuszczalnego salda debetowego w ra-
chunku bieżącym. 
Zgodnie z projektem dyrektywy wpro-
wadzone zostają obowiązkowe i stan-
dardowe informacje w reklamach
i ogłoszeniach zawierających stopę
oprocentowania lub jakiekolwiek in-
ne liczby dotyczące kosztu kredytu.
W takim wypadku muszą być podane,
w kolejności określonej w dyrektywie,
następujące dane: łączna kwota kre-
dytu, rzeczywista roczna stopa opro-
centowania, czas trwania umowy kre-

dytowej, wysokość oraz terminy doko-
nywania spłat rat, opłaty związane
z umową kredytową, które znane są
kredytodawcy. Komisja Europejska
chce zakazać reklam operujących ni-
skim lub zerowym oprocentowaniem
kredytu. 

DOP¸ATY POD CHOINK¢. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjęła łącznie 1 mln 487 tys. wniosków
o dopłaty obszarowe. Wypłaty dopłat roz-
poczną się tak, jak we wszystkich krajach
Unii – od 1 grudnia 2005 r., a zakończą
30 czerwca 2006 r.
Komisja Europejska zgodziła się
na zmniejszenie w Polsce powierzchni
referencyjnej upraw zbożowych (po-
wierzchni, na którą przysługują dopła-
ty). Oznacza to, że kwota przeznaczo-
na na dopłaty, wynosząca na 2005 r.
823 mln zł, zostanie podzielona przez
mniejszą liczbę hektarów. W 2005 r.
dopłaty bezpośrednie do gruntów dla
producentów zbóż wyniosą 507,35 zł
za ha, tj. będą o 4,35 zł wyższe niż
za 2004 r. 

DOTACJE DO OBCI¢CIA. Ameryka-
nie zaproponowali na forum Świa-
towej Organizacji Handlu radykalne 
60-procentowe cięcia subsydiów
do produkcji rolnej. Propozycja spotka-
ła się z uznaniem Komisji Europejskiej,
natomiast zaprotestowało 13 krajów
UE, w tym Polska. Amerykanie chcą
obniżania subsydiów przez pięć lat, za-
czynając od 55 proc., a kończąc na 90
proc. w roku 2010. Całkowite zniesie-
nie barier w handlu artykułami rolny-
mi ma nastąpić w 2023 r. Unia Europej-
ska wydaje trzykrotnie więcej na dopłaty
rolne niż wynoszą wydatki na ten cel
w Stanach Zjednoczonych.

WALKA O DEPOZYTY. Banki coraz
agresywniej rywalizują o depozyty
klientów, które chcą przeznaczyć na roz-
wój akcji kredytowej. Zapanowała mo-
da na specjalne konta oszczędnościowe
oprocentowane jak lokaty, ale dające
możliwość wycofania pieniędzy w do-
wolnym terminie. Bank Millennium po-
zwala klientom negocjować wysokość
oprocentowania, organizuje specjalne
aukcje, w których każdy klient propo-

nuje stawkę. W ostatniej aukcji średnie
oprocentowanie wynosiło aż 6,1 proc.
Wzięło w niej udział ponad 2 tys. klien-
tów. Niestety, aukcje dotyczą tylko krótko-
terminowych lokat, np. dwutygodnio-
wych. 
Wszystkich przebiła Nordea, która re-
klamuje lokatę Nordea Hit, dzięki któ-
rej można zarobić na trzymiesięcznej lo-
kacie aż 15 proc. w skali roku! Trzeba
tylko jednocześnie włożyć pieniądze
do funduszy inwestycyjnych oferowa-
nych przez Nordeę. Aby załapać się
na najwyższe oprocentowanie lokaty,
należy zainwestować w fundusze po-
nad 110 tys. zł. Dla tych, którzy zainwe-
stują np. 10 tys. zł, oprocentowanie trzy-
miesięcznej lokaty wynosi 5,5 proc.
Przy inwestycji 50 tys. zł bank daje 
9 proc. Jest tylko jeden haczyk: maksy-
malna wartość lokaty nie może przekro-
czyć 20 tys. zł (niezależnie od wartości
inwestycji w fundusze).

REFINASOWANIE KREDYTÓW. Do-
radcy firm brokerskich namawiają
klientów banków do refinansowania
starych kredytów mieszkaniowych no-
wymi. Marże są obecnie zwykle o po-
łowę niższe niż kilka lat temu, często
nie przekraczają 1 pkt proc., a banki
w ramach promocji proponują kredyt
mieszkaniowy bez prowizji. Dzięki ze-
rowym prowizjom koszt refinansowa-
nia znacznie maleje. Można więc obni-
żyć oprocentowanie nawet o 1,5 czy 
2 pkt proc. 
Zdaniem brokerów, refinansowanie kre-
dytów będzie u nas coraz bardziej popu-
larne. W Wielkiej Brytanii co drugi no-
wy kredyt idzie na spłatę wcześniejszego,
a klienci zmieniają kredyt co kilka lat,
gdy tylko kończy się okres promocyjnej
niskiej stawki oprocentowania.
INTERNET PRZEZ RADIO. Naukowa
i Akademicka Sieć Komputerowa
(NASK) chce zbudować ogólnopolską
sieć radiowego dostępu do Internetu
na podstawie częstotliwości 3,6-3,8 Ghz.
We wrześniu NASK uruchomił pierwszą
stację bazową w Warszawie. Stacja jest
zlokalizowana na wieżowcu Warsaw Tra-
de Tower na wysokości 209 m, co pozwa-
la na łączność bezprzewodową na obsza-
rze o średnicy 30 km. Do końca roku
NASK chce uruchomić stacje w kolejnych
trzech miastach (Gdańsk, Gdynia i Kato-
wice), a w 2006 r. w następnych ośmiu. 
NASK zamierza świadczyć swoje usługi
klientom biznesowym: średnim i dużym
przedsiębiorstwom, administracji pu-
blicznej, a także lokalnym operatorom
i dostawcom usług. NASK nie będzie
ograniczał się tylko do dużych miast.
Chce również budować sieć dostępową,
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obejmującą swoim zasięgiem obszary
mniej zurbanizowane. Pierwsza taka sieć
zostanie zbudowana w ramach projektu
e-świętokrzyskie w woj. świętokrzyskim. 

BANK W WO¸CZYNIE. Bank Spółdziel-
czy w Wołczynie otworzył w Namysło-
wie nowy oddział. Pomimo konkurencji
na rynku namysłowskim, na którym
funkcjonują od lat cztery banki, spółdziel-
cy liczą na dobre przyjęcie kolejnego,
i na klientów, którzy docenią jego atuty,
tj. miłą i sprawną obsługę po bardzo kon-
kurencyjnych cenach. Wołczyński Bank
Spółdzielczy, zgłoszony przez Redakcję
NBS do konkursu o Nagrodę Gospodar-
czą Prezydenta RP w kategorii Najlepsza
instytucja finansowa, w okresie 10 lat
zwiększył sumę bilansową 10-krotnie
do poziomu 50 mln zł. Od ponad dwóch
lat Bank posiada fundusze własne po-
nad 1mln 300 tys. euro, tj. spełnia nor-
mę unijną, która ma obowiązywać do-
piero od 2007 r. 

MNIEJ NAPADÓW. Komenda Głów-
na Policji poinformowała, że w I pół-
roczu miało miejsce 30 ataków
na placówki bankowe, jeden na trans-
portowane wartości i 10 włamań, co sta-
nowi 43 proc., 33 proc. i 29 proc. liczby
tych zdarzeń w roku poprzednim. Dane
te zaprzeczają doniesieniom o wzroście
przestępczości rozbójniczej na szkodę
banków. Gotówkowe straty z tytułu
napadów na banki – 937.000 zł, trans-
porty wartości – 30.000 zł i włamań 
– 113.000 zł sięgnęły w II kwartale br.
łącznej kwoty 1.080.000 zł., a w całym
półroczu kwoty 1.464.000 zł. Znacznie
wzrosła jednak średnia strata w re-
zultacie udanego napadu na bank 
– z 35.700 zł do 57.300 zł. Na taki stan

rzeczy wpłynęły ataki na oddziały ban-
ków, z których bandyci jednorazowo ra-
bowali nawet do 400.000 zł. 

PERSONALIA
Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła
zgodę na powołanie: Izabeli Karp
na stanowisko prezesa BS w Dobczy-
cach; Krzysztofa Czerczera na stanowi-
sko prezesa BS w Górze Kalwarii; Ada-
ma Trzosa na stanowisko prezesa BS
w Więcborku; Janusza Zygmunta Janic-

kiego na stanowisko członka zarządu
Banku Polskiej Spółdzielczości SA. KNB
zaakceptowała projekt fuzji BS w Pło-
tach z BS w Wolinie.

MIESZKANIA NA KREDYT. Stan zadłu-
żenia z tytułu kredytów mieszkanio-
wych po ośmiu miesiącach br. był wyż-
szy o 32 proc. niż rok temu i wyniósł
40,8 mld zł. Banki udzieliły rekordową
liczbę 125 tys. kredytów za 13,8 mld zł,
co stanowi wzrost o 58 proc. ■
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KUPON PRENUMERATY
      Tytuł                                   Liczba prenumerat      Cena za 1 prenumeratę

     Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy (……...........)      96,00 zł
     Miesięcznik Finansowy BANK   (……...........)    192,00 zł
     Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości            (……...........)      96,00 zł
     OFERTA SPECJALNA (BANK, NBS, FN)            (……...........)    288,00 zł
       Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT

Dane prenumeratora

Nazwa firmy /nazwisko i imię/........………….................……………….…..........................…..…………..…………………………………………....………….....
..……………….…..........................…..…………..…………………………………………....………….................……………….…..................…………………………………,
adres……………………………………………………………………..……………………………...,                   NIP……………...............……….................................,                          
e-mail:………….........…………………….....................................................................,                   tel.:..........................................................................

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

      

                               Podpis prenumeratora  /pieczątka firmy/ ..............….…………...........................  

Zamawiam prenumeratę na II połowę 2006 roku 

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić druk zamówienia,  
przesłać faksem na numer 022 629 18 72 lub pocztą na adres:
Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,  
ul. Solec 101 lok. 5; 00-382 Warszawa (z dopiskiem „Wydawnictwo")

Aby dokonaç analizy finansowej Banku Spó∏dzielczego w sposób wiarygodny, 
nale˝y uwzgl´dniç ró˝nego rodzaju ryzyko. O tym, jaki wp∏yw na to majà 
regulacje i normy ostro˝noÊciowe, mówiono podczas dwudniowego 
seminarium, które zorganizowa∏a Fundacja Rozwoju BankowoÊci Spó∏dzielczej
w dniach 13-14 paêdziernika w Falentach.

Patronat honorowy nad seminarium objà∏
prof. Leszek Balcerowicz, Prezes NBP. Kon-
ferencja by∏a równie˝ okazjà do podsumo-
wania 10-letniej dzia∏alnoÊci FRBS, którà
kieruje Prezes Zofia Kuzyk. 
Wyk∏ad inauguracyjny, nt. sytuacji systemu
bankowego po wejÊciu Polski do Unii Euro-
pejskiej, wyg∏osi∏ Generalny Inspektor Nad-
zoru Bankowego – Wojciech KwaÊniak.
O wyzwaniach stojàcych przed bankowo-
Êcià spó∏dzielczà mówi∏ Krzysztof Pietrasz-
kiewicz, Prezes ZBP. Determinanty wzrostu
sektora BS-ów przedstawi∏ Dariusz Twar-
dowski – Dyrektor Biura BankowoÊci Spó∏-
dzielczej GINB, regulacje zwiàzane z Nowà
Umowà Kapita∏owà – Bogdan Furtak (GINB),
a rozwiàzania w zakresie zarzàdzania ryzykiem w sytuacji kryzysowej klienta korporacyjnego stosowane w DZ Bank AG –
mened˝er tego banku Karl-Heinz von Oppenkowski. 
Licznie przybyli prezesi BS-ów z ca∏ego kraju wys∏uchali wystàpieƒ przedstawicieli nauki: dr. hab. Józefa Myrczka
z ATH w Bielsku Bia∏ej, dr. Dariusza Wawrzyniaka z AE we Wroc∏awiu, prof. Stanis∏awa Flejterskiego z Uniwersytetu
Warszawskiego i prof. dr hab. Ma∏gorzaty Zaleskiej z SGH. Na temat stosowania norm ostro˝noÊciowych mówili:
Halina Stanis∏awiszyn Prezes BS w Dobrzeniu Wielkim, W∏adys∏aw Dymek – Prezes BS Czarnków oraz Krzysztof Sa-
durski – Prezes BS w Jedliƒsku. Dzia∏ania Banków Zrzeszajàcych w ograniczeniu ryzyka grupy bankowej przedsta-
wili: Pawe∏ Siano – Prezes Banku BPS, Pawe∏ Paw∏owski – Wiceprezes GBW SA oraz Jan Stpiczyƒski – Wiceprezes
MR Banku. 
Redakcja „NBS” sprawowa∏a patronat medialny nad tym niezwykle interesujàcym i wzorowo przygotowanym semi-
narium. W bie˝àcym numerze publikujemy redakcyjny zapis fragmentów najciekawszych prezentacji (bez ich autory-
zacji). Do zagadnieƒ poruszonych na konferencji w Falentach powrócimy w kolejnych wydaniach. 


