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BANKI ZAPŁACĄ…
Od 1 stycznia 2008 r. Komisja Nad-
zoru Finansowego przejęła kompe-
tencje Komisji Nadzoru Bankowego. 
Pracownicy Generalnego Inspekto-
ratu Nadzoru Bankowego z mocy 
ustawy stali się pracownikami Urzę-
du KNF. Oddziały zamiejscowe GINB 
realizują swoje funkcje na dotych-
czasowych zasadach.
Obecnie nadzór będzie finan-
sowany przez banki. W 2008 r. 
oszczędności budżetu państwa 
z tego tytułu wyniosą 138 mln zł 
(koszt rocznego działania nadzo-
ru bankowego). 
W styczniu br. zostanie rozstrzyg-
nięty konkurs na dyrektora zarzą-
dzającego pionem nadzoru ban-
kowego w KNF. 

SPÓŁDZIELCY  
DO NADZORU
Na spotkaniu w KNF przedstawi-
ciele KZBS i ZBP przedstawili po-
stulaty środowiska bankowego. 
ZBP zaproponował m.in. rozwa-
żenie możliwości finansowania 
nadzoru w połowie przez budżet 
państwa, wskazując jednocześ-
nie na niedopuszczalny proceder 
pozostawania niektórych instytu-
cji finansowych poza systemem 
norm ostrożnościowych. 
KZBS postulował wprowadzenie 
nowych rozwiązań systemowych 
poprzez zmianę ustawy o funkcjo-
nowaniu banków spółdzielczych, 
prawa spółdzielczego i bankowe-
go oraz ustawy prawo zamówień 
publicznych. Spółdzielcy nie godzą 
się na błędną regulację w zakre-
sie opłaty nadzorczej (podwójne 
obciążenie banków zrzeszają-

cych). Zaapelowali też o zacho-
wanie w obrębie pionu bankowe-
go w KNF komórki organizacyjnej 
zajmującej się nadzorem nad ban-
kami spółdzielczymi. 

STOPY W GÓRĘ
Analitycy zapowiadają poważ-
ny wzrost stóp procentowych 
w 2008 r. Prof. Jan Winiecki, 
główny ekonomista WestLB Ban-
ku uważa, że Rada Polityki Pie-
niężnej powinna podnieść stopy 
dwa razy „miesiąc po miesiącu” 
od pół do jednego procenta.
Prof. Marian Noga z Rady Polityki 
Pieniężnej spodziewa się, że inflacja 

w 2008 r. przekroczy 4 proc., dlate-
go RPP w przyszłym roku podniesie 
stopy trzykrotnie po 25 p.b., w tym 
dwukrotnie w pierwszym półroczu. 
Obecny poziom stopy referencyj-
nej jest – zdaniem prof. M. Nogi – za 
niski, żeby inflację utrzymać blisko 
celu. Poziom, który zapewniłby zbli-
żanie się inflacji do 2,5 proc. i zako-
twiczenie jej w celu to 5,75 proc. 
Spowolnienie polskiej gospodarki 
będzie jednak niewielkie – wzrost 
PKB w 2008 r. może wynieść 5,5 
proc., nadal szybko będą rosły płace 
– w tempie ok. 10 proc.

KOMITET 
STABILNOŚCI 
FINANSOWEJ

Porozumienie podpisane między 
ministrem finansów, prezesem 
NBP oraz przewodniczącym KNF 
powołało Komitet Stabilności Fi-
nansowej. Zadaniem komitetu 
miałyby być działania zaradcze 
w momencie ewentualnego kry-
zysu na rynku finansowym.
Nadzory finansowe na świecie pracu-
ją nad ewentualnymi scenariuszami 

NUK NADCHODZI…
Od 1 stycznia br. zgodnie 
z unijną dyrektywą CRD wdra-
żającą Nową Umowę Kapita-
łową, nadzór analizuje ryzyko 
w kontekście całej grupy. Do-
tyczy to m.in. banków, domów 
maklerskich i towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych.
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reakcji w kryzysie. W kwietniu 2006 r. 
w siedzibie Europejskiego Banku Cen-
tralnego przeprowadzono symulację 
zarządzania w sytuacji kryzysowej, 
w której uczestniczyli przedstawiciele 
państw UE. W 2007 r., po kryzysie na 
rynku kredytów hipotecznych w USA, 
nadzory bankowe na świecie zaczęły 
analizować zmiany w regulacjach, 
które mogłyby bardziej zabezpieczyć 
banki przed ewentualnymi skutkami 
kryzysu – np. dotyczące oceny ryzyka 
kredytowego, sprawozdawczości czy 
płynności finansowej.

NBP: DROŻSZY 
PIENIĄDZ
Narodowy Bank Polski podał, że na 
koniec listopada ub.r. wartość depo-
zytów zgromadzonych w bankach 
wyniosła 459,6 mld zł (o 14,9 proc. 
więcej niż przed rokiem), natomiast 
należności banków ogółem ukształ-
towały się w tym okresie na pozio-
mie 469,9 mld złotych (o 30 proc. 
więcej niż rok wcześniej).
Depozyty gospodarstw domo-
wych zamknęły się kwotą 252,1 
mld zł, natomiast przedsiębiorstw 
– 140,3 mld zł. 
Pieniądz na rynku międzybanko-
wym staje się droższy i banki już 
na to reagują. W 2006 r. kredyty 
dla gospodarstw domowych rosły 
w tempie 20–30 procent, a od po-
czątku 2007 r. o blisko 40 procent. 
Zmienia się struktura kredytu. Na 
początku 2007 r. był to przede 
wszystkim kredyt na cele miesz-
kaniowe, w ostatnich miesiącach 
większym wzięciem cieszą się ty-
powe pożyczki konsumpcyjne.

SKOK  
POD KURATELĄ KNF
Projekt autorstwa posłów PO prze-
widuje, że spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowo-kredytowe trafią pod ku-
ratelę Komisji Nadzoru Finansowego. 
Będą objęte takim nadzorem jak każ-
da inna instytucja finansowa. 
Obecnie, jako instytucja paraban-
kowa, nie podlegają one prze-
pisom obowiązującym banki, 

dlatego konieczne jest stworzenie 
osobnej ustawy.

MILIARDY 
W ZAMRAŻARCE
Komisja Europejska przyznała Pol-
sce 720 mln euro na programy 
regionalne. Województwa czeka-
ją na pieniądze, które od prawie 
2 miesięcy leżą na koncie NBP. Be-
neficjenci są zdezorientowani. Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego 
blokuje ponad 541 projektów in-
dywidualnych na sumę ok. 42 mld 
euro, alarmował „Nasz Dziennik”. 

Na 2007 r. mieliśmy do dyspozycji 
8 mld euro ze środków unijnych 
oraz 2 mld euro z polskich środków 
– z czego prawie nic nie wydaliśmy. 

INFLACJA POŻERA 
LOKATY
Główny Urząd Statystyczny poin-
formował, że w okresie ostatnie-
go roku inflacja wyniosła 3,6 proc. 
(jeszcze na koniec 2006 r. była na 
poziomie 1,4 proc.). Ekonomiści za-
stanawiają się, kiedy roczny wzrost 
cen przekroczy 4 proc. Blisko po-
łowa środków, które trzymamy 

STOP TANIEJ REKLAMIE 
Obowiązuje już ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym. KNF zapowiedziała już, że zajmie się również emitowanymi 
w mediach bankowymi reklamami. 
Można spodziewać się powtórki sprzed dwóch lat, kiedy to po serii 
kar finansowych i upomnień od KNF fundusze inwestycyjne przesta-
ły umieszczać w swoich spotach reklamowych dane o historycznych 
zyskach. W reklamach pojawiły się za to zastrzeżenia, że inwestycja 
w funduszu obarczona jest ryzykiem. 
Każdy klient banku, który czuje się wprowadzony w błąd przez rekla-
mę, może iść do sądu. Bank musi udowodnić, że reklama nie wprowa-
dziła nas w błąd.

ZŁOTY GONI FRANKA 
Dla banków pożyczających pieniądze pod hipotekę 2007 rok 
był rekordowy. Z danych NBP wynika, że tylko od stycznia do 
listopada br. Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe o wartości 
ponad 33 mld zł. To więcej niż wzrosły nasze hipoteczne długi 
w całym, rekordowym do tej pory 2006 r., kiedy wzięliśmy z ban-
ków na własne M równe 30 mld zł. 
Boom napędzały głównie kredyty w złotych. Polacy po raz pierwszy 
od wielu lat zaczęli chętniej pożyczać pod hipotekę w rodzimej 
walucie niż w tańszych frankach szwajcarskich! Ze statystyk NBP 
wynika, że do listopada ub.r. wartość naszego hipotecznego za-
dłużenia w złotych zwiększyła się o ponad 22 mld zł, zaś tego we 
frankach – tylko o 12 mld zł. 
Lata dominacji franka szwajcarskiego sprawiły, iż z łącznej sumy 114 
mld zł kredytów hipotecznych ponad 63 mld zł stanowią wciąż te we 
frankach szwajcarskich, a tylko 51 mld zł – złotowe.
Eksperci portalu eHipoteka.com wyliczyli, że rata przeciętnego kredy-
tu we frankach o wartości 300 tys. zł spadła z 1404 zł w styczniu do 
1394 zł obecnie. W tym czasie (po wzroście stóp w Szwajcarii) opro-
centowanie kredytu wzrosło z 3,5 proc. do prawie 4,2 proc., ale za to 
kurs franka do złotego obniżył się z 2,37 do 2,18 zł.
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w bankach, realnie traci na warto-
ści. Proponowane przez największe 
banki odsetki od lokat coraz częś-
ciej są bowiem niższe od inflacji
„Gazeta” przyjrzała się oprocen-
towaniu lokat w największych 

bankach. Okazało się, że nawet 
co druga złotówka z oszczędno-
ści pracuje wolniej, niż rosną ceny. 
Spośród 30 największych banków 
tylko 18 oferuje za lokaty roczne 
(dla kwoty 10 tys. zł) nominalną 

stawkę wyższą niż 3,6 proc. (obec-
ny roczny wskaźnik wzrostu cen). 
Jeśli odliczyć jeszcze 20 proc. po-
datku Belki potrącanego od każ-
dej lokaty, więcej od inflacji można 
zarobić na rękę już tylko w 13 ban-
kach komercyjnych.

BANK BPS: 
DOKUMENTY 
ZASTRZEŻONE 

Bank BPS jako jeden z pierwszych 
banków w Polsce wprowadził moż-
liwość przyjmowania zastrzeżeń 
zagubionych/skradzionych doku-
mentów tożsamości należących do 
nieklientów banku. 
W dowolnej placówce banku każda 
osoba może dokonać zastrzeżenia 
następujących dokumentów toż-
samości: dowód osobisty, tymcza-
sowy dowód osobisty, prawo jazdy, 
książeczka wojskowa, książeczka 
marynarska, paszport, karta stałe-
go pobytu, dokument zagraniczny, 
inny dokument (niezdefiniowany) 
oraz dowód rejestracyjny.

E-DEKLARACJE 
Z PODPISEM
System e-Deklaracje umożliwia od 
1 stycznia br. składanie deklaracji 
podatkowych drogą elektroniczną 

MODERNIZACJA W PROW 
ARiMR poinformowała, że w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 rol-
nicy złożyli ponad 18 tys. wniosków o dotacje. Kwota, o jaką ubiegają się, sięga 
blisko 2,4 mld zł. Do wykorzystania przeznaczono ponad 1,36 mld zł, podzielone 
na wojewódzkie koperty finansowe.

Lp. Oddział regionalny Wysokość limitu środków Liczba złożonych wniosków Kwota wnioskowana 
1 Dolnośląski 59 213 753,89 zł 549 94 024 777,07 zł

2 Kujawsko-pomorski 104 951 275,94 zł 1 336 173 813 998,44 zł

3 Lubelski 153 547 391,93 zł 1 965 186 348 523,80 zł

4 Lubuski 25 999 601,56 zł 486 90 774 148,91 zł

5 Łódzki 122 511 216,12 zł 1 562 151 647 237,43 zł

6 Małopolski 50 229 599,33 zł 745 62 523 572,08 zł

7 Mazowiecki 227 734 740,54 zł 2 745 322 591 555,42 zł

8 Opolski 37 025 612,18 zł 438 65 120 436,81 zł

9 Podkarpacki 42 198 306,89 zł 515 52 289 828,15 zł

10 Podlaski 107 401 500,94 zł 1 528 218 179 989,34 zł

11 Pomorski 56 355 159,94 zł 745 120 546 786,11 zł

12 Śląski 33 894 769,76 zł 318 42 458 056,33 zł

13 Świętokrzyski 58 941 509,19 zł 1 106 82 822 682,03 zł

14 Warmińsko-mazurski 64 930 945,56 zł 797 130 100 945,27 zł

15 Wielkopolski 173 557 557,11 zł 2 787 423 096 995,30 zł

16 Zachodniopomorski 42 742 803,86 zł 712 143 386 933,47 zł

x Razem działanie 1 361 235 744,74 zł 18 334 2 359 726 465,96 zł

Najwięcej złożonych wniosków Najmniej złożonych wniosków

Oddział regionalny Liczba Oddział regionalny Liczba

Wielkopolski 2 787 Śląski 318

Mazowiecki 2 745 Opolski 438

Lubelski 1 965 Lubuski 486

Najwyższe wnioskowane kwoty (regiony) Najniższe wnioskowane kwoty (regiony)

Oddział regionalny Kwota Oddział regionalny Kwota

Wielkopolski 423 096 995,30 zł Śląski 42 458 056,33 zł

Mazowiecki 322 591 555,42 zł Podkarpacki 52 289 828,15 zł

Podlaski 218 179 989,34 zł Małopolski 62 523 572,08 zł

Największe średnie kwoty przypadające na 1 wniosek Najmniejsze średnie kwoty przypadające na 1 wniosek

Oddział regionalny Kwota Oddział regionalny Kwota

Zachodniopomorski 201 386,14 zł Świętokrzyski 74 884,88 zł

Lubuski 186 778,08 zł Małopolski 83 924,26 zł

Dolnośląski 171 265,53 zł Lubelski 94 833,85 zł
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każdemu podatnikowi i płatnikowi. 
Trzeba jednak posiadać bezpieczny 
podpis elektroniczny oraz zgłosić do 
urzędu skarbowego zamiar przeka-
zania dokumentu w tej formie. 
Formularz zawiadomienia ZAW-E1, 
w którym zgłasza się zamiar skła-
dania deklaracji drogą elektronicz-
ną, można pobrać przez portal 
www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka 
„Formularze”). 
Przekazywać w formie elektro-
nicznej można 32 rodzajów dekla-
racji, m.in. VAT-7, VAT-UE, CIT-8. 
Od 1 kwietnia 2008 r. katalog ten 
zostanie rozszerzony o kolejne 12 
deklaracji, m.in. składane przy rocz-
nym rozliczeniu podatku dochodo-
wego: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36l, 
PIT/O, PIT/D. Następnym etapem 
jest 1 lipca 2008 r., kiedy będzie 
można złożyć dodatkowe 17 dekla-
racji, m.in. PIT-11 i 1 stycznia 2009 r. 

– kolejne 20 deklaracji, m.in. PIT-40, 
PIT-28. W sumie w ciągu roku liczba 
ta rozszerzy się do 81 deklaracji. 

RAPORTY BIK
W 2007 r. Biuro Informacji Kredy-
towej udostępniło bankom 15,08 
mln raportów kredytowych i mo-
nitorujących, tj. o 29,2 proc. więcej 
niż rok wcześniej. W grudniu ub.r. 
BIK wydało bankom 1,74 mln ra-
portów (o 76,8 proc. więcej). 
BIK policzył, że w minionym roku 
wydał bankom 5,74 mln ocen 
punktowych klientów indywidual-
nych (wzrost o 36,8 proc.)

KIR: ŻEGNAJCIE 
PAPIEROWE FAKTURY 
Od pierwszego kwartału br. dzięki 
Krajowej Izbie Rozliczeniowej ban-
ki i usługodawcy uzyskają możli-
wość przesyłania faktur w formie 
elektronicznej. 
Klient, po zalogowaniu się przez in-
ternet do swojego banku, otrzyma 
informację o nadchodzących płat-
nościach. Realizacja faktury ma być 
uproszczona – klient nie będzie mu-
siał wpisywać numeru konta odbior-
cy płatności, adresu czy nazwy.
KIR, który rozlicza wszystkie trans-
akcje międzybankowe, chce wdro-
żyć usługę Elektronicznej Prezentacji 
Rachunków i Płatności, opracowaną 
wspólnie z firmą Sygnity. Do końca 
2008 r. KIR zamierza udostępnić 
usługę połowie klientów bankowo-
ści elektronicznej.
KIR prowadzi w tej sprawie rozmo-
wy z firmami telekomunikacyjnymi, 

medialnymi, energetycznymi, ga-
zowniczymi i usług komunalnych. 

POSŁOWIE  
DO KOMORNIKA
Pod koniec ubiegłego roku 39 byłych 
posłów zalegało Kancelarii Sejmu 
ponad 180 tys. zł. Według dziennika 
„Polska” wśród sejmowych dłużni-
ków najwięcej było eksposłów Sa-
moobrony – aż 22. Na drugim miej-
scu znaleźli się byli posłowie PiS – 8, 
a na trzecim SLD – 6. 
Parlamentarzyści wzięli pieniądze 
z funduszu socjalnego. Oprocen-
towanie wynosi zaledwie 4 proc. 
w skali roku (banki biorą od 15 do 23 
proc.). Warunek jest jeden – poseł 
musi spłacić pożyczkę maksymalnie 
w ciągu dwóch lat, a w przypadku 
zakończenia kadencji należność 
trzeba uregulować niezwłocznie.
Pieniędzy nie oddali m.in.: Renata 
Beger (1770 zł), Krzysztof Sikora 
(1987 zł), Hubert Costa (5300 zł), 
Danuta Hojarska (1325 zł) i Wanda 
Łyżwińska (1325 zł). Rekordzistami 
wśród dłużników z Samoobrony są 
Maria Zbyrowska i Lech Szymań-
czyk – każde z nich zalega 11,5 tys. 
zł. Łącznie wszystkich 22 ekspo-
słów z drużyny Andrzeja Leppera 
jest winnych prawie 80 tys. zł. 
Kancelaria Sejmu zapowiedziała, 
że do tych, którzy sami nie spłacą 
długów, zapuka komornik.

PERSONALIA
Rada Nadzorcza Mazowie-
ckiego Banku Regionalnego 
przyjęła rezygnację Krzysz-
tofa Ksyty ze stanowiska 
prezesa zarządu, powierza-
jąc pełnienie tej funkcji Da-
nucie Kowalczyk, dotych-
czasowej wiceprezes tego 
banku, która nadzorowała 
oddziały oraz obszary zwią-
zane ze sprzedażą i rynkami 
finansowymi.

Złote myśli
Bogaty jest taki człowiek,  
dla którego świat  
jest nieustannym odkrywaniem 
GeorGes Duhamel
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Studenci, którzy – jak pokazują wszelkie analizy 
– po studiach zarabiają dużo więcej, niż wynosi 
średnia statystyczna, stają się dla banków 
coraz bardziej atrakcyjnymi klientami. 

Jedwabiste konto  
z gitespompa kartą 
za 0 zł, do tego  
w pytezbysia  
karta kredytowa…

„
„


