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OBSZARNICY W ZUS
Minister rolnictwa zaproponował uzależnienie prawa 
do korzystania z systemu ubezpieczeniowego KRUS 
od tego, czy rolnik sam wykonuje pracę w gospodar-
stwie. Jeśli przeważa w nim praca własna, wówczas 
rolnik i domownicy nadal będą płacić składki. Nato-
miast prowadzenie gospodarstwa zatrudniającego 
kilku pracowników będzie oznaczać, że jego właściciel 
musi ubezpieczyć się w ZUS jako przedsiębiorca.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do rządu, by 
podjęto pilne prace nad stworzeniem systemu ewi-
dencji dochodów rolników. RPO złożył też wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego, w którym zakwestionował 
ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowa-
nych ze środków publicznych z 2004 r., w świetle któ-
rej budżet państwa zobowiązany jest do fi nansowania 
składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na 
wysokość osiąganych przychodów przez rolników. 

BANCASSURANCE: 
KOŚĆ NIEZGODY 
Kością niezgody pomiędzy bankami i fi rmami ubez-
pieczeniowymi stały się prowizje. Zdaniem fi rm 
stawki ubezpieczeniowe są na niskim poziomie i nie 
pozostawiają pola do spełnienia warunków banków 
przy zachowaniu minimalnego progu rentowności 
produktu. Zależnie od strategii banku i linii pro-
duktowej, prowizje ubezpieczycieli mogą wynosić 
zarówno 3, jak i 90 procent! Według informacji „WSJ 
Polska” za np. 8-,10-letnią polisę ze składką jednora-
zową bank pobiera do 10 proc. prowizji, gdy jeszcze 
przed kilku laty stawka ta nie przekraczała 7 proc. 
Szacuje się, że na koniec 2007 r. bancassurance mo-
gło być warte 12 mld złotych. Zdaniem ekspertów, 
alternatywą może być w przyszłości system direct 
(sprzedaż polis przez telefon). 

ROLNIK BENEFICJENT
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w spra-
wie projektu rozporządzenia, które uprości warunki, 
jakie muszą spełniać rolnicy, aby otrzymać dopłaty 
w ramach wspólnej polityki rolnej UE. 
Od czasu reformy wspólnej polityki rolnej przepro-
wadzonej w 2003 r. uzyskanie wsparcia publicznego 
przez rolników zostało uwarunkowane tzw. zasadą 
współzależności (normy ochrony środowiska, bez-
pieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, zdrowia 
zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt). System 
okazał się jednak zbyt skomplikowany. Parlament 
wydłużył do 2013 r. okres, w którym nowe państwa 
członkowskie będą musiały przejść od obecnie funk-
cjonujących płatności bezpośrednich (dopłat obszaro-
wych – SAPS) do modelu jednolitych płatności (SPS).
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KOWALSKI IDZIE PO KREDYT
W Ogólnopolskim Badaniu Zdolności Kredytowej 
przeprowadzonym przez fi rmę Expander (dane 
od 2100 osób) niespodziankę sprawili… 50-lat-
kowie. Okazuje się, że posiadają oni największą 
zdolność kredytową. Jest to o tyle zaskakujące, 
że banki wymagają, by kredyt hipoteczny został 
spłacony przed 70 lub 75 rokiem życia. 
Średnia wartość zdolności kredytowej uczestnika 
badania wyniosła 414 tys. zł. Jest to suma, która 
wystarcza na zakup 2-pokojowego mieszkania 
w Warszawie i w Krakowie. Średni dochód jednego 
gospodarstwa domowego wyniósł 7,5 tys. zł brutto. 
Największą zdolność kredytową wykazały osoby 
mieszkające w Trójmieście (506 tys. zł i w Warsza-
wie (480 tys. zł), najniższą w Łodzi (329 tys. zł).
Jak wykazało badanie, przeciętna polska rodzina dys-
ponuje wkładem własnym do kredytu na poziomie 
55 tys. zł. Na najdłuższy okres chcą się zadłużać osoby 
w wieku 26–30 lat (449 miesięcy). Osoby w wieku 
41–50 lat mają najwięcej oszczędności, które mogą 
wykorzystać jako wkład własny (65 tys. zł). W przy-
padku osób w wieku 18–25 lat jest to przeciętnie 13,5 
tys. zł, a w grupie 26–30 lat prawie 29 tys. zł. 

BANKI, RYNEK, KLIENCI


