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RADA 
KONSULTACYJNA
Rada Konsultacyjna Sektora Ban-
kowości Spółdzielczej z udziałem 
prezesów banków zrzeszających, 
KZBS i ZBP na posiedzeniu w dniu 
22 lutego br. omawiała zagadnienia 
związane m.in. z ustawą o bankach 
spółdzielczych i zrzeszających oraz 
z realizacją „Kierunków działania 
i zasad współpracy sektora na lata 
2006–2010”. Przewodnictwo w ra-
dzie na okres najbliższych 6 mie-
sięcy objęła Danuta Kowalczyk, 
prezes MR Banku.

LOKATA NIE CIESZY
Według projekcji NBP infl acja zbliży 
się do celu infl acyjnego Rady Poli-
tyki Pieniężnej dopiero pod koniec 
2008 r. (2,5 proc. plus minus 1 proc.). 
Tymczasem w lutym br. wzrosła do 
poziomu 4,6 proc. Dziennik GW 
ustalił, że wzrost cen pożera już nie-
mal połowę rocznego wzrostu płac, 
a najatrakcyjniejsze lokaty banko-
we ledwo dają zysk. Oszczędzający 
mogą zarobić na lokatach już tylko 
w co 5. banku. Ponad połowa ban-
ków, w tym wszystkie największe, 
oferuje mniej niż 4,6 proc., a tyle 
wynosi infl acja. Ekonomiści zgod-
nie twierdzą, że RPP jeszcze nie raz 
w tym roku podniesie stopę pro-
centową i nie bardzo wiadomo, kie-
dy cykl podwyżek się zakończy. Być 
może będzie to poziom 6,5 proc. 

DETAL POŻĄDANY
Z najnowszego raportu NBP wy-
nika, że po raz pierwszy od 2004 
r. banki zaostrzyły kryteria udzie-
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JAK MIŁE SĄ REKORDY
Rekordowe 13,7 mld zł zysku osiągnęły polskie banki w 2007 roku. 
Pekao SA po fuzji z częścią BPH stał się największym bankiem pod 
względem funduszy własnych i aktywów. Pięć największych: Pekao 
SA, PKO BP, BPH, BZ WBK i BRE, zarobiło na czysto ponad 8,3 mld zł. 
Wszystkie wykazały dwucyfrową dynamikę zysków (przeciętnie 30 
proc.). Średni wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych sięgnął 25 proc. 
i był jednym z najwyższych wśród wszystkich branż. 
Zysk sektora bankowości spółdzielczej szacuje się na 691 mln zł 
(wzrost o 36 proc.). Największy bank zrzeszający Bank BPS SA zarobił 
brutto 55,3 mln zł. Uwzględniając tylko dochody z własnej działalności 
(bez pomocy BFG) był to wynik trzykrotnie wyższy niż w 2006 r.

03/2006 09/2006 12/2006 03/2007 09/2007 12/2007

BILANS 
Suma bilansowa 36 801 39 396 42 126 45 110 47 468 48 926
Aktywa 
Należności od sektora fi nansowego 11 651 11 467 12 660 13 555 12 675 13 769
Należności od sektora niefi nansowego 18 830 21 081 22 371 23 677 27 010 27 465
Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 902 1 145 1 529 1 463 1 473 1 715
Pasywa 
Zobowiązania wobec sektora fi nansowego 431 424 515 509 777 908
Zobowiązania wobec sektora niefi nansowego 26 617 28 659 32 368 33 404 33 899 36 955
Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 4 204 4 603 3 616 5 082 6 203 4 822
KREDYTY I DEPOZYTY wg wartości nominalnej 
Kredyty dla sektora niefi nansowego, w tym: 19 082 21 363 22 699 24 004 27 353 27 851
dla przedsiębiorstw 3 811 4 234 4 392 4 685 5 423 5 528
dla gospodarstw domowych: 15 207 17 052 18 215 19 223 21 790 22 158
Depozyty sektora niefi nansowego, w tym: 26 418 28 445 32 170 33 178 33 650 36 719
od przedsiębiorstw 1 893 2 318 2 852 2 708 2 908 3 455
od gospodarstw domowych 23 698 25 143 28 374 29 456 29 553 32 122
FUNDUSZE I ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA 
Fundusze własne 3 350 3 713 3 727 3 951 4 335 4 471
Współczynnik wypłacalności (%) 14,8 14,9 14,0 14,0 13,7 13,9
WYNIK FINANSOWY I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA 
Wynik działalności bankowej 600 1 897 2 579 691 2 203 3 012
Koszty działania banków 391 1 249 1 746 424 1 381 1 942
Wynik fi nansowy netto 134 400 503 179 544 692
Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I - Cost Income Ratio %) 70,8 71,2 72,9 66,2 67,5 69,1
Udział należności zagrożonych w należnościach brutto od sektora 
niefi nansowego 

4,9 4,3 4,0 3,7 3,1 3,0 

WYNIKI FINANSOWE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH (miliony złotych)
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lania kredytów krótkotermino-
wych dla dużych fi rm. Część ban-
ków ma trudności z pozyskaniem 
kapitałów, inne boją się wzrostu 
ryzyka w tej grupie klienteli. Kre-
dytodawcy patrzą natomiast ła-
skawszym okiem na sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 
Połowa banków planuje złago-
dzić kryteria udzielania kredytów 
dla MSP i klientów detalicznych. 
W kraju generalnie wzrasta kon-
sumpcja, a Polacy przedkłada-
ją wydawanie pieniędzy nad ich 
oszczędzanie. Pieniądz staje się 
łatwiej dostępy, chociaż także 
droższy, bo większość banków 
podniosła marże. 

KREDYTY 
Z POŚLIZGIEM
Gdzie są kredyty preferencyjne na 
inwestycje w gospodarstwach rol-
nych pytają zaniepokojeni rolnicy? 
Resort rolnictwa uspokaja: będą 
dostępne niebawem. Zaniepoko-
jeni są między innymi rolnicy, któ-
rzy czekają na przyznanie kredy-
tów klęskowych. Według ARiMR 
dodatkowe limity tych kredytów 
uruchomiono w lutym br. Do sied-
miu banków, które zgłaszały na 
ten cel zapotrzebowanie, trafi ło 
w sumie ponad 10 mln zł. Agencja 
zapewnia, że będzie dofi nanso-
wywać wszystkie dotychczasowe 
rodzaje pożyczek i uruchomi trzy 
dodatkowe linie kredytowe. Kre-
dyty z dopłatami ARiMR zwłasz-
cza wśród młodych rolników na 
dorobku są obecnie bardziej po-
szukiwane niż… nawet dotacje 
z PROW.

LISTONOSZ 
BANKIEREM
Bank Pocztowy oferu-
je we wszystkich pla-
cówkach poczty lokaty 
i kredyty gotówkowe. 
Na razie są one od ręki 
dostępne tylko w 1,2 tys. 
stanowisk w urzędach 
pocztowych, wkrótce 

jednak nastąpi otwarcie nowych 
punktów w 1,2 tys. placówek 
poczty. W tym celu BP zamierza 
przeszkolić 3,5 tys. pocztowców 
do sprzedaży usług fi nansowych. 
Dzięki umowie z właścicielem ban-
ku, tj. Pocztą Polską, która dyspo-
nuje 8 tys. placówek, powstanie 
największa w kraju sieć bezpłat-
nych wypłat gotówki. Posiadacze 
kont BP mogą dokonywać bez-
płatnych wypłat na dowód osobi-
sty bądź korzystając z karty debe-
towej, gdyż kilka tysięcy urzędów 
ma już terminale POS. 
Nowością w Banku Pocztowym 
jest assistan-

ce dołączony do konta Plus i Nes-
tor. W sytuacji awarii w domu klient 
może wezwać fachowca, np. hy-
draulika czy elektryka, i nie zapła-
ci za dokonanie napraw. Do tego 
emeryci mają prawo raz w roku 
wezwać lekarza na koszt swojego 
ubezpieczenia assistance. 

GIGANT 
NA HORYZONCIE
KNF udzieliła zezwolenia na utwo-
rzenie Allianz Bank Polska. Nie-
miecki koncern ubezpieczeniowy 
zamierza poprzez bank detaliczny 

w ciągu trzech lat po-
zyskać 300 tys. no-
wych klientów. Allianz 
zaoferuje kredyty 
hipoteczne, rachun-
ki bieżące, karty 
kredytowe, kredyty 
gotówkowe oraz 
produkty inwesty-
cyjne, oszczędnoś-

GRANTY DLA MŁODYCH 
ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Pula środków wynosi 
w 2008 r. ponad 554 mln zł.

ARiMR: limit środków na działanie PROW „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w 2008 r. 

Lp. Oddział Regionalny
Limit środków 

fi nansowych – w złotych

Liczba wniosków wypełniających limit

do wysokości środków do co najmniej 120 proc. środków

1 Dolnośląski 24 100 129 482 579
2 Kujawsko-Pomorski 42 715 400 854 1 026
3 Lubelski 62 494 125 1 249 1 500
4 Lubuski 10 581 895 211 254
5 Łódzki 49 862 335 997 1 197
6 Małopolski 20 443 558 408 491
7 Mazowiecki 92 688 543 1 853 2 225
8 Opolski 15 069 504 301 362
9 Podkarpacki 17 174 804 343 413
10 Podlaski 43 712 648 874 1 050
11 Pomorski 22 936 675 458 551
12 Śląski 13 795 247 275 332
13 Świętokrzyski 23 989 325 479 576
14 Warmińsko-Mazurski 26 427 036 528 635
15 Wielkopolski 70 638 308 1 412 1 696
16 Zachodniopomorski 17 396 415 347 418

Razem 554 025 948 11 071 13 305
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ciowe i ubezpieczenia. W 2007 r. 
koncern uruchomił podobny bank 
na Węgrzech, gdzie chce otwo-
rzyć 30 oddziałów i zdobyć 100 
tys. klientów.

MIKROPOŻYCZKI 
FAPA
Fundacja Programów Pomocy 
dla Rolnictwa (FAPA) organizuje 
wspólnie z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego przetargi, które 
wyłonią realizatorów usług w no-
wej edycji projektu mikropożycz-
kowego. Projekt obejmuje cały 
kraj, w ramach pierwszego kom-
ponentu udzielono dla minifi rm 
4655 pożyczek na łączną kwotę 
56,06 mln zł.

MADE IN FRANCE
Francuska spółdzielcza grupa ban-
kowa Banque Populairea poinfor-
mowała o zamiarze zakupu 400 
oddziałów bankowych sprzeda-
wanych przez HSBC France. Za-
oferowała za nie 2,1 mld euro. Ak-
tywa siedmiu regionalnych ban-
ków, które znajdują się głównie 
na południu Francji, szacowane 
są na 8,38 mld euro. W 2007 roku 
wypracowały one zysk wysokości 
100 mln euro. 
Grupa Banque Populairea (banki 
ludowe) pod względem wielkości 
aktywów (250 mld euro) znajdu-
je się na szóstym miejscu na liście 
największych instytucji kredyto-
wych we Francji. Posiada 2800 
placówek, z tego ponad 100 za 
granicą. Zatrudnia łącznie 45,5 tys. 
pracowników, a z jej usług korzy-
sta 6,8 mln klientów. 

ATRAKCYJNA 
HIPOTEKA
ZBP szacuje, że wartość nowo 
udzielonych kredytów hipotecz-
nych w 2008 r. wyniesie ok. 68 
mld zł wobec ok. 60 mld zł na 
koniec 2007 r. W ub.r. liczba tych 
kredytów przekroczyła 311 tys. 
(wzrost o ok. 7 proc.). Wartość 

kredytów złotowych udzielonych 
klientom indywidualnym sięgnęła 
30 mld zł  (24 mld zł w walutach 
obcych). W 2007 r. średnia kwota 
udzielonego kredytu jednostko-
wego zwiększyła się do 182 tys. 
(wobec 162 tys. zł w styczniu). 
Zadłużenie z tytułu udzielonych 

kredytów mieszkaniowych dla 
klientów indywidualnych i instytu-
cjonalnych wyniosło 120 mld zł na 
koniec 2007 r. (wzrost o 62 proc.). 
Banki obsługiwały 1112 tys. umów 
kredytowych.  

FAKTORING 
DA ZAROBIĆ
Polski Związek Faktorów ocenia, 
że wartość obrotów całej branży 
faktoringowej wyniosła w 2007 r. 
30,7 mld zł. Istotą faktoringu jest 
sprzedaż wierzytelności za okre-
śloną cenę przez dostawców to-
warów lub usług na rzecz faktora 
(tj. banku lub innej wyspecjali-
zowanej jednostki fi nansowej). 
Faktoring pełny (bez regresu) 
jest zarówno alternatywną for-
mą fi nansowania działalności go-
spodarczej, jak też narzędziem 
powodującym przeniesienie ry-
zyka wynikającego z zastosowa-
nia mechanizmu  odroczonego 
terminu płatności. 
Prawdziwy rozwój faktoringu 
w Polsce obserwuje się od 2000 
r., szczególnie korzystne są jed-
nak dwa ostatnie lata. Dyna-
miczny rozwój rynku faktorin-
gowego w Polsce to wyzwanie 
zwłaszcza dla ubezpieczycieli. 
Nic dziwnego, że do grona firm 
oferujących ubezpieczenie na-
leżności faktoringowych dołą-
czył ostatnio PZU SA. 

ROZPRULI 
BANKOMAT 
Zmysł do elektroniki, mocny sa-
mochód i... drabina, jak stwierdził 
dziennik „Fakt”, pomogły rabu-
siom, którzy okradli Pomorski 
Bank Spółdzielczy w Rymaniu. 
Włamywacze najpierw unieru-
chomili bankowy alarm. Potem 
za pomocą mocnego samocho-
du wyrwali z okna kraty. Po dra-
binie weszli do banku. Tam zig-
norowali bankową kasę i ruszyli 
wprost do naszpikowanego elek-
troniką bankomatu. Sobie zna-
nym sposobem odłączyli go od 

DO BANKU 
PO SCHODACH
PKPP Lewiatan ocenia, że 
coraz więcej przedsiębiorstw 
zwiększa przychody i zyski, 
a równocześnie coraz mniej… 
zwiększa swoje inwestycje 
i zadłużenie. Mimo poprawy 
koniunktury fi rmy inwestują 
własne środki. Około 73 proc. 
małych i średnich fi rm fi nan-
suje nowe przedsięwzięcia 
z kapitałów własnych i zysku 
zatrzymanego, a tylko 13 proc. 
zaciąga kredyty. W 2006 r. 
zaledwie 1,9 proc. inwestycji 
było fi nansowanych ze źródeł 
unijnych.
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ogólnopolskiej sieci i doszczęt-
nie opróżnili. Następnie wsiedli 
do auta i odjechali. 

UOKIK: OPŁATY 
BEZPRAWNE
UOKiK opublikował raport z kontroli 
100 wzorów umów stosowanych 
przez 20 banków. Z raportu wy-
nika, że nadal częstą praktyką jest 
naliczanie prowizji za wpłaty go-
tówki na własny rachunek w kasie. 
Banki pobierały dodatkowe opłaty 
za wpłacanie bilonu lub niepose-
gregowanych banknotów, wypłatę 
z kont walutowych czy za operacje 
w swoich agencjach. Działania takie 
UOKiK stwierdził w ośmiu z dwu-
dziestu skontrolowanych banków. 
Sześć z nich naliczała konsumen-
tom należności za wpłatę bilonu na 
ich własny rachunek. Klienci płacili 
od 3 do 10 złotych lub minimum 0,5 
proc. wpłacanej sumy. 
UOKiK ostrzega przed pobiera-
niem opłat za wpłatę pieniędzy, 
które nie zostały uporządkowane. 
W świetle Prawa bankowego obo-
wiązek przeliczania i sortowania 
banknotów ciąży na placówce. Po-
zaprawną praktyką jest także po-
bieranie marży za wypłaty z konta 
walutowego oraz opłat za wpłaty 
gotówkowe powyżej określonej 
kwoty w agencjach banku. 

FIRMÓWKA 
CZY ROR? 
Ministerstwo Finansów wyraziło 
zgodę na likwidację obowiązku 
prowadzenia fi rmowego konta 

przez małych przedsiębiorców. 
Warunkiem jest, że aby jedno-
razowe transakcje gotówkowe 
między przedsiębiorcami nie miały 
wartości większej niż 15 tys. euro. 
Samozatrudnieni będę mogli uży-
wać swoich prywatnych kont ban-
kowych, tzw. ROR-ów. Zmiana ta 
uderzy w banki, które obsługują 
obecnie 1,5 mln fi rm jednoosobo-
wych. Indywidualny przedsiębiorca 
płaci minimum 600 zł rocznie tyl-
ko z tytułu utrzymania rachunku 
rozliczeniowego i obsługi bezgo-
tówkowych płatności w zakresie 
podatków.  

LOKATA Z HAKIEM
Portal Money.pl sprawdził, któ-
re instytucje fi nansowe najbar-
dziej wykorzystują marketingowe 
chwyty w promocji swoich pro-
duktów. Najbardziej spektaku-
larny sukces odniósł PKO BP ze 
swoją Max Lokatą. Bank w szero-
ko zakrojonej kampanii medialnej 
obiecywał 6 procent zysku w cią-
gu 12 miesięcy. Dzięki temu tylko 
w cztery tygodnie zebrano 7,5 mld 
złotych, a zainteresowanie lokatą 
było tak duże, iż okres subskrypcji 
skrócono o trzy tygodnie. 
Po bardziej wnikliwym przyjrzeniu 
się warunkom lokaty okazało się, 
że choć Max Lokata była oferowana 
w okresie od 28 stycznia do 24 lute-
go 2008 roku, to okres umowy bę-
dzie liczony od 18 marca 2008 r. do 
17 marca 2009 roku. Tak więc bank 
przez co najmniej trzy, a w skrajnych 
przypadkach nawet siedem tygodni 
miał do dyspozycji pieniądze swoich 

klientów za darmo. W tej sytuacji 
rzeczywiste oprocentowanie środ-
ków zdeponowanych w PKO BP wy-
niesie nie 6 procent, ale wahać się 
będzie – w zależności od momen-
tu wpłaty pieniędzy do banku – od 
prawie 5,3 do ponad 5,5.

PORÓWNYWARKA 
FINANSOWA
Wystartował pierwszy w Polsce wor-
tal umożliwiający porównywanie 
różnych produktów bankowo-fi -
nansowych. Comperia.pl ma w ofer-
cie aż 1500 produktów. Strona zo-
stała podzielona na sześć działów: 
kredyty hipoteczne, gotówkowe, 
samochodowe, karty kredytowe, 
lokaty bankowe i fundusze inwe-
stycyjne. Każda sekcja produkto-
wa dzieli się na cztery kategorie 
tematyczne: Porównywarki, Ana-
lizy i komentarze, Warto wiedzieć 
i Kalkulatory. W wypadku kredytów 
(hipotecznych, gotówkowych, sa-
mochodowych) lista wyników od-
powiadających zadanym przez wy-
szukującego warunkom jest gene-
rowana w oparciu o kryterium rze-
czywistej stopy procentowej, a więc 
takie oprocentowanie, jakie zapłaci 
klient, gdy zaciągnie dany kredyt, 
a nie stawkę minimalną, która jest 
tylko dla wybrańców. Wortal umoż-
liwia też wstępne zbadanie zdolno-
ści fi nansowej, tj. sprawdzenie, czy 
mamy szansę na uzyskanie fi nan-
sowania w oczekiwanej wysokości.

Złote myśli
Spór z równym jest ryzykowny, 
z silniejszym – szaleńczy, 
ze słabszym – haniebny.
SENEKA

PERSONALIA
p Nowym przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Banku BPS SA 
wybrano Romualda Piotruka 
– prezesa BS w Łosicach. Funk-
cje sekretarza RN pełnić będzie 
Andrzej T. Kocój, przewodniczą-
cy RN BS w Stalowej Woli.
p KNF wyraziła zgodę na powo-
łanie Zbigniewa Gnaczyńskiego 
na prezesa zarządu BS w Iławie.


