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DOPŁATY 
LIMITOWANE
Ponad 1 mld zł na dopłaty do rol-
niczych kredytów inwestycyj-
nych (udzielonych i planowanych) 
otrzymało 8 central banków: Bank 
BPS, GBW, MR Bank, BGŻ, BZ WBK, 
ING BŚ, BPH, Pekao. W bankach 
spółdzielczych kredyty te mogą 
być udzielane w ramach następu-
jących linii: na zakup gruntów rol-
nych (nKZ), młody rolnik (nMR), 
na zakup lub urządzenie gospo-
darstwa rodzinnego (nGR), na in-
westycje w zakresie nowych tech-
nologii (nNT), na inwestycje pod-
stawowe (nIP), dla grup produ-
centów rolnych (nGP), na rozwój 
wspólnego użytkowania maszyn 
i urządzeń rolniczych (nBR10), na 
restrukturyzację przetwórstwa 
ziemniaka na skrobię (nBR13), na 
restrukturyzację i modernizację 
przemysłu mięsnego, chłodnictwa 
składowego i przetwórstwa jaj 
(nBR14), na mleczarstwo (nBR15).
Kwota kredytu nie może przekra-
czać: 80 proc. wartości nakładów in-
westycyjnych na gospodarstwo rol-
ne (nie więcej niż 4 mln zł), 70 proc. 
wartości nakładów inwestycyjnych 
na działy specjalne produkcji rolnej 
(nie więcej niż 8 mln zł), 70 proc. 
wartości nakładów inwestycyjnych 
w przetwórstwie produktów rol-
nych - nie więcej niż 16 mln zł. Czy 
chętnych będzie więcej niż pienię-
dzy, to się okaże...

MLECZARNIE  
PRZED PLAJTĄ? 
Niski kurs euro i spadek cen na 
światowym rynku zachwiały sta-

bilnością branży mleczarskiej, któ-
ra w zeszłym roku sprzedała za 
granicę 1/3 produkcji, zarabiając 
na eksporcie przetworów 1,3 mld 
euro. Był to efekt boomu na świa-
towym rynku. Ceny napędzała co-
raz większa konsumpcja w Indiach 
i Chinach. Niestety obecnie po hos-
sie niewiele już zostało, a eksport 
jest coraz mniej opłacalny. Części 
zakładów mleczarskich grozi na-
wet upadłość. Sytuację pogarsza 
fakt, że Komisja Europejska za-
wiesiła w ub.r. subwencje ekspor-
towe do przetworów mlecznych. 
Rolników, szczególnie tych, którzy 
spłacają kredyty na modernizację 
lub budowę obór, niepokoi postę-
pujący spadek cen skupu mleka. 

BIEDNA GMINA

XXII ZO Związku Gmin Wiejskich 
RP zaproponowało wykorzysta-
nie podatku VAT – dotąd niena-
ruszalnego dochodu państwa, 
jako zastrzyku finansowego dla 
wsi. W uchwale napisano: „Idea 
równoważenia rozwoju kraju 
stała się fikcją. Typowa gmina 
wiejska zatraca istotę samorzą-
du lokalnego, jakim jest rozwój 
lokalny, a zaczyna być admini-
stratorem swego terenu i poszu-
kiwaczem środków z zewnątrz. 
Rozbudzone ogromne nadzieje 
na środki unijne stały się nie-
porozumieniem. W ramach RPO 
do gmin wiejskich skierowanych 
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DOBRY JAK STARE WINO
Bank Spółdzielczy w Brodnicy najstarszy w Polsce (rok. zał. 1862 r.) 
uzyskał w 2007 r. rekordowe w swojej historii wyniki. Suma bilanso-
wa wyniosła ponad 61 mln zł, fundusze własne – 43 mln zł (wzrost 
o 20 proc.), zysk brutto – 9,3 mln zł, zysk netto – 8,3 mln zł (wzrost 
o 58,9 proc.). Podczas corocznego walnego zebrania przedstawicieli 
najlepsi pracownicy brodnickiego banku otrzymali wyróżnienia, uho-
norowano też najbardziej efektywne oddziały oraz Klienta Roku BS 
w Brodnicy.
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jest zaledwie kilka proc. alokacji 
środków. Przykładowo: w naj-
biedniejszym regionie lubelskim 
na statystyczną gminę przypa-
da do 2015 r. w zakresie infra-
struktury drogowej po 700 tys. 
zł, co może wystarczyć na wy-
budowanie 0,5 km drogi. Drugi 
dostępny dla małych gmin pro-
gram to PROW, gdzie na jedną 
gminę przypada średnio 350 tys. 
rocznie. Taka alokacja to prak-
tycznie brak szans na sensowne 
tworzenie wieloletnich planów 
rozwoju, to  również dalsze po-
głębianie dysproporcji.”

ZYSK… KOSZTUJE 
Według danych GUS w 2007 r. 
zysk brutto banków wzrósł do 
17 048,6 mln zł wobec 13 282,9 
mln zł rok wcześniej (wzrost o 28,3 
proc.), a zysk netto zwiększył się 
do 13 958,9 mln zł wobec 10 918,5 
mln zł (wzrost o 27,8 proc.). Przy-
chody z działalności operacyjnej 
banków wzrosły o 29,4 proc. do 
124 894,7 mln zł. Wynik z działal-
ności operacyjnej wyniósł 16 839,7 
mln zł i był wyższy o 30,5 proc. 
w porównaniu z 2006 rokiem. 
Koszty działalności bankowej były 
wyższe o 42 proc. niż rok wcześ-

niej. Na tę kwotę złożyły się bar-
dzo wysokie, sięgające 50 mld zł 

koszty operacji finansowych i wy-
miany walut oraz koszty odset-
kowe w kwocie prawie 19 mld zł 
(wyższe o 32 proc.).  

CENTRUM 
INFORMACJI 
GOSPODARCZEJ 

Z inicjatywy Biura Informacji 
Kredytowej, InfoMonitora i ZBP 
tworzone jest Centrum Informa-
cji Gospodarczej – sieć punktów 
edukacyjno-sprzedażowych, 
ukierunkowanych na systema-
tyczną, bezpośrednią edukację 
o znaczeniu informacji gospo-
darczej w nowoczesnym bizne-
sie. Pierwszy system udostęp-
niania informacji gospodarczych 
w Polsce (BANKOWY REJESTR) 
uruchomiony został przez ZBP 
w 1992 r.

EURO PIENIĄDZE
O roli instytu-
cji finansowych 
w procesie ab-
sorpcji środków 
unijnych mó-
wiono podczas 
I Forum Fun-
duszy Europej-
skich współor-
ganizowanego 
przez Minister-
stwo Rozwoju 
Regionalnego 
i ZBP. Dyskusję 
nt. finansowa-
nia inwestycji na terenach wiejskich moderował redaktor naczelny mie-
sięcznika „NBS”. Panelistami w debacie byli: Iwona Nurzyńska, dyrektor 
Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR („Działania inwesty-
cyjne dla rolników i przedsiębiorców na wsi w latach 2007-2013”),  Paweł 
Lisowski, ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego („Prefinansowanie 
działalności na terenach wiejskich”), Jerzy Małkowski, doradca prezesa 
ZBP i Hanna Gilicińska-Cieślak, naczelnik Wydziału Obsługi Funduszy Unij-
nych w GBW SA („Wsparcie innowacyjnego rolnika w banku”), Wojciech 
Nawrocki, przedstawiciel Związku Przedsiębiorstw Leasingowych („Le-
asing sposobem na finansowanie inwestycji na terenach wiejskich”), Ka-
tarzyna Sabarańska z Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych 
(„Pożyczka dla aktywnych na wsi”).
Do informacji z forum powrócimy w kolejnych wydaniach „NBS”.  
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PODATKOWA 
REWOLUCJA?
PO chce, aby od 2010 r. rolnicy 
płacili podatek dochodowy, a na 
jego podstawie obliczane były 
składki KRUS. Te słowa szefa Klu-
bu Parlamentarnego PO Zbignie-
wa Chlebowskiego zelektryzo-
wały całą polską wieś. Minister 
rolnictwa Marek Sawicki wydał 
niezwłocznie specjalny komuni-
kat: „Temat nie był przedmiotem 
uzgodnień, ani w ramach prac 
Rady Ministrów, ani koalicji…. dla-

tego doniesienia prasowe trak-
tuję jako pomysł na majówkową 
nudę.”

VISA DO ZAUFANIA
Polscy konsumenci po raz szósty 
z rzędu uznali Visa za markę, któ-
rą wśród kart płatniczych darzą 
największym zaufaniem w bada-
niu konsumenckim przeprowa-
dzonym na zlecenie miesięcznika 
„Reader’s Digest”. Karta Visa zo-
stała jednocześnie uhonorowa-
na Kryształowym Godłem, które 

otrzymują marki uzyskujące naj-
wyższe notowania pod względem 
czterech kryteriów: jakości, war-
tości w stosunku do ceny, silnego 
wizerunku oraz znajomości po-
trzeb klienta. W badaniu „Reader’s 
Digest” uczestniczyło blisko 24 tys. 
konsumentów, w tym ponad ty-
siąc Polaków. Marka Visa zwycię-
żyła w kategorii „karty płatnicze”, 
otrzymując tytuł „European Tru-
sted Brand 2008” („Marki Godnej 
Zaufania w Europie”) łącznie w 14 
na 16 krajów europejskich obję-
tych badaniem. We wszystkich 16 
krajach najwięcej wskazań otrzy-
mały: marka Nokia w kategorii „te-
lefon komórkowy” oraz marka Ni-
vea w kategorii „krem do twarzy”. 

RABOBANK 
GOSPODARKI 
ŻYWNOŚCIOWEJ 

Holenderski Rabobank nabył od 
EBOiR 12,87 proc. udziałów Ban-
ku BGŻ i tym samym zwiększył 
swój stan posiadania do 59,35 
proc. kapitału. Cena zakupu 
ustalona w 2004 r., nie została 
ujawniona. BGŻ zostanie upub-
liczniony na GPW w III kwartale 
br., w ofercie mogą znaleźć się 
walory należące do Skarbu Pań-

KAPITAŁY 
I DYWIDENDA
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krako-
wie w 2007 r. wypracował 5,6 mln zł 
zysku netto. Udziałowcy przezna-
czyli 96 proc. zysku na zasilenie fun-
duszy własnych banku, a pozostałą 
kwotę na dywidendę wartości 10 
proc. posiadanych udziałów. Zysk 
netto był o ponad 120 proc. wyższy 
niż w 2006 r. BSR uruchomił dwa 
nowe punkty sprzedaży w Tymowej 
i Siedliskach-Bogusz, obecnie prowa-
dzi działalność w sieci 51 placówek 
na terenie Małopolski i zachodniego 
Podkarpacia. 
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stwa – 37,29 proc. lub ich część 
oraz ewentualnie akcje należące 
do mniejszościowych akcjonariu-
szy – 3,36 proc.. 

SKOK W OPAŁACH

Posłowie PO przygotowali projekt 
nowelizacji ustawy regulującej 
działalność SKOK-ów. Kasy miały-
by znaleźć się pod kontrolą KNF. 
Oprócz tego w projekcie znalazły 
się zapisy, dzięki którym nadzór 
byłby władny do określenia kom-
petencji członków organów kas 
spółdzielczych i ich centrali oraz 
mieć wyłączne prawo do powo-
ływania dwóch członków zarzą-
du Kasy Krajowej, określania za-
sad inwestowania i limitów ryzy-
ka, decydowania o zawieszeniu 
działalności lub wprowadzeniu 
zarządu komisarycznego. Nowe 
przepisy mają zakazać centrali 

SKOK prowadzenia działalności 
biznesowej. Oznacza to, że bę-
dzie musiała ona sprzedać udzia-
ły w spółkach, spółdzielniach, 
towarzystwach ubezpieczeń czy 
funduszach inwestycyjnych. We-
dług prof. Henryka Ciocha pro-
jekt stanowi zamach na autono-
miczny sektor spółdzielczości, bo 
ingeruje bezpośrednio w dzia-
łalność Kasy Krajowej. Zdaniem 
spółdzielców taki zapis to nic in-
nego jak konieczność przymuso-
wego wywłaszczenia. 

CHCESZ MIEĆ 
LOKATĘ?  
POKAŻ ZĘBY

TVN 24 wyemitowała reportaż 
ilustrujący problemy ludzi w po-

deszłym wieku w relacjach z ban-
kami. Okazuje się, że dotyczą one 
nie tylko uzyskania bankowego 
kredytu, ale także założenia lo-
katy. Jeden z dużych banków po-
gardził pieniędzmi Witolda Czer-
wińskiego z Łodzi i odmówił ich 
ulokowania. Powód? Mężczyzna 
jest... za stary. Pan Witold miał 
5 tys. zł i jedną prośbę: chciał za-
łożyć konto. Nie przyszło mu do 
głowy, że w bankowym okienku 
usłyszy: przykro nam, jest pan 
za stary. Choć ma 73 lata, czuje 
się młodo i – jak mówi – chyba to 
jest najważniejsze. Przynajmniej 
tak było jeszcze dwa lata temu, 
kiedy dostał 100 tys. zł kredytu. 
Wtedy w metrykę nikt mu nie 
zaglądał.
Dlaczego dziś bank nie chce pie-
niędzy pana Witolda. Bankowcy 
przyznają wprost: gdyby przed 
terminem zakończenia lokaty 
mężczyzna zmarł, bank musiałby 
wypłacić pełne odsetki. Uzasad-
nienie może byłoby przekonujące, 
gdyby nie fakt, że odsetki z lokaty 
na 5 tys. to całe... 300 zł.
Witold Czerwiński całe zamiesza-
nie z uśmiechem skwitował krót-
ko: – Zmartwiłem się, że mogę 
przyczynić się do upadku takiego 
wielkiego banku. A myślałem, że 
on jest większy...

Złote myśli
Doświadczenie powiększa naszą 
mądrość, nie zmniejsza jednak  
naszej głupoty. 
J. Billings

PERSONALIA
p Rada Nadzorcza Banku 
BPS SA powołała Mirosława 
Potulskiego na stanowisko 
prezesa zarządu w kolejnej 
kadencji 2008–2011. 
p KNF zatwierdziła na sta-
nowisku prezesów: Agatę 
Dąbrowską (BS Czechowice 
- Dziedzice - Bestwina) oraz 
Jolantę Łukaszewicz (BS 
w Połczynie-Zdroju).


