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LIMITY DOPŁAT… 
LIMITOWANE
Wielu rolników ma problemy 
z otrzymaniem preferencyjnych 
kredytów. Banki wyczerpały swoje 
limity i odsyłają klientów z kwit-
kiem. Sejm przyznał na ten cel do-
datkowe 60 mln zł, które pozwolą 
na prowadzenie akcji kredytowej. 
Niestety, jak się ocenia, pieniędzy 
wystarczy tylko na pół roku. 
W styczniu faktyczny limit dopłat 
wynosił zaledwie 7 mln zł. Niewiel-
kie środki budżetowe zostały do-
datkowo uszczuplone przez trzy 
podwyżki stóp procentowych. 
W ustawie budżetowej założono 
dopłaty do oprocentowania no-
wych rolniczych pożyczek inwe-
stycyjnych w wysokości 55 000 
tys. zł, co miało pozwolić na uru-
chomienie akcji kredytowej na po-
ziomie ok. 3 500 000 tys. zł. 
Ponad 200 mln zł powinien dopła-
cić budżet państwa do oprocen-
towania kredytów klęskowych, 
z których może skorzystać po-
nad 100 tysięcy właścicieli gospo-
darstw. 

JASTRZĘBIA RADA
Rada Polityki Pieniężnej na posie-
dzeniu w dniu 27 marca br. podwyż-
szyła stopy procentowe o 25 pb. 
do 5,75 proc. w przypadku głów-
nej stopy referencyjnej. W efekcie 
– stopa redyskonta weksli wzro-
sła do 6 proc., stopa lombardowa 
- 7,25 proc., a stopa oprocento-
wania lokaty terminowej przyj-
mowanej przez NBP od banków 
– 4,25 proc. RPP podnosiła stopy 
procentowe o 25 pb. w kwietniu, 

czerwcu, sierpniu i listopadzie 
2007 r. oraz w styczniu i lutym br. 

XIV FORUM 
BANKOWE 
Podczas XIV Forum Bankowego 
ZBP w Warszawie odbyły się trzy 

panele dyskusyjne nt. perspek-
tyw przystąpienia Polski do strefy 
euro, wpływu kryzysu subprime 
i konsekwencji szybkiej ekspansji 
kredytowej dla reputacji banków 
w Polsce. Podczas forum głos za-
brali m.in. prezes NBP, Sławomir 
Skrzypek, minister finansów Jacek 

Monitor
spółdzielczy

WYŚCIG PO EURO
Ocenia się, że w 2011 r. beneficjenci programów unijnych uzyskają z ban-
ków kredyty w kwocie ponad 43 mld zł, co jest sumą ponad 5-krotnie 
wyższą od wsparcia z lat 2004–2006. Banki udzielą 35 tysięcy kredytów 
pomostowych wspierających inwestycje strukturalne (głównie w sekto-
rze MSP). Największa część unijnego tortu trafi do PKO BP. 
Od 1 kwietnia br. Bank BPS SA oferuje kredyty pomostowe „Unia Biz-
nes” oraz „Unia Super Biznes” na prefinansowanie inwestycji do czasu 
wypłaty dotacji. Kredyty te przydadzą się rolnikom, którzy aplikują 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Nie-
stety uruchomienie procedur tego programu opóźnia się z powodu 
braku akredytacji ARiMR. Agencja zbiera dopiero wnioski na pomoc 
dla młodych rolników, dla przetwórstwa rolno-spożywczego oraz na 
tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. W maju br. projekty 
będą mogły składać samorządy (odnowa wsi), a w czerwcu rolnicy 
ubiegający się o renty strukturalne.
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Rostowski oraz przewodniczący 
KNF Stanisław Kluza. W obradach 
wzięli również udział przedstawicie-
le sektora banków spółdzielczych.  

NA SWOIM  
ZA POŻYCZONE 
W IV kwartale ubiegłego roku 
osiem największych polskich ban-
ków udzieliło o 17,7 proc. mniej 
kredytów hipotecznych niż rok 
wcześniej. Zdaniem ZBP nie są 
to jednak oznaki kryzysu. Eks-
perci oceniają, że w 2008 r. banki 
udzielą 68 mld zł kredytów miesz-
kaniowych, tj. o 8 mld zł więcej niż 
w 2007 r. Na koniec grudnia ub.r. 
zadłużenie z 1,112 mln umów wy-
nosiło 120 mld zł. W ubiegłym roku 
banki przyznały ponad 311 tys. kre-
dytów mieszkaniowych (o 7 proc. 
więcej niż w 2006 r.), a ich śred-
nia wartość wzrosła ze 162 tys. zł 
w styczniu do 182 tys. w grudniu 
ub.r. Klienci indywidualni zadłużali 
się przede wszystkim w złotych. 
Wartość nowo udzielonych kre-
dytów w złotych wyniosła ponad 
30 mld zł, zaś w walutach obcych - 
ponad 24 mld zł. Od marca 2007 r. 
oprocentowanie przeciętnego 
kredytu hipotecznego w złotych 
wzrosło z 5,25 do 7,05 proc. Udział 
należności zagrożonych w port-
felu kredytów mieszkaniowych 
spadł z 3,3 proc. trzy lata temu do 
poniżej 1,5 proc. 

PREMIE  
FULL WYPAS
W 2007 r. na pensje i premie dla 
menedżerów i personelu banki 
komercyjne przeznaczyły 12,2 
mld zł.  Jak wynika z szacunków 
„WSJ Polska”, na konta top mene-
dżerów giełdowych banków z ty-
tułu pensji i premii w tym roku 
wpłynie rekordowe 140 mln zł. 
Rok wcześniej prezesi i członko-
wie zarządów trzynastu banków 
giełdowych pobrali 126 mln zł. Re-
kordowe zyski banków w 2007 r. 
przekładają się jednak nie tylko 
na rekordowo wysokie premie 

dla czołowych menedżerów, ale 
uruchomiły też lawinę żądań pła-
cowych w bankach. Na koniec 
2006 r. średnia płaca w sektorze 
nie przekraczała 5,4 tys. zł brut-
to. Obecnie ta kwota może być 
o 1 tys. zł wyższa. Niedawno po-
nad 1,5 tys. podwyżki wywalczyli 
sobie pracownicy największego 
rodzimego banku - PKO BP.
Eksperci zwracają uwagę, że 
w związku z ekspansją banków 
zagranicznych na polskim rynku 
trwa „polowanie” na doświad-
czonych menedżerów. Aby ich 
przyciągnąć, czołowe banki są 
gotowe windować premie i wy-
nagrodzenia.

DOPŁATY BĘDĄ  
NA BANK
Do 15 maja br. biura powiatowych 
oddziałów ARiMR będą przyjmo-
wały wnioski rolników o przy-
znanie dopłat bezpośrednich za 
2008 r. Dokumenty aplikacyjne 
dostarczy do agencji ok. 1452 
tys. rolników. W tym roku po 
raz pierwszy gospodarstwa będą 
mogły ubiegać się o dopłaty do 
owoców miękkich – truskawek 
i malin oraz do pomidorów.

DŁUŻNICY  
DO RAPORTU
ZBP przygotował projekt nowe-
lizacji Prawa bankowego, który 
zaostrza kryteria przyznawania 
kredytów. Decyzja o kredycie nie 
będzie zależeć tylko od zdolności 
kredytowej kredytobiorcy, ale tak-
że oceny ryzyka związanego ze 
spłatą kredytu oraz wiarygodności 
jego prawnych zabezpieczeń (hi-
poteka, zastaw, weksel itp.) 
Projekt jako element zdolności 
kredytowej wprowadza pojęcie 
wiarygodności kredytowej. Zwią-
zek proponuje, by banki oceniały 
wiarygodność klienta na podsta-
wie tego, jak w przeszłości spłacał 
zaciągnięte zobowiązania. Podsta-
wą do badania byłyby dane o dłuż-
nikach przetwarzane przez BIK.

POŻYCZKI  
„NA GĘBĘ”
PKO BP zamierza pożyczać pienią-
dze bez zaświadczenia o docho-
dach i bez żadnych zabezpieczeń. 
Wystarczy dowód osobisty oraz 
informacja o wynagrodzeniu, którą 
sami będziemy podawać. Bank bę-
dzie jedynie sprawdzał potencjal-

CHŁOPY DO EUROPY
Liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 354 tys., tj. o 12 proc. 
w porównaniu z danymi powszechnego spisu rolnego z 2002 roku  
– wynika z danych przedstawionych przez GUS nt. struktury gospo-
darstw rolnych. Badanie wykazało, że  w połowie 2007 r. w Polsce było 
2 mln 579 tys. gospodarstw rolnych, w tym 1 mln 808 tys. o powierzchni 
powyżej 1 hektara. Największą, 21-proc. dynamikę spadku, odnotowa-
no w przypadku gospodarstw do 1 hektara. O 7,6 proc. wzrosła liczba 
gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej.
Według GUS, ponad 908 tys. gospodarstw zużywało na własne potrze-
by powyżej 50 proc. wartości wytworzonej produkcji rolnej. Najwięcej 
gospodarstw było w woj. mazowieckim (13 proc. ogółu), małopolskim 
(12,5 proc.), podkarpackim (11,6 proc.). Najmniej było w woj. lubuskim 
(1,8 proc.) i zachodniopomorskim (2,2 proc.). O unijne dopłaty bezpo-
średnie ubiegało się 1 mln 452 tys. gospodarstw.
Z badania wynika, że 41 proc. osób kierujących gospodarstwem ma wy-
kształcenie rolnicze lub kurs rolniczy. Najwyższy odsetek gospodarstw, 
w których rolnik posiadał takie wykształcenie, był w woj. kujawsko-pomor-
skim i wielkopolskim, najmniejszy - w woj. śląskim i podkarpackim. Wyższe 
wykształcenie rolnicze posiadało 1,6 proc. kierujących gospodarstwem. 
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nych klientów w Biurze Informacji 
Kredytowej. Pożyczki gotówkowe 
staną się dostępne dla osób o ni-
skich zarobkach, bo ich średnia war-
tość spadnie z 8 do 3–4 tys..
Potencjalni klienci muszą jednak 
liczyć się z tym, że bank żeby zre-
kompensować sobie wyższe ryzy-
ko podwyższy oprocentowanie po-
życzek. W pakiecie z tym kredytem  
PKO BP zaoferuje ubezpieczenia 
- klient będzie miał do wyboru albo 
zakup polisy, albo wyższe oprocen-
towanie, czyli… nic za darmo. 

SCORING POMAGA
Biuro Informacji Kredytowej 
w marcu br. udostępnił bankom 
1,4 mln raportów kredytowych 
i monitorujących, tj. o 2,1 proc. 
więcej niż rok wcześniej. 
W I kwartale br. BIK przygotował 
4,8 mln raportów (o 52,9 proc. 
więcej) oraz 1,34 mln ocen punk-
towych klientów indywidualnych 
(o 11,2 proc. więcej).  

Spółka InfoMonitor współpracują-
ca z BIK w pierwszym kwartale br. 
udostępniła 1 060 274 mln rapor-
tów. Dzięki współpracy z InfoMo-
nitorem, firmy odzyskały ponad 25 
milionów zaległych płatności. Biuro 
oferuje swoim klientom dostęp do 
łącznie ponad 2,2 miliona negatyw-
nych informacji gospodarczych.

POCZTA Z BRAZYLII 
Około 5,5 mln Polaków aktyw-
nie korzysta z rachunków w sie-
ci. ZBP szacuje, że do 2010 roku 
ich liczba sięgnie 10 mln. Rosną-
cej liczbie użytkowników e-kont 
towarzyszy wzrost aktywności 
internetowych oszustów i zło-
dziei. Niedawno tysiące Polaków 
dostało e-maile rzekomo z Ban-
ku Zachodniego WBK z prośbą 
o podanie numeru karty płatni-
czej w celu uaktywnienia konta. 
E-maile wysłali podszywający się 
pod bank oszuści, którzy ko-
rzystali z brazylijskiego serwera. 
Podobny atak przeżyły podobno 
wszystkie banki w Polsce, które 
prowadzą konta w internecie.

BANK ŚLĄSKI… 
SPÓŁDZIELCZY
„Bankiem Roku 2007 na Śląsku” 
został uznany Bank Spółdzielczy 

w Raciborzu. To wspaniałe wy-
różnienie przyznane przez Ślą-
skie Stowarzyszenie Menedżerów 
podczas specjalnej gali pod patro-
natem marszałka województwa 
„Sukces na Śląsku” odebrała El-
żbieta Ceglarek, długoletni prezes 
i główny architekt osiągnięć raci-
borskiego banku. 

SKOK W BOK 
KNF zatwierdziła prospekt emi-
syjny Towarzystwa Finansowego 
SKOK w związku z ofertą pub-
liczną akcji. Towarzystwo, które 
szykuje się do wejścia na gieł-
dę, chce za pozyskane 30 mln zł 
rozbudować centrum rozliczeń 
płatniczych, docelowo postawić 
blisko 600 bankomatów i wy-
emitować ponad 1,1 miliona kart 
płatniczych. W 2007 r. spółka po-
niosła stratę netto 1,54 mln zł, 
w 2008 r. również spodziewa się 
wyniku ujemnego w wysokości 
ponad 5,02 mln zł. Kolejne lata 
mają już przynieść zyski. 
W maju KNF rozstrzygnie, czy 
SKOK-i dostaną licencję na utwo-
rzenie Banku Oszczędnościowo- 
-Kredytowego (BOK). Według zło-
żonego w nadzorze biznesplanu 
po pięciu latach bank miałby za-
rządzać portfelem 426 mln zł kre-
dytów, z czego 128 mln zł stano-

PREZES IDZIE 
DO SZKOŁY
W Polsce pracodawcy wydają 
rocznie na szkolenie staty-
stycznego pracownika nieco 
ponad... pięć euro, w Wielkiej 
Brytanii wydatki na szkolenia 
wynoszą per capita równo-
wartość 300 euro. Wartość 
rynku szkoleń w Polsce – we-
dług szacunków Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych – prze-
kracza dwa miliardy złotych. 
W kraju działa kilka tysięcy (wg 
niektórych wyliczeń ponad 10 
tys.) firm szkoleniowych, któ-
re w 2007 r. mogły pochwalić 
się średniorocznym wzrostem 
przychodów rzędu 15–20 proc. 
Z drugiej strony, jak wynika 
z najnowszego raportu OECD, 
tylko co ósmy pracujący Polak 
uczestniczy w jakichkolwiek 
szkoleniach (w Danii szkoli się 
co drugi pracownik). 
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wiłyby kredyty udzielone osobom 
prywatnym. 
Nadzorcy mieli m.in. wątpliwości 
czy KK SKOK, która chce mieć 51 
proc. udziałów w nowym ban-
ku, może zgodnie z prawem 
wnieść ponad 15 mln zł kapitału 
założycielskiego z tzw. funduszu 
stabilizacyjnego, który powstaje 
z pieniędzy SKOK-ów. Z ustaleń 
„Gazety Wyborczej” wynika, że 
wątpliwości może być więcej. 
Chodzi o przejęcie kontroli nad 
KK SKOK przez Fundację na rzecz 
Polskich Związków Kredytowych. 
W poufnych dokumentach GINB 
znajduje się ponoć informacja, że 
FPZK przejęła pakiet 75,01 proc. 
udziałów w KK SKOK. Właścicie-
lem fundacji jest amerykańska 
Światowa Rada Związków Kre-
dytowych. Zdaniem GINB funda-
cja kontrolowałaby de facto 100 
proc. głosów na zgromadzeniu 
akcjonariuszy BOK! 

WYSOKI SĄDZIE 
POLUBOWNY
Odbyło się posiedzenie inau-
guracyjne Sądu Polubownego 
przy KNF. Prezesem sądu został 
profesor Aleksander Chłopecki. 
Do dyspozycji pokrzywdzonych 
klientów instytucji finansowych 
jest 38 arbitrów. Sąd będzie roz-
patrywał spory między odbior-
cami usług finansowych a pod-
miotami podlegającymi nadzo-
rowi KNF. Według organizatorów 
postępowanie będzie szybsze 
i tańsze niż przed sądami po-
wszechnymi. Sąd Polubowny ma 

być w orzekaniu całkowicie nie-
zależny od KNF. 

CREDIT AGRICOLE 
WITAMY W POLSCE!
Według informacji dziennika 
„Rzeczpospolita” polski rynek 
w najbliższych miesiącach ma za-
atakować spółka ubezpieczenio-
wa należąca do francuskiej grupy 
spółdzielczej Credit Agricole. Firma 
Credit Agricole Life Insurance Eu-
rope chce powtórzyć sukces od-
niesiony w swoim rodzinnym kraju, 
gdzie wciągu 15 lat zajęła pierwsze 
miejsce w bancassurance. 
Ubezpieczyciele sprzedają po-
przez banki prawie jedną czwartą 
polis na życie i niespełna dwa pro-
cent ubezpieczeń majątkowych. 
Popularnością cieszą się polisy 
z elementem inwestycyjnym oraz 
ubezpieczenia do kont i kart kre-
dytowych. W tej sprzedaży liczy 
się głównie dziesięć towarzystw 
na życie, przy czym pięć naj-
większych gromadzi około trzech 
czwartych pieniędzy inwestowa-
nych w ubezpieczeniowych fun-
duszach kapitałowych. Jak wejście 
nowych graczy wpłynie na rynek 
bancassurance, zależeć będzie od 
wysokości prowizji płaconych ban-
kom za zachęcanie klientów do 
zakupu polis.

BIEDNI URZĘDNICY 
Według danych GUS urzędnicy 
powiatowi są od lat najgorzej 
opłacanymi samorządowcami. 
Rok temu ich przeciętnie wy-

nagrodzenie wyniosło 2381,17 zł 
brutto. Dla porównania pracow-
nicy urzędów gmin i miast na 
prawach powiatu otrzymywa-
li przeciętnie 2903,35 zł brutto. 
Najwyższe wynagrodzenia w ca-
łej administracji samorządowej 
od lat oferowały urzędy marszał-
kowskie – w 2006 r. na pozio-
mie 3540,71 zł brutto. Z powodu 
niskich wynagrodzeń urzędnicy 
starostw przenoszą się do magi-
stratów lub urzędów marszałkow-
skich oferujących lepsze płace. 

OSZUST SZYBSZY 
NIŻ BANK
Policja zatrzymała poszukiwane-
go od sześciu lat 31-letniego Da-
riusza R. mieszkańca Łodzi, który 
wyłudzał pieniądze w bankach 
spółdzielczych. Oszust wpłacał 
w banku kilkanaście tysięcy zło-
tych i na podstawie fałszywego 
zaświadczenia o zatrudnieniu 
otrzymywał kartę kredytową. 
Szybko pobierał sobie z banko-
matu maksymalny limit 1500 zł 
i dokonywał zakupów za ok. 
3 tys. zł. Następnego dnia znowu 
szedł wpłacić pieniądze, a później 
na zakupy. Zanim bank zdążył 
zaksięgować wszystkie operacje 
wpłat i wypłat, pojawiał się w pla-
cówce i wypłacał pieniądze znaj-
dujące się na koncie, na którym 
rósł debet, nigdy niespłacany.

Złote myśli
Ja zawsze mam rację. Raz mi się 
wydawało, że nie mam racji,  
ale okazało się, że byłem w błędzie.
Grzegorz J. Gigol

PERSONALIA
p KNF wyraziła zgodę na po-
wołanie Grażyny Wodzińskiej 
na prezesa BS w Raszynie oraz 
Doroty Piechoty na stanowisko 
prezesa BS w Dobrzeniu Wiel-
kim.
p KNF zatwierdziła wybór An-
drzeja Chmieleckiego na człon-
ka zarządu BGŻ SA.


