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opowieści długą i magiczną podróż – wspomina 
Jerzy Cichowicz

www.aleBank.pl
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ODSZEDŁ PREZES JAN WOJTCZAK

24 lutego br. na Cmentarzu Parafialnym w Pogrzybowie, po Mszy św. 
sprawowanej w kościele w Radłowie, pożegnaliśmy śp. Jan Wojtczaka, wie-
loletniego prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Raszkowie, współzało-
życiela Związku Banków Polskich, byłego wieloletniego przewodniczącego 
Sekcji Banków Spółdzielczych ZBP, członka rady nadzorczej SGB-Banku S.A. 
Jan Wojtczak ukończył Wydział Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu 
w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie wyceny nieruchomości, Polsko-Ame-

rykański Instytut Przedsiębiorczości przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Międzynarodową 
Szkołę Zarządzania w Warszawie. Pracę w bankowości rozpoczął w 1962 r. w Banku Spółdziel-
czym w Raszkowie. Początkowo pełnił obowiązki referenta, następnie – wraz ze zdobywanym do-
świadczeniem – obejmował funkcje: kierownika SOP, dyrektora i członka zarządu. Od roku 1990 
był prezesem zarządu BS w Raszkowie. Odbył staże zawodowe m.in. w Credit Mutuel (Francja) 
oraz w Rabobanku (Holandia). Aktywnie uczestniczył w pracach dotyczących funkcjonowania 
oraz restrukturyzacji banków spółdzielczych.
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WYDARZENIA I WSKAŹNIKI
Sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,8 proc. 
r./r. w styczniu 2014 r. GUS podał, że 
w całym 2013 r. sprzedaż detaliczna wzro-
sła o 2,3 proc. wobec wzrostu o 5,6 proc. 
w 2012 r. Stopa bezrobocia w styczniu 
br. wyniosła 14 proc. wobec 13,4 proc. 
w grudniu 2013 r. Liczba bezrobotnych za-
rejestrowanych w urzędach pracy w końcu 
stycznia wyniosła 2 260,7 tys. osób.

Otwarte fundusze emerytalne przekazały 
do ZUS 51,5 proc. wartości swoich akty-
wów na kwotę 153 mld 150 mln zł. Dług 
publiczny Polski w wyniku tej operacji ob-
niżył się o 130 mld zł. Zmiany w systemie 
emerytalnym skutkować będą obniżeniem 
państwowego długu publicznego o ponad 
8 proc., a długu sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych (według definicji 
UE) o ponad 9 proc. PKB. Wartość prze-
kazanych oszczędności zostanie zapisana 
na specjalnych subkontach w ZUS, które 
zostały utworzone w 2011 r. podczas po-
przedniej fazy uszczuplania drugiego fila-
ra – cięcia składki przekazywanej do fun-
duszy z 7,3 do 2,3 proc.

 Indeksy koniunktury GUS wskazują na 
dalszą poprawę nastrojów wśród przedsię-
biorców – najlepsze panują w przemyśle, 
ale najszybsza poprawa następuje w han-
dlu, co wynika z coraz lepszych nastrojów 
konsumentów. W lutym indeks nastrojów 
w przemyśle wyniósł ok. 3, a w handlu 
-3. Warto zwrócić uwagę, że od 2009 r. in-
deks dla handlu rzadko wykraczał ponad 
zero, a jego maksymalna (odsezonowa-
na) wartość w tym okresie wyniosła 2,2. 
Koniunktura w handlu jest obecnie na 
ścieżce wzrostowej. Wyprzedzający indeks 
nastrojów konsumentów wzrósł w lutym 
o 1,5 pkt. i już znajduje się powyżej dłu-
gookresowej średniej, sygnalizując lepsze 
wyniki sprzedaży detalicznej w najbliż-
szych miesiącach.

Dochody podatkowe były w styczniu 
o 12,8 proc. wyższe niż przed rokiem, 
a dochody z VAT aż o 24 proc. wyższe. 

Dzięki dość wysokiej dynamice dochodów 
podatkowych deficyt budżetowy po stycz-
niu wyniósł tylko 2,6 mld zł, czyli 5,6 proc. 
planu na cały rok – znacznie lepiej niż po 
styczniu w poprzednich latach. W tym 
roku nominalna dynamika konsumpcji 
i inwestycji łącznie powinna być ok. trzy-
-czterokrotnie wyższa niż w ubiegłym 
roku, co wraz z możliwym uszczelnieniem 
systemu podatkowego (np. w sektorze 
stalowym) powinno przełożyć się na dość 
wyraźny wzrost dochodów podatkowych. 
Szczególnie będzie to widoczne w drugiej 
połowie roku, kiedy wyższa niż obecnie 
będzie inflacja. Deficyt budżetowy ma za-
tem szansę być ok. 10 mld niższy od pla-
nowanych 47,7 mld.

TRANSAKCJE
W połowie lutego wszedł w życie obowią-
zek raportowania informacji o zawieranych 
kontraktach pochodnych do repozytoriów 
transakcji. Był to także początek funkcjo-
nowania Repozytorium Transakcji w KDPW 
(KDPW_TR), które jako jedna z sześciu 
tego typu instytucji w Europie uzyskała 
rejestrację w ESMA na prowadzenie takiej 
działalności. Pierwszego dnia wejścia w ży-
cie obowiązku raportowania do KDPW_TR 
wpłynęło ponad 267 tys. raportów. 

Nastąpiło prawne i organizacyjne połą-
czenie dwóch podmiotów Grupy Deutsche 
Bank w Polsce: Deutsche Banku Polska 
S.A. oraz Deutsche Banku PBC S.A. Dzia-
łają one już jako jedna instytucja finanso-
wa pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A., 
suma bilansowa wynosi niemal 35 mld zł, 
a fundusze własne przekraczają poziom 
3,6 mld zł. 
 
PRODUKTY
W zależności od kosztów ogrzewania 
budowanego domu zmienia się zdolność 
kredytowa klientów. Zgodnie z szacunka-
mi BOŚ czteroosobowa rodzina zarabiają-
ca 3,8 tys. zł na rękę przy budowie domu 
ogrzewanego olejem opałowym może li-
czyć na 30-letni kredyt jedynie w wyso-
kości 171 tys. zł, ale gdy zdecyduje się na 
dom z ekologicznym system grzewczym 
proponowanym przez BOŚ będzie to już 
prawie 273 tys. zł. Powodem są niższe 
koszty utrzymania domu, ale również niższe 

Kronika

STANISŁAW 
BRZEG-WIELUŃSKI
redaktor naczelny
„Miesięcznika 
Finansowego BANK”

Presja Moskwy na Kijów o Krym jest 
czymś wręcz niespotykanym na począt-

ku XXI w. Kolejny raz okazało się, że zachod-
nie gwarancje integralności terytorialnej dane 
Ukrainie w zamian za wycofanie poradziec-
kiej broni jądrowej warte są tyle, ile dane 
nam w 1939 r. Unia Europejska pogrążona 
w długach i walcząca o utrzymanie projektu 
politycznego zwanego euro nie ma determi-
nacji, aby powstrzymać ekspansję rosyjską. 
Co więcej, jej wieloletni liderzy: Chirac 
i Schroeder razem z Putinem do spółki robili, 
co mogli, aby od roku 2003 wyrzucić Ame-
rykę z Europy, osłabiając NATO i tworząc 
niezwykłe polityczne fantasmagorie. Prezy-
dent Barack Obama – wierny kontynuator 
amerykańskiej polityki izolacjonizmu Monroe, 
skompromitowany licznymi resetami w rela-
cjach z Rosją i ustępstwami w Syrii, wyraźnie 
nie może uwierzyć w to, co się stało. Praw-
dziwym nieszczęściem dla Europy Wschod-
niej było jego pyrrusowe zwycięstwo nad 
Johnem McCainem. A w Polsce tyle lat po 
roku 2007 wyśmiewana jagiellońska polityka 
budowania bliskich relacji z Litwą, Łotwą, 
Estonią, Słowacją i Czechami z dzisiejszej 
perspektywy okazała się jedyną racjonalną 
drogą budowania naszego bezpieczeństwa. 
Dziś, gdy nikt nad Wisłą nie ma złudzeń co 
do polityki Putina, widać, że dopiero groza 
sytuacji otrzeźwiła polskich polityków, także 
tych programowo bojkotujących Radę 
Bezpieczeństwa Narodowego. I sądzę, że 
ta zgodność wynikająca z zagrożenia daje 
nadzieję na racjonalność polskiej polityki.
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