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Słowo wstępu 
 

 Oddaję Państwu do rąk pracę, zawierającą najważniejsze badania ale też 

przemyślenia, które powstały w latach 2009-2019. Książka została podzielona na trzy 

części. 

Pierwszą z nich są publikacje naukowe, drugą zbiór publikacji prasowych a trzecią 

zbiór artykułów mających znamiona artykułu sponsorowanego (w tamtym czasie autor 

mocno zajmował się tematyką finansową ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 

bankowości osobistej i możliwości oszczędzania). 

Publikacje naukowe są odzwierciedleniem badań, które zostały przeprowadzone na 

„żywym organizmie” i ukazane wnioski obrazują zmiany jakie się dokonują                           

w przedmiotowym horyzoncie czasowym. Badania można powtórzyć i porównać do 

powyższego okresu, wyciągając odpowiednie tezy do dalszych prac. 

Drugą część zawierająca wybrane publikacje prasowe, obrazujące własne 

przemyślenia autora na temat zmian jakie się dokonują na płaszczyźnie ekonomiczno-

gospodarczo-społecznej, ale też technologicznej, która jest bardzo mocno skorelowana z 

ekonomią (fintech-i, płatności on-line, zabezpieczenia biometryczne) i jak te zmiany 

wpływają na funkcjonowanie w tym obszarze. Mają one formę krótkich przemyśleń, ale 

też dłuższych form w zależności od wybranego tematu i jego aktualności, a także samych 

zainteresowań autora w momencie ich spisywania. Wartym uwagi jest fakt, jak szybko 

postępuję i dezaktualizuje się obecnie wiedza i jak wpływa na nasze codzienne życie. 

Część trzecia to przekrój produktów finansowych w tamtym okresie, najlepszych 

rozwiązań dedykowanych bankowości osobistej (tj. dla indywidualnego klienta). Wtedy 

pojęcie „personal banking” dopiero zaczynało nabierać znaczenia, jednak zamysłem autora 

było znalezienia jak największej oszczędności przy wyborze produktu finansowego, 

oferowanego przez instytucje bankowe, stąd taka forma opisu.  

Mam nadzieję, że ta praca pozwoli wykształcić Państwu własny pogląd na 

wybiórczo wybrane tematy z tamtego okresu a jej lektura będzie okazją do przypomnienia 

sobie najważniejszych zagadnień minionego czasu. 

 

 

 

           Robert Jeżewski 
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ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA KAPITAŁU W ASPEKCIE 

RECESJI ŚWIATOWEJ GOSPODARKI 

 

Artykuł ten poświecony jest alternatywnym źródłom inwestowania kapitału podczas 

niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym spowodowanej kryzysem gospodarczym 

wywołanym przez krach rynku subprime za oceanem oraz opcjami walutowymi na rynku 

krajowym. Praca zawiera przegląd oraz ocenę najbardziej korzystnych form lokowania 

środków w różnego rodzaje inwestycje gwarantujących zachowanie kapitału oraz 

wypracowujących zysk w czasach niepewności, jakimi zapewne są obecne wydarzenia w 

światowej gospodarce. 

W szczególności zaś autor charakteryzuje i opisuje najnowsze trendy lokowania 

kapitału, które w czasach prosperity nie były traktowane tak poważnie, a teraz są jednym w 

głównych nurtów inwestycyjnych wyznaczanych przez światowych potentatów 

specjalizujących się w zarządzaniu i pomnażaniu oszczędności. 

 

WSTĘP 

 

Moment bankructwa Lehman Brothers uważa się za początek światowego kryzysu 

gospodarczego, który swoim zasięgiem oraz późniejszymi skutkami dla światowego 

rozwoju jest największym spowolnieniem gospodarczym od czasu kryzysu lat 30. 

obecnego wieku. 

Wyprzedaż na giełdzie w USA oraz późniejsza fala tsunami, która swoim zasięgiem objęła 

największe światowe miejsca handlu elektronicznymi dobrami spowodowała obraz, który 

nigdy już nie będzie taki jak sprzed 15 września 2008 roku.  

Paniczna wyprzedaż instrumentów finansowych, brak zaufania inwestorów do 

siebie nawzajem spowodowały, że coraz bardziej zaczęto rozglądać się za inną formą 

lokowania kapitału, która zapewni przynajmniej minimum w postaci zachowania 

wniesionego wkładu w przypadku zawirowań na światowych rynkach. Zaczęto również 

bardziej doceniać możliwości inwestowania, które w czasie prosperity straciły na swojej 

atrakcyjności, a teraz w czasie dekoniunktury znów powróciły do łask inwestorów. 
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1.   FUNDUSZE HEDGINGOWE 

 

Jedną z najbardziej dynamicznie rosnących na znaczeniu grup aktywów są fundusze 

hedge1. Do tej grupy możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju fundusze, inwestujące przy 

wykorzystaniu systematycznych strategii inwestycyjnych. Pod pojęciem tym kryje się 

często zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji, wykorzystanie arbitrażu, 

operowanie na wielu rynkach zarówno kasowych, jak i terminowych, wykorzystanie w 

zarządzaniu instrumentów pochodnych i inwestowanie wszędzie tam, gdzie oczekuje się 

wysokich  zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. 

Głównym celem funduszy hedge jest ograniczenie wahań cen jednostki udziałowej 

(zmienności zwrotu) przy jednoczesnej próbie ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i 

uzyskania jak najwyższych stóp zwrotu, niezależnie od cyklów koniunkturalnych czy 

bieżącej sytuacji rynkowej. Fundusze hedge różnią się między sobą wysokością 

osiąganych stóp i zmiennością zwrotu, charakteryzują się różną ekspozycją na ryzyko. 

Wiele (ale nie wszystkie) funduszy zabezpiecza się przed spadkami na rynku, na którym 

operują. Strategie funduszy hedge konstruowane są w ten sposób, aby dostarczone przez 

nie wyniki były słabo lub nie były wcale skorelowane z rynkiem. Ich celem jest raczej 

ochrona kapitału i konsekwencja przy generowaniu zwrotów niż nieograniczone  

pomnażanie kapitału. 

Managerowie funduszy to profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem, którzy 

charakteryzują się dyscypliną w zarządzaniu. Zarządzający funduszami są zazwyczaj 

wysoce wyspecjalizowani w jednym segmencie rynku i wykorzystując tę przewagę nad 

innymi graczami, inwestują powierzone środki w tym właśnie obszarze. Warto również 

pamiętać, że managerowie często angażują własne środki finansowe w fundusze,  którymi  

zarządzają a ich wynagrodzenia są ściśle uzależnione od wyniku finansowego funduszu. 

W Polsce trzon funduszy typu hedge stanowią: Opera, Investors i Superfund. 

 

 

 

 
1 (z ang. Hedge fund) zazwyczaj ma charakter zamknięty, co oznacza że jest dostępny tylko dla 

ograniczonej kategorii inwestorów (najczęściej wymagana jest pewna kwotowo określona minimalna 

wartość inwestycji, np. 1 mln dolarów). Fundusze te różnią się od innych funduszy inwestycyjnych tym, 

że ich działalność nie podlega takim ścisłym regulacjom prawnym jak to bywa w przypadku zwykłych 

funduszy inwestycyjnych. Najczęściej przyjmują one formę spółek prawa handlowego.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka
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2.   RYNEK FOREX 

 

Kolejną formą zarabiania w czasach dekoniunktury jest rynek walutowy2. Czasy, kiedy 

trzymano waluty obce w celach oszczędnościowych już minęły. Nie znaczy to jednak, że 

nie można już na tym zarabiać. Możliwości rynku transakcji walutowych są naprawdę 

ogromne. 

Handel na walutach nie jest scentralizowany[12]. Odbywa się on pięć dni tygodniu 

przez całą dobę. Od Azji po Australię, Europę i Stany Zjednoczone największe instytucje 

świata (banki, brokerzy) oraz miliony spekulantów zajmują odpowiednie pozycje reagując 

za dane rynkowe. Rynek forex jest nieprzewidywalny. Można na nim zarobić krocie, ale 

można tez bardzo dużo stracić. 

Inwestycje na rynkach walutowych to alternatywna dla dekoniunktury. Zyski zależą 

w dużej mierze od umiejętności i doświadczenia zarządzającego. Można zarabiać zarówno 

na wzrostach, jak i stratach. Inwestować można indywidualnie za pomocą dostępnych 

platform internetowych bądź - gdy posiada się większą gotówkę - za pomocą banków i 

biur maklerskich. Aby spróbować swoich sił na rynku forex wystarczy otworzyć w biurze 

maklerskim rachunek spekulacyjny i zacząć grać. Zarabia się na pipsach (price interest 

point) najmniejsza jednostka, o którą zmienia się kurs. Dodatkowo dzięki dźwigni 

finansowej nawet przy niewielkich kwotach można zarobić całkiem sporo. Niestety można 

też wiele stracić mając małe doświadczenie. Inwestorzy, którzy już je mają mówią o 

„złapaniu” trendu, który winduje ich oszczędności na wyżyny finansowe. Gra na rynku 

forex to zajęcie dla odważnych i mających stalowe nerwy inwestorów. 

 

3.   PRIVATE EQUITY 

 

Inwestycje w fundusze typu private equity są od dawna w centrum zainteresowania 

inwestorów prywatnych. Z uwagi na specyfikę działania[7] te elitarne fundusze w swoich 

decyzjach inwestycyjnych determinowane są przez bardzo jasno sprecyzowane cele 

inwestycyjne. Ich naturalnym polem działania są inwestycje kapitałowe w spółki 

niepubliczne lub publiczne (często później wycofywane z publicznego obrotu), bardzo 

 
2 Forex, zwany również FX (ang. foreign exchange) czyli wymiana walut to dzisiaj największy na świecie 

rynek finansowy. Jego podstawą są realizowane przez 24 godziny na dobę transakcje między bankami i 

instytucjami finansowymi, które nazywamy Interbankiem. Interbank rozpoczyna swój dzień w Sydney, a 

następnie wraz z pobudką kolejnych stolic finansowych obiega Tokio, Londyn i Nowy Jork.  
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często przy wykorzystaniu dźwigni finansowej. Minimalny okres inwestycji jest bardzo 

rzadko krótszy od 3 lat. Realizacja celów inwestycyjnych nie jest jednak wprost 

uzależniona od bieżącej koniunktury, czy cyklów gospodarczych. 

Strategia inwestycji funduszy private equity opiera się na bardzo bliskiej 

współpracy inwestora (funduszu PE) z organami nadzorczymi i operacyjnymi spółki 

będącej przedmiotem inwestycji. Tworzona w taki sposób asymetria informacyjna wpływa 

niejednokrotnie na decyzję o wycofaniu lub nie wprowadzaniu spółek do publicznego 

obrotu przez okres zaangażowania inwestycyjnego. 

Ostatnie kilka lat to okres dynamicznego rozkwitu funduszy private equity, które na 

całym świecie dysponują aktywami w zarządzaniu, przekraczającymi już 100 bilionów 

dolarów. Oczekiwania stabilizacji stóp procentowych na niskich historycznie poziomach, 

w połączeniu z ciągle szerokim strumieniem nowych aktywów płynących do tych 

funduszy wskazują na dalszy szybki rozwój sektora i jeszcze bardziej spektakularne 

transakcje. 

 Ważnym argumentem[9] za inwestycją private equity jest zaangażowanie i 

motywacja zarządzających. Ich wynagrodzenie uzależnione jest bezpośrednio od 

osiągniętych rezultatów mierzonych stopą zwrotu. Zarządzający jak nikt inny dbają o to, 

by firmy, w które decydują się zainwestować miały potencjał wzrostu i aktywnie tworzą 

sprzyjające warunki do tego wzrostu. Firmy i fundusze private equity inwestując w firmę 

przejmują pakiet kontrolny, decydują o obsadzeniu stanowisk managerskich, decydują o 

strategii i kierunkach rozwoju. Zarządzający stosują dźwignię finansową, łącząc różne 

opcje finansowania działalności poprzez dług. Efektywnie zarządzając finansowaniem 

kapitału spółki, zarządzający w sposób pozytywny wpływają na potencjalne stopy zwrotu z 

inwestycji. 

 

4.   PRODUKTY STRUKTURYZOWANE 

 

W przeciągu kilku ostatnich miesięcy coraz większą popularność zaczęły zdobywać 

produkty strukturyzowane oferowane w różnej formie przez wiele instytucji finansowych. 

Produkty strukturyzowane[9] to instrumenty finansowe, których cena jest 

uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków 

akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje 

finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego 

zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu 
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wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca 

zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości 

danego instrumentu. 

W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić dwa podstawowe 

rodzaje produktów strukturyzowanych[11]:  

 

I. Produkty gwarantujące ochronę kapitału - bardzo bezpieczne, dają inwestorowi 

określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaźnik rynkowy i 

jednocześnie 100-procentową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor nie 

poniesie straty).  

II. Produkty nie gwarantujące pełnej ochrony kapitału - instrumenty bardziej 

ryzykowne, gdyż większy jest udział inwestora zarówno w zyskach, jak i w stratach 

generowanych przez produkt wbudowany (niemniej inwestor ma szansę na duży zarobek). 

 

Powody dla których warto inwestować w instrumenty strukturyzowane notowane na 

giełdzie:  

• możliwość ochrony kapitału przy jednoczesnym udziale w zyskach (produkty 

gwarantujące ochronę kapitału),  

• możliwość osiągania zysków przewyższających tradycyjne formy oszczędzania, takie 

jak lokaty i obligacje,  

• znana formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany instrument (wypłata 

jest określona formułą, znaną inwestorowi przez rozpoczęciem inwestycji),  

• możliwość dostępu do nowych rynków (np. zagranicznych) i nowych instrumentów 

(m.in. surowców, indeksów, walut), do których dostęp dotychczas był niemożliwy - 

szczególnie w przypadku wielu inwestorów indywidualnych,  

• możliwość bezpośredniego dostęp do usług, które do tej pory były niedostępne dla 

inwestorów indywidualnych,  

• w przypadku produktów strukturyzowanych notowanych na giełdzie możliwość 

sprzedaży instrumentu na rynku wtórnym (inwestor ma możliwość wycofania się z 

inwestycji przed terminem wykupu instrumentu przez emitenta),  

• dywersyfikacji inwestycji.  

 

 



 
11 

5.   LOKATY BANKOWE 

  

Niekorzystna sytuacja na rynku kapitałowym oraz brak zaufania na rynku 

międzybankowym zaowocowały tym, że lokata znów zaczęła wracać do łask. Klienci 

zrozumieli, że inwestycje na parkiecie w akcje nie zawsze mogą przynosić ogromne zyski. 

Swoje zainteresowanie znowu skierowali w kierunku lokat bankowych, gdzie nie ma 

ryzyka inwestycyjnego. Nie daje ona może porażającego zysku, ale jest pewnym 

ulokowaniem kapitału w czasach kiedy rynek czuje za plecami oddech światowej recesji.  

Osoby chcące mieć niewielki w porównaniu z giełdą ale za to pewny zysk mogą 

zostawić lokatę na rok i dostaną za nią nawet 6,60 % (Noble Bank). Okres na kiedy można 

zostawić depozyt wynosi od 7 dni do nawet 3 lat. 

 

Tabela 2. Ranking najlepiej oprocentowanych lokat na dn. 08.06.2009r. Wkład 100 tys. 

PLN na 12 miesięcy. 

Nazwa Banku Oprocentowanie 

Noble Bank 6,60 

Toyota Bank 6,20 

AIG Bank 6,00 

Getin Bank 6,00 

VW Bank 5,90 

mBank 5,75 

Eurobank 5,50 

Lukas Bank 5,50 

Multibank 5,50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków 

 

6.   SUROWCE 

 

6.1. ROPA NAFTOWA 

 

W ostatnich czasach ceny ropy naftowej po okresie prosperity (lipiec 2008r.)i spadku w 

okresie spowolnienia największych gospodarek światowych znów systematycznie od 

lutego 2009r. zaczynają piąć się w górę. Ropą naftową handluje się na całym świecie, 

jednak wykształciły się trzy główne ośrodki handlu: giełda w Nowym Yorku, Londynie 
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oraz Singapurze. Kształtowanie się cen ropy[2] podlega w większości czynnikom, które 

mają źródło poza granicami kraju. Ich przewidzenie jest niezwykle trudne i wymaga 

ogromnych nakładów pracy oraz narzędzi analitycznych. Warto jednak, te czynniki 

analizować z uwagi na ogromny potencjał wzrostowy ropy naftowej. 

Największym producentem ropy naftowej wśród krajów OPEC3 jest Arabia 

Saudyjska, której produkcja w ubiegłym roku kształtowała się na poziomie 9,15 mln 

bbl/d[1]. Kolejne miejsca zajmowały: Iran (3,77 mln bbl/d), Kuwejt (2,54 mln bbl/d), 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (2,53 mln bbl/d) Wenezuela (2,47 mln bbl/d), Nigeria (2,22 

bbl/d), Irak (1,99 mln bbl/d). Wśród krajów nie należących do OPEC najwięksi producenci 

w bieżącym roku to: Rosja (9,93 mln bbl/d), Stany Zjednoczone (8,48 mln bbl/d), Chiny 

(3,88 mln bbl/d), Meksyk (3,50 mln bbl/d), Kanada (3,41 mln bbl/d), Norwegia (2,60 mln 

bbl/d), Brazylia (2,33 bbl/d). 

Inwestować w ropę można bezpośrednio za pomocą Internetu[3], który przeniesie 

gracza na parkiet światowych giełd albo pośrednio na warszawskiej giełdzie, gdzie można 

obstawiać kursy spółek związanych z sektorem naftowym tj. PKN Orlen, Lotos czy 

węgierski MOL. Cena tych walorów w dużej mierze uzależniona jest od cen ropy. 

 

6.2. ZŁOTO 

 

Jest takie stare powiedzenie „im gorsze czasy tym złoto jaśniej świeci”. Ta stara maksyma 

ma swoje odbicie w obecnym czasie. Wysoka inflacja, rosnące ceny ropy , niski kurs 

dolara. Te wszystkie elementy wpływają na znaczny popyt na ten żółty kruszec. 

Inwestorzy chcąc się zabezpieczać przed inflacją kupują złoto[8]. Dodatkowym wsparciem 

dla wzrostu jego ceny jest rosnący na nie popyt ze strony gospodarki chińskiej i indyjskiej. 

O tym, że inwestycja w złoto może przynieść większe zyski niż np. lokata bankowa można 

się przekonać obserwując jego cenę. Ustanawia ono kolejne rekordy od 1979 roku. Od 

stycznia do końca roku jego cena wzrosła z 640,75 USD do 828 USD za uncję co daje 

blisko 30% zysku (London Gold Fixing), a obecnie kształtuje się na poziomie 1148 USD 

za uncję. 

 

 

 
3 Organization of the Petroleum Exporting Countries – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z 

siedzibą w Wiedniu. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat 

eksploatacyjnych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_naftowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
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6.3. MIEDŹ 

 

Miedź[1] jest nadal jednym z najpopularniejszych metali. Więcej zużywa się tylko żelaza i 

aluminium. Na świecie produkuje się rocznie 15,5 miliona ton (dane za 2001 rok). Na jej 

ceny znaczny wpływ ma fakt, że wykorzystywany jest głównie w branżach wrażliwych na 

przebieg cyklów koniunkturalnych, takich jak budownictwo i przemysł maszynowy. Z 

powodu doskonałych właściwości miedzi jako przewodnika elektryczności znaczącym 

odbiorcą są także producenci sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Zyskowność 

wydobycia tego surowca zależy przede wszystkim od stosowanej technologii. Surowiec 

ten znalazł też zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Każdy nowy pojazd 

opuszczający fabrykę zawiera w sobie średnio 25 kilogramów, a w luksusowych modelach 

- nawet 100 kilogramów tego surowca. Z kolei na podaż znaczny wpływ ma sytuacja 

polityczna, ponieważ w wielu krajach będących czołowymi producentami kopalnie 

znajdują się pod kontrolą państwa, jak największy światowy koncern miedziowy Codelco 

w Chile, czy też polski KGHM. Ostatnia, trwająca od ponad roku, gwałtowna zwyżka 

notowań miedzi, w wyniku której ceny osiągnęły najwyższy poziom od kilkunastu lat, 

spowodowana była wzrostem popytu, głównie ze strony Chin przy stosunkowo 

niewielkich możliwościach zwiększenia produkcji w wyniku znacznego zmniejszenia 

nakładów inwestycyjnych na eksploatację nowych złóż. Działania oszczędnościowe były 

reakcją na trwały spadek notowań miedzi w drugiej połowie lat 90. XX w., po skandalu 

jaki wybuchł w następstwie ujawnienia w 1996 roku manipulacji cenowych 

dokonywanych przez maklera jednego z japońskich banków. 

Głównymi ośrodkami handlu, decydującymi o cenach miedzi na świecie są: 

Londyn, Nowy Jork i Szanghaj. Na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME - London Metal 

Exchange) kontrakty na ten surowiec weszły do obrotu w 1877 roku. Obecnie na tym 

rynku przeprowadzanych jest mniej więcej 94% wszystkich światowych transakcji 

terminowych na miedź. Jeden kontrakt opiewa na 25 ton metalu najwyższej jakości z 

terminem dostawy za trzy miesiące. Cena podawana jest w dolarach za tonę, rozliczenia 

natomiast mogą być dokonywane także w funtach brytyjskich, jenach i euro.  

Na nowojorskiej giełdzie towarowej[10] (NYMEX - New York Mercantile 

Exchange) pojedynczy kontrakt terminowy opiewa na 25 tysięcy funtów (1 funt - 0,48 kg) 

miedzi. Cena podawana jest w centach za funt. W ostatnich miesiącach zyskała na 

znaczeniu Giełda Kontraktów Terminowych w Szanghaju (SHFE - Shanghai Futures 
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Exchange), gdzie pojedyncza transakcja dotyczy 5 ton metalu, a ceny podawane są w 

juanach. 

 

7.   FUNDUSZE INWESTYCYJNE 

 

Na przełomie sierpnia i września 2008r. niezwykle długa hossa giełdowa[4] skończyła się 

źle dla tych, którzy zainwestowali w akcje jako ostatni. Niewiele lepiej wyszli ci, którzy 

zainwestowali swoje oszczędności w fundusze. W czasie bessy i kryzysu przynoszą straty, 

ale jest to inwestycja długoterminowa.  

Fundusze, szukając nowych możliwości inwestowania, a zarazem nadrobienia 

odpływu gotówki oferują dziś zainteresowanym zróżnicowane inwestycji. Dzieje się tak z 

powodu konkurencji, która weszła na polski rynek w reprezentacji funduszy 

zagranicznych: Franklin Templeton, BlackRock MerrillLynch, HSBC i Robeco. Jako 

pierwsze zaoferowały możliwość inwestowania w giełdy wschodnioazjatyckie, 

latynoamerykańskie, rosyjskie, a także w sektor energetyczny i surowcowy. 

Pomimo niekorzystnej sytuacji na parkiecie rynki azjatyckie są bardzo 

perspektywicznymi rynkami, ponieważ tamta gospodarka rozwija się czterokrotnie 

szybciej niż gospodarki krajów rozwiniętych[6]. Podobnie sytuacja wygląda z krajami 

latynoamerykańskimi. Nadzieja na zarobki na tych rynkach określana jest w odpowiednich 

strategiach funduszy np. BRIC4 czy NEXT115. 

 

8.   „ZIELONA” ENERGIA 

 

Poszukiwania nowych horyzontów inwestycyjnych znalazły swoje odzwierciedlenie 

również w energii. Głównym jej źródłem jest ropa naftowa i węgiel, ale ich zasoby są 

skończone. Dlatego też intensywnie poszukuje się innych źródeł energii, wśród których 

naczelne miejsca zajmują źródła odnawialne (Odnawialne Źródła Energii m.in. biopaliwa, 

wiatr, słońce) i to one decydują o naszej przyszłości[13].  

Ograniczenia dotyczące emisji dwutlenku węgla wiążą się bezpośrednio ze 

wzrostem świadomości ekologicznej i przekładają się na wzrost zapotrzebowania na 

biokomponenty i surowce z których są wytwarzane. 

 Dodatkowym elementem zachęcającym do inwestycji w ten segment są liczne 

dotacje ze strony Unii Europejskiej opiewające nawet do 85% kosztów całego 

 
4 Skrót rynków rokujących wysokie zyski tj. Brazylia, Rosja, Indie i Chiny. 
5 Skrót rynków rokujących zyski tj. Brazylia , Rosja, , Indie, Chiny oraz m.in. Nigeria i Korea. 
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przedsięwzięcia oraz deklaracje państw do kupowania tego rodzaju energii od podmiotów 

inwestujących w „zieloną” energię. 

 

9.   ART BANKING    

 

Sektor art bankingu6 wśród polskich inwestorów jest dopiero w fazie poznawania. 70 mln 

zł wartości obrotów za rok 2007 to wolumen, który nie zaznacza się w rocznych 

podsumowaniach[5]. Nikła płynność, niewielka ilość instytucji oferujących dostęp do tego 

sektora instrumentów i brak obecności w mediach nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł, a 

większość wygenerowanych operacji, to elementy dodatkowych usług private bankingu. 

Niemniej jednak zauważa się wśród klientów rosnące zainteresowanie tym sektorem usług, 

a kwestią czasu jest pojawienie się ofert, być może szerzej dostępnych, dotyczących 

inwestycji w sztukę.  

Wszak obecność instytucji oferującej na rynku luksusowych instrumentów 

inwestycyjnych to prestiż oraz elementy budowania silnego wizerunku wśród 

konkurentów.  

Kupowanie dzieł sztuki to inwestycja o charakterze alternatywnym, raczej 

długoterminowym i uzupełniającym aktywa naszego portfela, których udział nie powinien 

przekraczać dziesiątej części jego wartości.  

Art banking to interesująca pozycja dla konsumentów poszukujących 

niecodziennych form inwestowania w instrumenty, które nie są powiązane w żaden sposób 

z koniunkturą na rynkach kapitałowych, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo naszej 

inwestycji i pomaga uchronić kapitał przed stratą w czasie bessy. Jednocześnie należy 

pamiętać, że jest to sektor, który momentami może być bardzo spekulacyjny, ponieważ 

przy odrobinie szczęścia, możemy w krótkim terminie (kilka miesięcy) sporo na obrazach 

danego artysty zarobić (rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset procent), ale też stracić. 

Równie dobrze możemy kupić dzieło, które będzie nam trudno sprzedać, choćby z racji 

 
6 Jedna z usług w ramach oferty private banking, obejmująca profesjonalne doradztwo w kolekcjonowaniu dzieł sztuki. 

Klient korzystając z tej usługi otrzymuje pomoc w nabywaniu dzieł sztuki, ich wycenie czy potwierdzeniu 

autentyczności. Bank ocenia stan techniczny dzieła oraz panującą sytuację na rynku dzieł sztuki. W ramach oferty art 

banking bank również reprezentuje klienta na aukcjach, negocjuje cenę oraz pozostałe warunki transakcji. Ponadto 

zapewnia bezpieczny transport, przechowywanie, ubezpieczenie i konserwację eksponatów. Pierwszym bankiem na 

świecie, który zaoferował usługi art banking, był szwajcarski bank UBS. W 1998 roku utworzył on departament Art 

Banking and Gold & Numismatics, którego zadaniem było pozyskiwanie dla zamożnych klientów dzieł sztuki czy 

zbiorów kolekcjonerskich. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Private_banking
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_sztuki
http://pl.wikipedia.org/wiki/UBS
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niewielkiej płynności rynku. Te czynniki pokazują jak ważna jest konsultacja ze 

specjalistą, który pomoże dokonać właściwego wyboru. 

 

Podsumowanie 

 

W powyższym artykule przedstawione zostały sposoby inwestowania kapitału w 

niepewnych czasach – czasach recesji, kiedy zawodzą wypracowane sposoby pomnażania 

zdeponowanych środków, wypracowane w okresie prosperity. 

 Każdy inwestor lokuje kapitał, w określonym horyzoncie czasowym i oczekuje 

zysków. W zależności od stopnia ryzyka inwestycyjnego, ulokuje swoje środki w mniej 

lub bardziej ryzykownych instrumentach. W czasie recesji, inwestorzy dbają bardziej o 

ochronę kapitału, licząc jednocześnie na minimalny zysk, który zapewni inwestycja. 

Produktem spełniającym te oczekiwania jest lokata bankowa. Jest ona dobrym sposobem 

na przeczekanie złych czasów. Gwarantuje minimalny zysk, nieco większy niż inflacja i 

jednocześnie spełnia swoje zadanie, mające na celu ochronę kapitału. 

 Dla inwestorów, którzy liczą na większe zarobki, szansą mogą być produkty 

strukturyzowane oraz fundusze inwestycyjne. Pierwsze z nich okres prosperity, mają już za 

sobą, kiedy to kilka miesięcy temu wystąpił ich prawdziwy wysyp. Jednak agencje 

monitorujące ten rodzaj rynku, cały czas podkreślają, że pomimo mniejszego popytu, 

produkty te wciąż cieszą się nieustającym zainteresowaniem. Następcami poliso-lokat w 

tej chwili, są produkty typu pure endowment oraz unit linked, które posiadają w sobie 

cechę polisy na życie. Inwestując środki, w ten rodzaj produktu, należy jednak pamiętać o 

wysokich opłatach związanych z zarządzaniem i dystrybucją, które są naliczane w 

pierwszych latach umowy.  

Korzystniejszym rozwiązaniem będą wspomniane wcześniej fundusze inwestycyjne. Ze 

względu na ich charakter, można wybrać podział lokowanych środków, gdzie większość z 

nich będzie umiejscowiona w bezpiecznych papierach np. bony skarbowe, obligacje, a 

pozostała część w walorach bardziej ryzykownych np. akcjach. W tym przypadku, opłaty 

związane z zarządzaniem, nie będą tak duże jak we wcześniej omawianym produkcie. 

Należy jednak pamiętać, że jest to inwestycja w minimum średnim horyzoncie czasowym, 

wynoszącym od 3 – 5 lat. 

 Dane historyczne oraz rodzaj funduszu pokazują, że dobrym sposobem alokacji 

kapitału może być inwestycja w jednostki funduszu typu hedge. O ile fundusze 

zagraniczne generują potężne zyski, dla swoich inwestorów, o tyle rodzime fundusze 
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zaliczają spektakularną porażkę. Reasumując: inwestycja w ten rodzaj produktu, to gra dla 

inwestorów, którzy biorą pod uwagę każdy scenariusz, nawet ten najbardziej 

nieprawdopodobny. Na taki liczą zarządzający, którzy  w niekonwencjonalny sposób 

ustalają strategię zarządzanych przez siebie aktywów. 

 Rynek forex jest właściwym  miejscem, dla inwestorów, którzy myślą o zarabianiu         

w czasie recesji. Nie ma zbyt wygórowanych wymagań związanych z wejściem. Handel 

odbywa się na całym świecie, a generować zyski można zarówno na wzrostach jak i 

spadkach. Rynek walut jest bardziej przewidywalny niż rynek akcji. Należy jednak 

pamiętać, że występuje tam czynnik spekulacyjny, od którego to zależą kursy walut. 

 Fundusze typu private equity, w czasie recesji, jeszcze bardziej weryfikują 

przedsięwzięcia, które finansują. Inwestują one w nowe, perspektywiczne projekty, dzięki 

którym gospodarka staje się bardziej innowacyjna. Ma to uzasadnienie w okresie recesji, 

kiedy podaż pieniądza ze strony inwestorów jest ograniczona i wybiera się przedsięwzięcia                  

o mniejszym stopniu ryzyka, oraz wysokim poziomie innowacyjności.  

 Surowce w ciężkich czasach, stanowią doskonałe źródło lokacji kapitału. Dane 

historyczne, oraz nowe rekordy cenowe, pokazują jak wielkim zaufaniem darzą 

inwestorzy: ropę naftową, miedź i złoto w czasach niepewności. Recesja kiedyś się 

skończy, a kiedy już to nastąpi państwa rozwijające się, znów będą potrzebowały 

surowców, w celu rozpędzenia swoich gospodarek. Wiedzą o tym inwestorzy, którzy 

spekulując, ustalają nowe historyczne rekordy. 

 W czasach globalnego ocieplenia, coraz więcej kapitału koncentruje się wokół 

„zielonej” energii. Nieodnawialne źródła energii, kiedyś się skończą i już teraz trzeba 

rozglądać się za ich następcami. Najwięcej pieniędzy zostaje zainwestowanych w 

elektrownie, wytwarzające energię słoneczną i wiatrową. Również motoryzacja, oraz inne 

gałęzie gospodarki podążają w tym kierunku.  

 W czasie kryzysu tworzą się konsorcja naukowo-biznesowe, gdzie połączenie nauki 

oraz dopływ pieniędzy na rozwój, ze strony biznesu, tworzy związek nowych możliwości. 

 Art banking w czasie recesji raczej nie rozwinie skrzydeł. Jest młodą gałęzią 

private banking, i jest przeznaczony dla inwestorów, którzy mają dużo wolnych środków, i 

dużo czasu na czekanie na zyski z tego typu inwestycji. Jest to rynek, który w Polsce 

dopiero zaczyna się rozwijać. Jest mało płynny, i wpływ recesji tej cechy nie zmieni. Ale 

jak pokazuje sytuacja zza oceanu, skąd przybył, ten sposób inwestowania ma bardzo 

perspektywiczną przyszłość. 
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 Recesja ma to do siebie, że inwestor zaczyna szukać możliwości zarobku tam, 

gdzie nie spojrzałby w okresie prosperity. Żeby dobrze wybrać źródło lokacji kapitału, 

trzeba określić stopień ryzyka inwestycyjnego oraz horyzont czasowy. Kombinacja tych 

dwóch czynników, pozwoli określić najbardziej odpowiednie rozwiązanie, które uchroni 

kapitał i jednocześnie wygeneruje zysk. Jak duży on będzie, zależy od rodzaju trafionej 

inwestycji oraz od czasu jak długo potrwa recesja. 

 

ALTERNATIVE FORMS OF INVESTING CAPITAL WHEN THE WORLD 

ECONOMY IS INTO RECESSION 

 

This article describes the directions of investing  when the world economy is  into recession. When 

economy is good investors can earn money on stock exchange. But everything is change when economy go 

down to recession. Investors think something is wrong and they lose money. In this article I describe 

alternative solutions of investing capital. During wrong situation into world economy investors can invest in 

one of many products and solutions: hedge fund, foreign exchange, private equity fund, structure products, 

term deposits, oil, gold, cooper, invest fund, new „green” energy and art banking. Everyone is different and 

can guarantees different profit.  
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KLIENT STAŁY A KLIENT OBCY W ASPEKCIE WARUNKÓW KREDYTU 

KONSUMPCYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA DOWOLNY CEL 
 

Wstęp  

 

Artykuł jest poświęcony badaniu warunków kredytowych dla kredytu konsumpcyjnego7, 

który jest przeznaczony dla klienta stałego i dla klienta obcego. Panuje przekonanie i taki 

też jest przekaz marketingowy w reklamach banków, że klient posiadający konto w banku 

w przypadku zaciągania pożyczki ma atrakcyjniejsze warunki niż osoba bez historii 

kredytowej w danej instytucji finansowej tzn. klient obcy. Okazuje się jednak, że nie w 

każdym przypadku jest to prawda. Jeśli już tak się zdarzy, warunki są mało atrakcyjne i w 

przeliczeniu na wysokość miesięcznej raty, pozorna oszczędność jest znikoma.  

Biorąc pod uwagę opłaty związane z obsługą konta oraz podstawowe operacje, 

które są związane z prowadzeniem rachunku, tj. opłata miesięczna za prowadzenie ROR 

(rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy), opłata miesięczna za kartę debetową, kanały 

obsługi telefoniczny oraz internetowy, suma kosztów tych operacji jest nieporównywalnie 

większa. Klient, który jest stałym klientem i ma mniejsze oprocentowanie kredytu od 

klienta obcego, w rzeczywistości płaci drożej.  

W doświadczeniu zbadano warunki kredytu konsumpcyjnego na dowolny cel 

dziesięciu największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej8 za 2005 rok 

dla klienta stałego (promowanego przez bank) oraz klienta obcego. Wywiad 

przeprowadzono telefonicznie w dn. 17–24.03.2009r. na losowo wybranych oddziałach 

reprezentujących poszczególne banki. Badano podstawowe parametry kredytu, tj. prowizję 

za udzielenie, oprocentowanie nominalne oraz wysokość raty. Po drugiej strony 

zestawiono podstawowe miesięczne opłaty związane z prowadzeniem rachunku, tj. za 

prowadzenie konta, za kartę debetową a także za kanały dostępu do rachunku: telefoniczny 

oraz internetowy.  

 

1.   Pojęcie klienta stałego i klienta obcego 

 

Banki w swoich ofertach dotyczących kredytów konsumpcyjnych dzielą klientów na 

stałych oraz obcych. Klienci stali to tacy, którzy posiadają w banku produkt finansowy, 

 
7 Kredyt konsumpcyjny - kredyt bankowy udzielany na określone potrzeby osób, a jego spłata jest 

indywidualnie ustalana z bankiem. Zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub 

poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt. 
8 www.nbp.pl  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank
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najlepiej ROR na który wpływa co miesiąc wynagrodzenie od pracodawcy, ewentualnie 

kartę kredytową, rachunek oszczędnościowy lub lokatę terminową min. od 6 miesięcy9. 

Klientem obcym to osoba, która do tej pory nie miała z instytucją finansową żadnego 

kontaktu.  

 Klienci stali wg przekazu marketingowego banków dostają lepsze warunki 

kredytowe w postaci mniejszego oprocentowania oraz mniejszej prowizji. W przypadku 

lokat terminowych mogą negocjować większe oprocentowanie10. Dodatkowym wymogiem 

negocjacji wysokości oprocentowania jest posiadanie odpowiednio dużej kwoty do 

zdeponowania (taki sam przywilej negocjowania wysokości oprocentowania 

zdeponowanych środków posiadają klienci obcy).  

Stali klienci mogą także zgłosić swój akces do programu lojalnościowego w którym 

zdobywają punkty a potem wymieniają je na wartościowe nagrody lub zniżki przy 

zakupach w punktach handlowych, z którymi banki mają podpisane umowy11.  

Na pierwszy rzut oka jest to bardzo kusząca oferta zwłaszcza, że jest to silnie 

nagłaśniane w przekazie bankowym. Wnikając w szczegóły nie jest już tak atrakcyjnie, jak 

się to wydawało na początku.  

 

2.   Kredyt konsumpcyjny dla klienta stałego i klienta obcego 

 

Prezentowana tabela poniżej pokazuje warunki kredytu konsumpcyjnego na kwotę 

1.000.00 PLN udzielonego na 12 miesięcy dla klienta stałego oraz obcego. W zestawieniu 

uwzględniono również wysokość prowizji, oprocentowanie nominalne, wysokość raty a 

także miesięczne opłaty związane z prowadzeniem konta, dostępem do gotówki za pomocą 

karty debetowej i dostępem do ROR-u za pośrednictwem internetu i telefonu. W badaniu 

nie uwzględniono okresów promocji kredytów charakteryzujących się m.in. brakiem 

prowizji za przyznany limit kredytowy oraz zmniejszone oprocentowanie dla klientów 

nowych, przenoszących swoje zobowiązania z innych instytucji finansowych z uwagi na 

ich brak w okresie, kiedy wykonywano badanie. 

 Na podstawie analizy danych wynika, że na 6 na 10 banków ma taką samą wartość 

prowizji zarówno dla klienta stałego, jak i obcego. Wysokość raty w każdym z 

analizowanych przypadków jest mniejsza dla klienta stałego. Jeśli zestawimy tą wartość z 

opłatami za prowadzenie konta oraz opłatami dodatkowymi, tj. za kartę debetową, 

 
9 www.money.pl 
10 www.bankier.pl 
11 www.forsal.pl 
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internetowy oraz telefoniczny dostęp do rachunku obraz całości korzystniej wypada dla 

klienta obcego.  

Trzeba pamiętać o tym, że banki w momencie sprzedaży swoich produktów (w tym 

przypadku ROR) stosują cross-selling12, a co za tym idzie podstawowy produkt jest 

opakowany w dodatki (wymienione powyżej) z punktu widzenia klienta całkowicie 

niepotrzebne, ale za to dochodowe dla banku. Klient zakładający podstawowy pakiet 

rachunku bieżącego z myślą o przelewaniu tam swojego wynagrodzenia, dostaje ekstra 

dodatki (uwzględnione w tabeli poniżej) o których dowiaduje się przeważnie w momencie 

dokładnych oględzin wyciągu, jaki przesyła mu co miesiąc bank. 

 

 

 

 

 
12 cross selling to strategia sprzedawania klientom kolejnych produktów na podstawie ich poprzednich 

zakupów. Skutecznie wdrożona zwiększa lojalność klientów do marki i tym samym obniża 

prawdopodobieństwo przejścia do konkurencji. Biorąc pod uwagę fakt, że utrzymanie klienta jest 

zdecydowanie tańsze od zdobycia nowego, cross selling jest najprostszym sposobem zwiększenia zysków 

przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. 
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Tabela 1. Warunki kredytu 1.000,00 PLN rozłożonego na 12 miesięcy dla klienta stałego i obcego w 10 największych bankach polskich oraz wysokość dodatkowych 

opłat związanych z utrzymaniem ROR-u. 

 Bank Pekao PKO BP Bank BPH ING Bank Handlowy 
Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy 

Kwota 

kredytu 

[PLN]/liczba 

rat [miesiąc] 

1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 

Prowizja [%] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 

Oprocent. 

nom. [%] 

16,5 17,5 11,5 14,0 20,5 22,0 16,0 17,5 19,99 21,99 

Wysokość 

raty [PLN] 

93,82 94,64 89,21 90,62 96,47 99,56 93,45 96,01 95,47 97,28 

Miesięczna 

opłata za 

prowadzenie 

konta [PLN] 

8,50 - 5,40 - 6,95 - 7,0 - 4,99 - 

Miesięczna 

opłata za 

kartę 

debetową 

[PLN] 

- - 0,83 (10/rok) - 2,0 - 4,0 - 2,0 - 

Miesięczna 

opłata za 

kanał 

internetowy 

[PLN] 

- - 2,0 (łącznie 

z kan.telef.) 

- 8,0 (łącznie 

z kan.telef.) 

- - - - - 

Miesięczna 

opłata za 

kanał 

telefoniczny     

[PLN] 

- - 2,0 (łącznie 

z 

kan.intern.) 

- 8,0 (łącznie 

z 

kan.intern.)  

- - - 3,0 - 
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cd. tabeli 1 

 BRE Bank (mBank i 

Multibank) 
BZ WBK Bank Millennium Kredyt Bank BGŻ 

Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy Klient stały Klient obcy 

Kwota 

kredytu 

[PLN]/liczba 

rat [miesiąc] 

1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 1.000,00/12 

Prowizja [%] 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 3,0 min. 75 

PLN 

5,0 

Oprocent. 

nom. [%] 

15,25 15,25 21,99 21,99 11,5 16,9 12,0 13,5 15,5 17,5 

Wysokość 

raty [PLN] 

90,64 90,64 91,68 91,68 90,90 93,57 88,85 89,65 90,49 93,62 

Miesięczna 

opłata za 

prowadzenie 

konta [PLN] 

7,0 - 7,0 - 6,0 - 6,99 - 5,0 - 

Miesięczna 

opłata za 

kartę 

debetową 

[PLN] 

- - 1,5 - 1,25 (15/rok) - 2,0 - - - 

Miesięczna 

opłata za 

kanał 

internetowy 

[PLN] 

- - - - - - - - - - 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków oraz wywiadu telefonicznego 

Miesięczna 

opłata za 

kanał 

telefoniczny     

[PLN] 

- - - - - - - - - - 
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Zestawienie to pokazuje, że w większości ofert klient stały ma taka samą wysokość 

prowizji, jak klient niezwiązany z bankiem (6 ofert na 10). Wysokość oprocentowania  

kredytu (8 ofert na 10), korzystniej wypada na rzecz klienta stałego, a co za tym idzie 

wysokość raty również jest atrakcyjniejsza. Później jest już tylko gorzej. Opłaty związane z 

prowadzeniem ROR-u i dyspozycjami z nim związanymi, drenują kieszeń klienta stałego, ale 

nie powodują żadnych kosztów w przypadku klienta obcego. 

Kolejna tabela pokazuje zysk dla klienta stałego w aspekcie wysokości miesięcznej 

raty oraz zysk dla klienta obcego, wyliczony na podstawie sumy wynikającej z ponoszonych, 

co miesiąc opłat związanych z prowadzeniem konta osobistego przez klienta stałego. Jak 

widać, zysk w przypadku klienta obcego jest zdecydowanie większy niż w przypadku klienta 

stałego, a analiza atrakcyjności kredytu w aspekcie przekazu bankowego typu „dbamy o 

swoich stałych klientów” jest całkowicie niekorzystna dla potencjalnego kredytobiorcy. 

Opłaty dodatkowe związane z prowadzeniem rachunku bieżącego powodują zwiększony 

koszt kredytu dla klienta stałego oraz znaczący wpływ na koszty całkowite zaciągniętego 

kredytu13. Klient obcy takich opłat nie ponosi w powodu braku ROR-u w danej instytucji 

finansowej. 

 

 
13 www.gospodarka.org 
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Wykres 1. Miesięczny zysk dla klienta stałego i obcego wyrażony w PLN 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków oraz wywiadu telefonicznego 

 

 

Podsumowanie 

 

Banki w swoich przekazach marketingowych bardzo często promują hasła typu „stały klient 

ma lepiej”. Należy jednak pamiętać, że nie są to instytucje typu non-profit i największy 

zarobek uzyskują na odsetkach od kredytów14.  

 Oprócz kosztów odsetkowych mają też koszty dodatkowe15, które przejawiają się 

m.in. w postaci opłat za prowadzenie konta, opłat za dostęp bo bankomatów przy pomocą 

karty debetowej oraz opłat za zdalny dostęp do rachunku kanałami: internetowym i 

telefonicznym. Każda z tych czynności ma swoją cenę. Nie jest ona wielka, ale sumując 

miesięcznie każdą z nich uzyskuję się całkiem sporą kwotę, która zwiększa koszt kredytu. 

Podejmując decyzję o wyborze kredytu, nie należy się kierować tylko przekazem bankowym, 

ale prostą kalkulacją. Należy zwracać uwagę nie tylko na wysokość raty, ale przede 

 
14 www.investorwords.com 
15 www.cneb.pl 
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wszystkim na inne koszty, jak te wymienione powyżej albowiem to one w głównej mierze 

generują rzeczywisty koszt naszego zobowiązania na najbliższe 12 miesięcy. 

 Po wnikliwej analizie może okazać się, że taniej będzie po prostu iść do 

konkurencyjnej instytucji finansowej i tam zaciągnąć kredyt z uwagi na ciekawsze warunki 

(np. brak prowizji za przyznanie kredytu w okresie promocyjnym wynoszącej średnio w 

bankach 5% przyznanej wysokości) oraz brak dodatkowych warunków w postaci wymogu 

otwierania rachunku bieżącego opakowanego w zbędne dodatki.  

 Należy zwrócić również uwagę na fakt, że cyklicznie organizowane są przez banki 

akcje mające na celu pozyskanie nowych klientów16. Akcje skierowane są do potencjalnie 

przyszłych grup odbiorców usługi kredytowej i polegają na przenoszeniu starych zobowiązań 

finansowych do nowej instytucji na korzystnych warunkach, korzystniejszych niż warunki 

kredytowe klientów stałych (czytaj lojalnych). 

 

Klient stały a klient obcy w aspekcie warunków kredytu konsumpcyjnego 

przeznaczonego na dowolny cel 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest przedstawienie warunków pożyczki gotówkowej, na dowolny cel dla klienta stałego oraz 

obcego. Bankowe reklamy kreują przekaz, w którym klient stały ma lepsze warunki od klienta z zewnątrz. Po 

wykonaniu badania konkluzja jest odmienna. Stali klienci mają lepsze warunki od klientów obcych, ale nie w 

każdym przypadku, ponieważ ludzie z zewnątrz przychodzący do banku po pożyczkę, nie musza płacić 

dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem rachunku osobistego, karty debetowej oraz zdalnego dostępu do 

konta poprzez Internet oraz telefon. 

 Wniosek jest tylko jeden. Najlepsza sposobem do zaciągnięcia pożyczki bankowej, na sfinansowanie 

dowolnie wybranego celu, jest znalezienie banku, który nie pobiera opłat wymienionych powyżej. Kolejny 

spostrzeżenie to czekanie na promocję, którą banki oferują od czasu do czasu dla nowych klientów. Bank, który 

organizuje akcję promocyjną oferuje lepsze warunki pożyczki dla obcych, niż dla swoich stałych klientów. 

 

 
16 W badaniu nie uwzględniono stałych akcji dla nowych klientów organizowanych cyklicznie przez banki 

polegających m.in. na czasowym zniesieniu prowizji za przyznanie kredytu oraz zmniejszonym oprocentowaniu 

kredytu z uwagi na brak takich działań w momencie kiedy zbierano dane do tego artykułu. 
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Permanent client and strange client into aspect of conditions of a bank loan for 

financing any objective 

 

Summary 

 

The aim of this article is to present conditions of a bank loan for permanent client and strange client. Bank 

advertising shows that permanent client has better conditions than person from outside. After research of the 

bank offers conclusion is different. Permanent clients have better conditions than strange clients but not in all of 

cases because people from outside don’t have to pay fees for bank account, debit card, access to current account 

by internet and by phone. 

 The conclusion is only the one. The best way to take a bank loan for financing any objectives is to find 

a bank which doesn’t take fees like the above. The second conclusion is to wait for promotion, which banks offer 

from time to time to new clients. The bank which organize the promotion offers better conditions of bank loan 

for strange clients than for own their permanent clients.  
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SPREAD WALUTOWY JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODU BANKÓW W 

CZASIE SPOWOLNIENIA HIPOTECZNEJ AKCJI KREDYTOWEJ 

 

Streszczenie  

Najbardziej dochodowym źródłem przychodu dla banków, są odsetki od kredytów, które są 

udzielane osobom fizycznym, oraz podmiotom gospodarczym. Funkcjonują różne rodzaje 

kredytów. Obok konsumenckich, występują również te najbardziej dochodowe dla          

banku - hipoteczne. Z uwagi na długi okres czasu, na jaki są zaciągane, są dla banku 

najbardziej korzystne finansowo.  

Przed wybuchem kryzysu, instytucje finansowe, najczęściej udzielały kredytów 

hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim. Z uwagi na zatrzymanie akcji 

kredytowej i braku możliwości generowania dochodu z odsetek od tych kredytów, nowym 

dodatkowym źródłem zarobku dla banków, stał się spread walutowy, który jest windowany 

od kilkudziesięciu aż do ponad 200%, w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. 

 

Summary 

Main source of  banks income are interest on a credit which are sell to natural person who is 

not an entrepreneur and natural person engaged in business activity. Banks offer consumer 

credits, car credits and the most profitable - mortgage credits. Mortgage repayment is very 

long, sometimes even 45 years so banks income are huge. Besides interest function also 

different fees known as non interest e.g. different kind of commissions and functions also 

currency spread. It is create by individual bank policy and it is additional source of income for 

banks. 

 When the world economy goes up one way to earn money for banks are interest. But 

when the world economy goes down the banks had to look for a new ways to earn money. 

One of this way is currency spread. 

 The aim of this article is show how management boards of the banks created a simple 

way to increase income by currency spread. In some cases value of currency spread in April 

2009 is even over 200% higher than value of currency spread in April 2008. 
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Słowa kluczowe: 

spread walutowy, kredyty hipoteczne, kryzys finansowy 

 

  Wstęp 

 

Głównym źródłem dochodu banków, są odsetki z kredytów, które są udzielane 

osobom fizycznych, a także podmiotom gospodarczym. Obok kredytów konsumpcyjnych, 

samochodowych, funkcjonują również te najbardziej dochodowe tzw. kredyty hipoteczne17.    

Z uwagi na długi okres ich trwania, trwający nawet do 45 lat, przychody banków są ogromne. 

Obok kosztów odsetkowych, funkcjonują równolegle koszty poza odsetkowe (wszelkiego 

rodzaju prowizje za przyznanie, odnowienie, rozpatrzenie wniosku) oraz tzw. spread 

walutowy18. Jest on ustalany wg indywidualnej polityki banku, i traktowany jako dodatkowe 

źródło generowania dochodu19. 

O ile w okresie prosperity, aby maksymalizować zyski, wystarczy do tego samo 

oprocentowanie, o tyle w czasie załamania i zaprzestania kredytowania, trzeba szukać już 

dodatkowego sposobu. Tym sposobem jest właśnie spread walutowy.  

Hipoteza postawiona w artykule jest następująca: spread walutowy stanowi dodatkowe 

źródło dochodu banków, w czasie spowolnienia hipotecznej akcji kredytowej. Celem pracy 

jest ocena wysokości spreadów walutowych, oraz pokazanie jak zarządy banków za ich 

pomocą, wypracowały prosty sposób na generowanie dodatkowego dochodu, którym 

poprawiają i tak już słabe wyniki finansowe za kolejne kwartały, spowodowane m.in. 

zatrzymaniem hipotecznej akcji kredytowej, denominowanej w walucie obcej.  

Zastosowana metoda badawcza to metoda obserwacyjna bezpośrednia. Obserwowano 

kursy trzech najpopularniejszych walut, w których zaciągane są kredyty hipoteczne, tj. EUR, 

USD oraz CHF, na podstawie danych publikowanych przez 10 banków, które miały 

największy udział w rynku, w sprzedaży kredytów hipotecznych w I kwartale 2008r. 

 
17 Z. Dobosiewicz, Bankowość, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 236 
18 Spread walutowy – jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej pary walut (np. CHF/PLN) w 

kwotowaniu w banku lub kantorze. Kurs kupna to cena po jakiej daną walutę bank może kupić od klienta, a kurs 

sprzedaży określa za ile daną walutę można kupić od banku. W przypadku kredytów hipotecznych jest to o tyle 

ważne, że kredyt w walucie obcej jest wypłacany po kursie kupna a spłacany po kursie sprzedaży. W tym 

samym dniu mamy więc do spłaty więcej o koszt spreadu walutowy (zwykle 4-5 proc. od całej kwoty kredytu). 
19 http://www.xtb.pl 
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Przedział czasowy stanowił rok tj. IV 2008 do IV 2009, czyli czas prosperity na rynku 

nieruchomości, oraz czas zapaści w udzielaniu kredytów mieszkaniowych. 

Niniejsze opracowanie ma za zadanie pokazać, w jak prosty sposób banki, 

wypracowały metodę na zwiększenie dochodu za pomocą tej operacji, podnosząc wartość 

spreadu w niektórych przypadkach, nawet o ponad 200% w stosunku do analogicznego 

okresu sprzed roku. 

 

1. Geneza kryzysu finansowego i jego skutki dla kredytów hipotecznych 

 

Od czasu pęknięcia bańki internetowej, nad amerykańską gospodarką zaczęły się 

gromadzić czarne chmury widma recesji. Rezerwa Federalna20 z Alanem Greenspanem na 

czele, zaczęła je rozpędzać serią obniżek stóp procentowych. Ogromne pieniądze, wtłoczone 

w gospodarkę, skłoniły banki do udzielania kredytów hipotecznych na niespotykaną skalę. 

Wielkie zyski banków i prosperity biznesu hipotecznego spowodowały, że zwracano mniejszą 

uwagę na kondycję finansową potencjalnych kredytobiorców21. 

Pieniądze na nowe lokum, zaczęli dostawać ludzie, którzy w „normalnych” warunkach 

nie dostaliby nawet kredytu na kilkuletnie auto. Ci właśnie ludzie, zaczęli tworzyć rynek 

kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku zwany subprime. 

Banki świadome ryzyka, zaczęły się pozbywać go, sprzedając prawa do przyszłych 

płatności z tych kredytów w postaci papierów zabezpieczonych tymi kredytami zwanymi 

CDO22 (collaterized debt obligations). Kiedy gospodarka zaczęła zwalniać, FED zaczął 

 
20 System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, bank państwowy z prywatnymi podwykonawcami, 

nazywany także Rezerwą Federalna lub FEDem (z ang. Federal Reserve) jest bankiem centralnym Stanów 

Zjednoczonych. Powstał na mocy Ustawy o rezerwach federalnych z 1913 roku.System składa się z 

centralnej Rady Gubernatorów w Waszyngtonie i dwunastu regionalnych Banków Rezerwy Federalnej 

rozmieszczonych w głównych miastach kraju. Obecnie stanowisko Przewodniczącego Rady 

Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej zajmuje Ben Bernanke, który 1 lutego 2006 zastąpił Alana 

Greenspana. 
21 David Turner, Morgan Stanley brings in ninja , http://www.ft.com 

22 Papiery wartościowe oparte na długu (CDO) są instrumentami specjalnego przeznaczenia (SPV) 

konstruowanymi przez instytucje finansowe i firmy zarządzające funduszami do wykorzystywania 

kredytów i innego rodzaju długów (aktywów) jako zabezpieczenia oraz do sprzedawania pakietów 

przepływów pieniężnych z tych aktywów inwestorom. Tak więc korzenie tego produktu leżą 

w sekurytyzacji, która jest umową o pożyczkę gotówki pod zastaw środków pieniężnych, które zgodnie 

z przewidywaniami zostaną uzyskane w  przyszłości. Środki pieniężne pochodzą z puli aktywów 

oprocentowanych, takich jak hipoteczne kredyty mieszkaniowe i komercyjne, zadłużenie nieruchomości 

komercyjnych oraz obligacje korporacyjne o wysokiej stopie dochodu. Te  przepływy pieniężne są 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_centralny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_rezerwach_federalnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/1913
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke
http://pl.wikipedia.org/wiki/2006
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
http://www.ft.com/cms/f6b73400-8623-11db-86d5-0000779e2340.html
http://www.ft.com/
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podwyższać stopy, a kredytobiorcy stracili płynność finansową i przestali spłacać kredyty. 

Papiery wartościowe zabezpieczone na nich, nagle zaczęły tracić na wartości23, a bankom 

przybywało coraz więcej tzw. złych kredytów (niespłacanych). 

Kryzys dał znać o sobie też w Polsce. Nie jest to zjawisko na taką skalę, jak ma to 

miejsce za oceanem czy nawet w Europie Zachodniej24, a to paradoksalnie z powodu 

zacofania polskiej bankowości, która nie posiada w palecie sprzedażowej tak wysoce 

zaawansowanie, skonstruowanych instrumentów finansowych. Były przypadki, że dwa 

polskie banki, których KNF nie podała nazwy, miały niewielki odsetek „toksycznych 

obligacji”, ale były to znikome ilości, nie robiące większej krzywdy25. Prawdziwy problem 

pojawił się w momencie, kiedy    to banki matki, zaczęły odpisywać wielomiliardowe straty z 

powodu tych instrumentów26. Nagle ustało finansowanie, w postaci pozyskania taniego 

pieniądza od spółek matek na kredyty denominowane w walucie obcej27 i zaczął się problem. 

Banki drastycznie ograniczyły akcje kredytowe, tłumacząc się brakiem płynności. Nie był to 

jednak prawdziwy powód,        o czym świadczyły cotygodniowe aukcje organizowane przez 

NBP na 7-dniowe bony pieniężne,28 i redukcje kupna sięgające kilkudziesięciu procent.  

Wg stanu na dn. 17.04.2009, popyt na te instrumenty, których rentowność jest równa 

referencyjnej stopie procentowej (3,75 proc.), wyniósł niemal 30 mld zł. Stopa redukcji 

zleceń sięgnęła 46 proc29. 

Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na decyzję banków o zaprzestaniu 

kredytowania, był coraz gorszy stan portfela kredytowego kredytów, które zostały udzielone 

 
następnie reklasyfikowane na różne kategorie papierów wartościowych i sprzedawane inwestorom. 

Płatności na rzecz inwestorów są więc powiązane z wynikami finansowymi sekurytyzowanej puli 

aktywów, która służy jako zabezpieczenie dla zobowiązań CDO. 
23 Patrick M. Parkinson, Bond insurance, http://www.federalreserve.gov 
24 Polskie banki wciąż za dużo ryzykują przy kredytach, http://www.gazetaprawna.pl 
25 http://www.knf.gov.pl 
26 http://www.pb.pl 
27 Największym zainteresowaniem w Polsce cieszą się kredyty walutowe, przede wszystkim kredyty we franku 

szwajcarskim. W 2008 r. kredyty we frankach stanowiły ok. 80% nowo udzielanych pożyczek. Taka tendencja 

jest zauważalna już od ponad dwóch lat dzięki dużo korzystniejszemu oprocentowaniu kredytów we franku 

szwajcarskim w porównaniu z kredytami złotówkowymi. 
28 Sprzedaż bonów pieniężnych to jedna z operacji otwartego rynku, dzięki którym NBP ogranicza płynność na 

rynku międzybankowym. Na aukcji tych instrumentów w poprzednim tygodniu instytucje finansowe zgłosiły 

popyt na 24,6 mld zł. Kupiły wówczas instrumenty za 18 mld zł. 
29 Piotr Rutkowski, Większy popyt na bony pieniężne, http://www.parkiet.com 

http://www.federalreserve.gov/
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.parkiet.com/
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w czasie największego prosperity, kiedy cechy nieruchomości zostały wywindowane do 

niebotycznych rozmiarów30.  

Drastyczne ograniczenie hipotecznej akcji kredytowej, pociągnęło za sobą lawinowy 

spadek przychodów największych banków, oraz przychody zredukowane o kilkadziesiąt 

procent w ramach czasowych tj. rok do roku31. Zarządy instytucji finansowych, zdając sobie 

sprawę z powagi sytuacji, podjęły działania mające na celu zwiększenie zysków banków ze 

źródeł poza odsetkowych, powiększając m.in. spready walutowe, które są obiektem badań    

w tej pracy32. Z punktu widzenia banków jest to przychód, który jest najmniej zauważalny 

przez klienta. O ile taka praktyka przeszłaby niezauważona kilka lat temu, o tyle teraz w 

dobie dobrze wyedukowanego klienta, odbiła się echem aż po KNF33, która patrząc na 

bezkarność banków zajęła się tą sprawą.  

   Podane w dalszej części opracowania dane pokażą skalę procesu, oraz lawinowy 

wzrost spreadu walutowego, którego wartość w okresie sprzed wybuchu kryzysu, oraz kilka 

miesięcy po nim mieści się w przedziale od kilkudziesięciu do ponad dwustu procent wzrostu 

więcej. 

 

   2. Wzrost spread-u walutowego w kredytach hipotecznych 

 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 10 banków, które miały największy udział 

w rynku sprzedanych kredytów hipotecznych w I kwartale 2008r.34 Badano trzy 

najpopularniejsze waluty, w których zaciągane są kredyty hipoteczne (EUR, USD oraz CHF), 

w przedziale czasowym rok do roku (IV 2008 do IV 2009), czyli sytuacja w czasie prosperity 

hipotecznego, oraz sytuacja w trakcie zapaści w udzielaniu kredytów mieszkaniowych. 

 Na bazie zebranych informacji można stwierdzić, że sytuacja dla osób spłacających 

kredyty hipoteczne, uległa katastrofalnemu pogorszeniu. Zmiany spreadów z okresu IV 2008 

do IV 2009, sięgają od kilkudziesięciu do kilkuset procent. W praktyce oznacza                     

 
30 http://www.pap.pl 
31 http://www.nbp.pl 
32 http://www.ehipoteka.com 
33Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, 

ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem nadzoru nad rynkiem 

finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz 

przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. 
34 http://www.zbp.pl 
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to zwiększenie raty kredytowej od kilku do kilkudziesięciu groszy miesięcznie na jednym 

franku. 

 

Tabela 1. Kurs oraz zmiana wysokości w [PLN], rdr dla EUR, USD i CHF, w dziesięciu bankach polskich, 

mających największy udział w sprzedaży kredytu hipotecznego po I kw. 2008r.  

Lp. Nazwa Banku Kod waluty Data kursu Dewizy kurs 

kupna 

Dewizy kurs 

sprzedaży 

Spread 

[PLN] 

1 PKO BP EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,3944 

4,3372 

3,5330 

4,5596 

0,1386 

0,2224 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1638 

3,1990 

2,2522 

3,3630 

0,0884 

0,1640 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1277 

2,8310 

2,2234 

2,9941 

0,0957 

0,1631 

2 MILLENNIUM 

BANK 

EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,4100 

4,3289 

3,5350 

3,5418 

0,1250 

0,3444 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1771 

3,1974 

2,2569 

3,3546 

0,0798 

0,5172 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1311 

2,8142 

2,2338 

2,9943 

0,1027 

0,1801 

3 KREDYT 

BANK 

EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,4127 

4,3668 

3,5353 

4,6138 

0,1216 

0,2470 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1694 

3,2547 

2,2466 

3,4353 

0,0772 

0,1806 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1578 

2,8561 

2,2458 

3,0499 

0,0880 

0,1888 

4 MULTIBANK EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,3970 

4,3047 

3,5216 

4,5253 

0,1246 

0,2206 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1621 

3,1827 

2,2413 

3,3459 

0,0792 

0,1632 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1233 

2,8041 

2,2189 

2,9775 

0,0956 

0,1734 

5 GE MONEY 

BANK 

EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,3861 

4,3067 

3,5722 

4,5952 

0,1861 

0,2885 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1547 

3,1834 

2,2727 

3,4015 

0,1180 

0,2181 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1385 

2,8141 

2,2580 

3,0107 

0,1195 

0,1966 

6 PEKAO SA EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,3802 

4,3333 

3,5399 

4,5368 

0,1597 

0,2035 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1507 

3,2299 

2,2526 

3,3829 

0,1019 

0,1530 
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  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1204 

2,8422 

2,2210 

2,9767 

0,1006 

0,1345 

7 MBANK EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,3970 

4,3339 

3,5216 

4,5561 

0,1246 

0,2222 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1621 

3,2293 

2,2413 

3,3949 

0,0792 

0,1656 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1233 

2,8293 

2,2189 

3,0043 

0,0956 

0,1750 

8 DOMBANK EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,3950 

4,2164 

3,5690 

4,7072 

0,1740 

0,4908 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1800 

3,1431 

2,2920 

3,5089 

0,1120 

0,3658 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1250 

2,7411 

2,2790 

3,1223 

0,1540 

0,3812 

9 BZ WBK EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,4006 

4,3133 

3,5394 

4,5527 

0,1388 

0,2394 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1701 

3,1816 

2,2587 

3,3582 

0,0886 

0,1766 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1448 

2,8245 

2,2324 

2,9813 

0,0876 

0,1568 

10 ING EUR 07.04.2008 

06.04.2009 

3,4018 

4,2767 

3,5407 

4,4513 

0,1389 

0,2646 

  USD 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1707 

3,1622 

2,2593 

3,3578 

0,0886 

0,1956 

  CHF 07.04.2008 

06.04.2009 

2,1442 

2,8010 

2,2317 

2,9743 

0,0875 

0,1733 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków 

 

Wspólna cecha tego zestawienia, to wzrost spread-ów w każdym banku, dla 

wszystkich trzech rodzajów walut, w okresie rok do roku, tj. IV 2008 do IV 2009. Jego wzrost 

kształtuję się na różnych poziomach. Zaczynając od kilku, aż do kilkudziesięciu procent. 

Przekłada się to oczywiście na wysokość raty kredytowej, która zwiększa się od kilku do 

kilkudziesięciu groszy na jednej jednostce waluty. Co z kolei za sobą niesie podniesienie 

kosztów kredytu, a w konsekwencji dodatkowe obciążenie dla budżetu domowego. 
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Wykres 1. Zmiana spread-u rok do roku dla EUR wyrażona w [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków 

 

Wykres 2. Zmiana spread-u rok do roku dla USD wyrażona w [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków  
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Wykres 3. Zmiana spread-u rok do roku dla CHF wyrażona w [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych banków 

 

 Z powyższych wykresów wynika, że wszystkie banki bez wyjątku podniosły spread, 

dzięki któremu generowały dodatkowy, zwiększony dochód. Najbardziej liberalnym okazał 

się bank Pekao SA, którego spread był najniższy we wszystkich walutach. Na drugim końcu, 

jako najmniej przyjazny dla klienta, uplasował się Dom Bank, który widnieje w świadomości 

konsumentów jako „bank ostatniej szansy”35. Będąc w pełni tego świadomym, jego dochody 

około odsetkowe, wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym nawet o 226,6%, w przypadku 

kredytu denominowanego w USD.  

 

   3. Wpływ polityki spreadów na wynik finansowy banku z pozycji wymiany 

 

 Banki podwyższając spready walutowe, próbują złagodzić skutki zatrzymania 

hipotecznej akcji kredytowej, oraz poprawić wyniki finansowe. Obserwacja spreadów rok do 

roku tj 2008 do 2009 potwierdza tą tezę. Analiza wyników finansowych banków ze 

szczególnym uwzględnieniem wyniku z pozycji wymiany zaprzecza jednak tej tezie. 

 
35 Jest to nazwa używana w żargonie bankowym oraz wśród klientów, którzy posiadają zadłużenia w 

instytucjach finansowych oraz obniżona z tego tytułu zdolność kredytową, zmuszeni są do zaciągnięcia kredytu, 

na warunkach dużo gorszych (wyższa marża, prowizja itp.) niż klienci, którzy są w sytuacji odwrotnej do 

opisanej. 
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Następuje spadek przychodów o ponad 49%, co zaprzecza danym zebranych podczas roku 

obserwacji. Należy jednak wziąć pod uwagę gwałtowne wyhamowanie hipotecznej akcji 

kredytowej, a te kredyty, które już zostały przyznane cechowały się wysoką marżą, co 

przekłada się bezpośrednio na wyższą ratę kredytową, a to z kolei więcej waluty, obarczonej 

wyższym spreadem i potencjalnie wyższy zysk. 

 

Tabela 2. Wybrane elementy rachunku zysków i strat w [mln PLN] 

 2008 2009 zmiana 2008r. do 2009r. 

w [mln PLN] w [%] 

Wynik z tytułu 

odsetek 

30 089 28 516 -1 573 -5,2 

Wynik z tytułu 

prowizji 

11 512 12 368 856 7,4 

Wynik z pozycji 

wymiany 

5 962 3 032 -2 929 -49,1 

Wynik działalności 

bankowej 

48 311 49 517 1 206 2,5 

Wynik finansowy 

netto 

13 658 8 708 -4 951 -36,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.knf.gov.pl 

 

Powyższa tabela pokazuje wyniki finansowe banków porównując rok 2008 do roku 

2009. W każdej pozycji następuje spadek wysokości przychodów, co jest zrozumiałe ze 

względu na kryzys finansowy. Zaskakuje pozycja spadku wyniku finansowego z tytułu 

wymiany aż o 49,1% dlatego, że w tym czasie nastąpiło rozszerzenie spreadu walutowego    

w niektórych bankach nawet o ponad 200%. Taki wynik można wytłumaczyć jedynie 

spadkiem portfela kredytów denominowanych i walutowych 

 

   Podsumowanie 

 

 Powyższe opracowanie pokazuje, że banki nie są instytucjami charytatywnymi,                    

i priorytetem dla nich jest generowanie dochodu. Powyższą tezę potwierdza badanie  spread-

ów walutowych. W chwili kiedy zawiódł mechanizm kredytu hipotecznego, przyszedł czas na 

czerpanie zysków z tytułu poza odsetkowego. Opracowanie pokazuje, że bez względu na 

wielkość banku, czy też segment, w którym operuje instytucja finansowa, koszty te wzrosły 

od kilkudziesięciu aż do ponad 220%.  
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Sytuacja stała się na tyle niepokojąca, że do sprawy włączyła się KNF, która wydała        

w kwietniu 2009r36. rekomendację znaną jako SII37. Następnym krokiem było wejście w życie, 

od 1 lipca 2009r. kolejnego zalecenia KNF, umożliwiającego klientom, spłatę zadłużenia w 

walucie, w której zaciągnięty jest kredyt. Banki jednak i na to znalazły sposób, wprowadzając 

wysokie opłaty zaporowe, które skutecznie zniechęciły potencjalnych klientom, do zmiany 

sposobu spłaty kredytu.  

 Mając na uwadze, wszystkie te doświadczenia, najbardziej korzystnym rozwiązaniem, 

jest zaciągniecie kredytu w rodzimej walucie. Jednak po wyliczeniach, okazuje się, że jest to 

kredyt o wiele droższy, niż ten denominowany w walucie obcej. Dlatego przed zaciągnięciem 

tak długoterminowego zobowiązania, warto zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem 

jest kredyt denominowany walutą obcą, pomimo rosnących spread-ów, od kredytu w 

rodzimej walucie, ale z o wiele wyższą marżą. 
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OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM          

OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM JAKO POZAODSETKOWE 

ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW BANKOWYCH W 2009r. W POLSCE 

 

 Wstęp 

 

Głównym źródłem przychodu banków są odsetki od kredytów, które udzielane są osobom 

fizycznych oraz podmiotom gospodarczym. Obok przychodu odsetkowego, funkcjonuje 

równolegle przychód pozaodsetkowy, do których zalicza się także przychód związany z 

obsługą produktów finansowych. Banki, w celu zwiększenia przychodu - stosują cross 

selling38. Najpopularniejszym dodatkowym produktem, sprzedawanym klientowi przez banki 

jest rachunek   oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR).   

O ile w okresie prosperity, w celu maksymalizowania zysków, wystarczyło samo 

oprocentowanie, o tyle w czasie załamania i zatrzymania akcji kredytowej, instytucje 

finansowe zaczęły szukać dodatkowego sposobu. Tym sposobem okazało się podwyższenie 

opłat związanych z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na ROR.  

Niniejsze opracowanie ma za zadanie pokazać, jak zarządy banków, wypracowały 

mechanizm na zwiększenie przychodu za pomocą tej operacji, podnosząc wartość opłat 

związanych z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na ROR w niektórych 

przypadkach nawet o 300% w przedziale czasowym ośmiu miesięcy, porównując III 2009 do 

X 2009. 

Hipoteza postawiona w artykule jest następująca: banki generują dodatkowy, 

pozaodsetkowy przychód, dzięki podwyższeniu opłat związanych z prowadzeniem i obsługą 

podstawowych operacji na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Celem pracy jest 

ocena wysokości opłat związanych z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na 

ROR, oraz pokazanie jak zarządy banków, wypracowały sposób na generowanie 

dodatkowego przychodu. Stworzenie dodatkowego mechanizmu generowania przychodu, 

zostało wymuszone tym, ze nie został osiągnięty założony poziom przychodu z tytułu akcji 

kredytowej. 

 
38Cross-selling (sprzedaż krzyżowa) to marketingowa technika sprzedaży produktów (lub usług) 

komplementarnych (uzupełniających). 
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Zastosowana metoda badawcza to metoda obserwacyjna bezpośrednia. Obserwowano 

opłaty związane z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na ROR tj. miesięczna 

opłata za prowadzenie konta, miesięczna opłata za kartę debetową, przelew papierowy (bez 

przelewów do ZUS i US), miesięczna opłata za kanał internetowy i telefoniczny, zlecenie 

stałe, oraz opłata za wypłatę z bankomatu obcego, na podstawie danych publikowanych przez 

10 największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej39 za 2005 rok. Przedział 

czasowy stanowiło porównanie miesiąca III 2009 do X 2009. 

 

 1. Geneza powstania kryzysu finansowego w USA i jego skutki dla akcji 

kredytowej w Polsce 

 

Po spektakularnym załamaniu się cen akcji spółek internetowych, amerykańska gospodarka 

powili zaczęła wchodzić w okres recesji. Rezerwa Federalna40 z jej ówczesnym prezesem - 

Alanem Greenspanem, postanowiła jej pomóc, obniżając stopy procentowe. Dzięki 

pieniądzom wtłoczonym w gospodarkę, banki zaczęły udzielać kredytów hipotecznych na 

niespotykaną dotąd skalę41. Wielkie zyski banków dzięki zwiększonej akcji kredytowej 

spowodowały, że przestały one zwracać uwagę na kondycję finansową potencjalnych 

kredytobiorców42. Pieniądze na nowe lokum, zaczęli dostawać ludzie, którzy w „normalnych” 

warunkach nie dostaliby nawet kredytu na kilkuletnie auto. Te osoby zaczęły tworzyć rynek 

kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku zwany subprime. 

Banki świadome ryzyka, opracowały mechanizm polegający na sprzedaży prawa do 

przyszłych płatności z tych kredytów w postaci papierów zabezpieczonych tymi kredytami. 

Papiery te zwane CDO43 (collaterized debt obligations) emitowane były w trzech transzach: 

 
39 www.nbp.pl 

40System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, bank państwowy z prywatnymi podwykonawcami, 

nazywany także Rezerwą Federalna lub FEDem (z ang. Federal Reserve) jest bankiem centralnym Stanów 

Zjednoczonych. Powstał na mocy Ustawy o rezerwach federalnych z 1913 roku.System składa się z 

centralnej Rady Gubernatorów w Waszyngtonie i dwunastu regionalnych Banków Rezerwy Federalnej 

rozmieszczonych w głównych miastach kraju. Obecnie stanowisko Przewodniczącego Rady 

Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej zajmuje Ben Bernanke, który 1 lutego 2006 zastąpił Alana 

Greenspana.  

41 www.ft.com 
42 S. Heffernam, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 23 
43Papiery wartościowe oparte na długu (CDO) są instrumentami specjalnego przeznaczenia (SPV) 

konstruowanymi przez instytucje finansowe i firmy zarządzające funduszami do wykorzystywania kredytów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_centralny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_rezerwach_federalnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/1913
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke
http://pl.wikipedia.org/wiki/2006
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan
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senior (bezpieczne kredyty), mezzanine i equity44. Kiedy gospodarka zaczęła zwalniać, FED 

zaczął podwyższać stopy procentowe, a kredytobiorcy stracili płynność finansową i przestali 

spłacać kredyty. Papiery wartościowe zabezpieczone na nich, nagle zaczęły tracić na 

wartości, a bankom przybywało coraz więcej nie spłacanych kredytów. Krach na rynku 

kredytów subprime, wywołał szereg negatywnych zdarzeń na rynkach kapitałowych świata45.  

Inwestorzy zaczęli nerwowo reagować i wyprzedawać CDO. To pociągnęło za sobą kolejne 

spadki na wszystkich giełdach świata, i możliwości szukania alternatywnych źródeł zarobku, 

gwarantujących zachowanie kapitału i zdywersyfikowanie ryzyka inwestycyjnego do 

minimum46. 

Kryzys rynku kredytów subprime odbił się echem także w Polsce. Nie jest to zjawisko 

na tak dużą skalę, jak miało to miejsce za oceanem czy nawet w Europie Zachodniej. Były 

przypadki, że dwa polskie banki, których KNF nie podało nazwy, miały niewielki odsetek 

„toksycznych obligacji”, ale były to znikome ilości, nie robiące większej szkody, zarówno 

samym bankom jak i polskiej gospodarce47.     

Ważną drogą transmisji szoku z rynków światowych na rynek polski okazał się kanał 

właścicielski. Dotyczy on wpływu zagranicznych właścicieli na postępowanie 

kontrolowanych przez nich banków48. W czasie kryzysu szczególnie duży wpływ występował 

w obszarze zarządzania ryzykiem. Wpływ ten przejawiał się szczególnie mocno w zakresie 

ryzyka kredytowego, negatywnie wpływając na funkcjonowanie krajowego rynku 

międzybankowego, oraz na dynamikę akcji kredytowej w Polsce. W bankach z kapitałem 

zagranicznym nastąpiło silne zaostrzenie polityki kredytowej, co poskutkowało 

zmniejszeniem podaży kredytów49.  

 
i innego rodzaju długów (aktywów) jako zabezpieczenia oraz do sprzedawania pakietów przepływów 

pieniężnych z tych aktywów inwestorom. Tak więc korzenie tego produktu leżą w sekurytyzacji, która jest 

umową o pożyczkę gotówki pod zastaw środków pieniężnych, które zgodnie z przewidywaniami zostaną 

uzyskane w  przyszłości. Środki pieniężne pochodzą z puli aktywów oprocentowanych, takich jak hipoteczne 

kredyty mieszkaniowe i komercyjne, zadłużenie nieruchomości komercyjnych oraz obligacje korporacyjne 

o wysokiej stopie dochodu. Te  przepływy pieniężne są następnie reklasyfikowane na różne kategorie papierów 

wartościowych i sprzedawane inwestorom. Płatności na rzecz inwestorów są więc powiązane z wynikami 

finansowymi sekurytyzowanej puli aktywów, która służy jako zabezpieczenie dla zobowiązań CDO. 
44 www.federalreserve.gov 
45 www.gazetaprawna.pl 
46 www.parkiet.com 
47 www.knf.gov.pl 
48 Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009, s. 27 
49 Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009, s. 28-29 
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Wpływ kryzysu finansowego na rynek polski, to również spadek zaufania między 

bankami i spadek wielkości akcji kredytowych na rynku międzybankowym. Ważnym 

elementem kryzysu, jest również tzw. wojna depozytowa, kiedy to banki oferowały 

oprocentowanie depozytów, dużo wyższe niż benchmark rynkowy w postaci stóp 

procentowych, wyznaczony przez Radę Polityki Pieniężnej. Spowodowało to znaczny wzrost 

kosztów odsetkowych banków, co przełożyło się na mniejszy końcowy wynik finansowy. 

Drastyczne ograniczenie akcji kredytowej, a także wzrost bezrobocia, co spowodowało 

z kolei pogorszenie jakości portfela kredytowego, pociągnęło za sobą lawinowy spadek 

przychodów największych banków50. Top management instytucji finansowych, zdając sobie 

sprawę z powagi sytuacji, podjął działania mające na celu zwiększyć przychód banków ze 

źródeł pozaodsetkowych, podwyższając opłaty związane z prowadzeniem i obsługą 

podstawowych operacji na ROR, które są obiektem badań w tej pracy51.  

Podane w dalszej części opracowania dane pokażą skalę procesu, oraz lawinowy wzrost 

opłat związanych z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na ROR, których 

wysokość wzrosła od kilku do kilkudziesięciu procent w czasie ośmiu miesięcy, porównując 

III 2009 do X 2009. 

 

2. Wzrost opłat związanych z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 10 największych banków w Polsce pod 

względem sumy bilansowej52 za 2005 rok. Badano opłaty związane z prowadzeniem i obsługą 

podstawowych operacji na ROR  tj. miesięczna opłata za prowadzenie, miesięczna opłata za 

kartę debetową, przelew papierowy (bez przelewów do ZUS i US), miesięczna opłata za kanał 

internetowy i telefoniczny, zlecenie stałe oraz opłata za wypłatę z bankomatu obcego, 

porównując III 2009 do X 2009.  

 
50 www.nbp.pl 
51 www.bankier.pl 
52 www.nbp.pl 
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Tabela 1. Miesięczne opłaty związane z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na rachunku  

oszczędnościowo-rozliczeniowym w okresie III 2009r. oraz w okresie X 2009r. w PLN 

 Bank Pekao SA PKO BP Bank BPH ING Bank Handlowy 
marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

Nazwa ROR Eurokonto  Superkonto Sezam Start Standard  Citi konto 

Miesięczna 

opłata za 

prowadzenie  

 

8,50 

 

9,99 

 

5,40 

 

6,90 

 

6,95 

 

6,95 

 

7,00 

 

8,00 

 

4,99 

 

6,99 

Miesięczna 

opłata za 

kartę 

debetową  

 

brak opłaty 

 

brak opłaty 

 

10/rok 

 

 

20/rok 

 

2,00 

 

2,50 

 

4,00 

 

7,00 

 

2,00 

 

2,99 

Przelew 

papierowy 

(bez 

przelewów do 

ZUS i US) 

 

4,00 

 

4,99 

 

4,00 

 

5,00 

 

4,00 

 

6,99 

 

4,00 

 

5,00 

 

4,99 

 

 

5,99 

Miesięczna 

opłata za 

kanał 

internetowy  

 

brak opłaty 

 

brak opłaty 

 

2,00 (łącznie 

z kan.telef.) 

 

2,00 (łącznie 

z kan.telef.) 

 

8,00 

 

8,00 

 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 

Miesięczna 

opłata za 

kanał 

telefoniczny      

 

brak opłaty 

 

brak opłaty 

2,00 (łącznie 

z 

kan.intern.) 

2,00 (łącznie 

z 

kan.intern.) 

 

brak opłaty 

 

3,00 

 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

2,99 

 

2,99 

Zlecenie stałe  zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  2,00 zał.  2,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  2,99 

wyk. 1,50 wyk. 1,50 wyk. 1,50 wyk. 1,50 wyk. 1,50 wyk. 1,99 wyk. 1,00 wyk. 1,00 wyk. 0,99 wyk. 0,00 

Opłata za 

wypłatę z 

bankomatu 

obcego     

 

4,50 

2% 

transakcji  

min. 5 PLN 

3% 

transakcji 

min. 5 PLN 

3% 

transakcji 

min. 10 PLN 

 

6,00 

 

6,00 

 

5,00 

3% 

transakcji 

min. 5 PLN 

 

4,99 

 

5,99 
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 BRE Bank (mBank i 

Multibank) 
BZ WBK Bank Millennium Kredyt Bank BGŻ 

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

marzec  

2009r. 

październik 

2009r.  

Nazwa ROR Taryfa Active  Konto wydajesz i zarabiasz  Konto osobiste  Ekstrakonto S  Plan standardowy  

Miesięczna 

opłata za 

prowadzenie  

 

7,00 

 

9,50 

 

7,00 

 

7,00 

 

6,00 

 

7,00 

 

6,99 

 

6,99 

 

5,00 

 

6,50 

Miesięczna 

opłata za 

kartę 

debetową  

 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

1,50 

 

1,50 

 

15/rok 

 

20/rok 

 

2,00 

 

2,00 

 

brak opłaty 

 

3,00 

Przelew 

papierowy 

(bez 

przelewów do 

ZUS i US) 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

4,00 

 

5,00 

 

5,95 

 

5,95 

 

5,00 

 

5,00 

Miesięczna 

opłata za 

kanał 

internetowy  

 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 

 

1,00 (łącznie 

z kan.telef.) 

Miesięczna 

opłata za 

 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 
 

brak opłaty 

 

1,00 (łącznie 
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cd. tabeli 1 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki 

 

 

 

kanał 

telefoniczny      

z kan.intern.) 

Zlecenie stałe  zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  0,00 zał.  2,00 zał.  2,00 

wyk. 0,00 wyk. 0,00 wyk. 0,50 wyk. 0,50 wyk. 0,00 wyk. 0,00 wyk. 0,95 wyk. 0,95 wyk. 1,00 wyk. 1,50 

Opłata za 

wypłatę z 

bankomatu 

obcego     

 

7,50 

 

7,50 

 

2,00 

 

2,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

3% 

transakcji 

min. 5 PLN 

 

3% 

transakcji 

min. 5 PLN 

 

2,5% 

transakcji 

min. 5 PLN 

 

2,5% 

transakcji 

min. 5 PLN 
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Wspólna cecha tego zestawienia, to wzrost opłat związanych z prowadzeniem i obsługą 

podstawowych operacji na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w 8 na 10 badanych 

instytucjach, w okresie ośmiu miesięcy porównując III 2009 do X 2009. Tylko dwa (BZ WBK i 

Kredyt Bank) z dziesięciu badanych banków nie podniosło żadnej opłaty. Wzrost wynosi od 

kilkunastu (opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za wypłatę z bankomatu obcego) aż do 

kilkudziesięciu procent (opłaty za przelew, opłaty za wydanie karty debetowej), co przekłada się 

bezpośrednio na wyższe obciążenie budżetu domowego. 

 

Wykres 1. Zmiana wysokości miesięcznej opłaty za prowadzenie ROR III do X 2009 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki  

 

Wykres 2. Zmiana wysokości miesięcznej opłaty za kartę debetową III do X 2009 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pek
ao

 S
A

PKO
 B

P
BPH IN

G

Ban
k H

an
dlo

wy

BRE B
an

k

BZ 
W

BK

M
ille

nn
ium

Kred
yt 

Ban
k BG

Ż

Zmiana wys.miesięcznej opłaty

za prowadzenie ROR III do X

2009

0

50

100

150

200

250

300

350

Pek
ao

 S
A

PKO
 B

P
BPH IN

G

Ban
k H

an
dlo

wy

BRE B
an

k

BZ 
W

BK

M
ille

nn
ium

Kred
yt 

Ban
k BG

Ż

Zmiana wys.miesięcznej opłaty

za kartę debetową III do X 2009



 

48 

Wykres 3. Zmiana wysokości przelewu papierowego (bez przelewów do ZUS i US) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki  

 

Wykres 4. Zmiana wysokości miesięcznej opłaty za kanał internetowy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki  
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Wykres 5. Zmiana wysokości miesięcznej opłaty za kanał telefoniczny 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki  

 

Wykres 6. Zmiana wysokości zlecenia stałego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki  
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Wykres 7. Zmiana wysokości opłaty za wypłatę z bankomatu obcego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez banki  

 

Z powyższych wykresów wynika, że większość banków podniosła opłaty związane          

z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na ROR (poza BZ WBK i Kredyt Bank), 

dzięki czemu generowały dodatkowy, zwiększony przychód. Najbardziej liberalnym okazał się 

BRE Bank, który podniósł tylko opłatę miesięczną za prowadzenie konta (z 7 zł do 9,50zł), a 

resztę opłat pozostawił bez zmian. Na drugim końcu bieguna znajdują się Bank Handlowy, oraz 

PKO BP, które podniosły prawie wszystkie opłaty związane z prowadzeniem ROR-u, 

pozostawiając tylko na niezmiennym poziomie opłaty za korzystanie z internetowego, oraz 

telefonicznego kanału dostępu. Jednocześnie banki te, okazały się bankami, które najbardziej 

drenują kieszeń klienta. 

 

 3. Zmiana wysokości inflacji III do X 2009r. a wysokość zmian opłat związanych z 

prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym 
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Wykres 8. Zmiana wysokości inflacji w przedziale czasowym III do X 2009r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez NBP 

 

 Z powyższego wykresu wynika, że inflacja w badanym okresie kształtowała się w 

przedziale od 3.5% do 4,0% w przedziale czasowym od marca 2009 do sierpnia 2009r. W 

ostatnim miesiącu trzeciego kwartału tj. wrzesień 2009r. spadła do 3,4%, a na początku 

czwartego kwartału 2009r. uległa dalszej obniżce osiągając wartość 3,1% (październik 2009r.). 

Należy zatem wnioskować, że siła nabywcza polskiej złotówki powiększyła się końcem roku 

2009r. (spadek inflacji z 3,6% w marcu do 3,1% w październiku). Analizując to w kontekście 

hipotezy, nasuwa się wniosek, że podwyżka opłat związanych z prowadzeniem ROR, nie była 

związana ze wzrostem inflacji w analogicznie badanym okresie. 

 

 Podsumowanie 

 

Powyższe opracowanie pokazuje, że banki nie są instytucjami non profit i w przypadku 

pojawienia się problemu związanego z brakiem progresu w uzyskaniu przychodu (w tym 

przypadku brak przychodu spowodowany kryzysem), będą próbowały opracować nową drogę na 

wypracowanie go. Tak się stało w przypadku opłat związanych z prowadzeniem i obsługą 

podstawowych operacji na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.  

W chwili, kiedy zawiódł mechanizm kredytowy i banki przestały generować wysokie 

przychody związane z udzielaniem kredytów, przyszedł czas na opracowanie mechanizmu 

generowania przychodu z tytułu pozaodsetkowego. Opracowanie pokazuje, że bez względu na 

wielkość banku, czy też segment, w którym operuje instytucja finansowa, koszty związane z 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

m

ar-

09

kwi-

09

maj-

09

cze-

09

lip-

09

sie-

09

wrz-

09

paź-

09

Zmiana wys.inflacji w

przedziale czasowym III

do X 2009r.



 

52 

prowadzeniem ROR-u  i dokonywanych na nim podstawowych operacji, wzrastają w niektórych 

przypadkach nawet o 300%.  

Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jest w dzisiejszych czasach 

koniecznością. Ułatwia on rozliczenia pomiędzy pracodawcami i pracownikami, firmami        i 

urzędami, kontrahentami, itp. Nikt nie wyobraża sobie życia bez tego produktu. Trzeba mieć 

jednak na uwadze koszty, jakie się z tym wiążą. W dobie kryzysu, kiedy banki opracowują nowe 

mechanizmy na generowanie przychodu, z tytułu zatrzymania akcji kredytowej i zawiązywaniem 

dodatkowych rezerw, związanych z niedoszacowaniem ryzyka kredytowego, posiadanie konta 

osobistego staje się coraz droższe. Podwyżki związane z opłatami związanymi z prowadzeniem i 

obsługą podstawowych operacji na ROR są nieuniknione. Można je jednak zminimalizować 

zamieniając konto na bezpłatne, lub poszukać banku, który pobiera mniejsze opłaty od banku, w 

którym posiadamy ROR. 

 

Opłaty i prowizje związane z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym jako 

pozaodsetkowe źródło przychodów bankowych w 2009r. w Polsce 

 

Streszczenie: 

 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie jak zarządy banków, wypracowały prosty sposób na 

zwiększenie przychodu za pomocą podwyższenia opłat związanych z prowadzeniem i obsługą 

podstawowych operacji na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Wypracowały w ten 

sposób mechanizm na zwiększenie przychodu, który nie został osiągnięty z powodu zatrzymania 

akcji kredytowej, oraz zawiązywaniem rezerw związanych z niedoszacowaniem ryzyka 

kredytowego.  

Opracowanie pokazuje, że banki, bez względu na segment, w którym operują, 

podwyższyły opłaty związane z prowadzeniem i obsługą podstawowych operacji na ROR. 

Podwyżki sięgają od kilku do kilkudziesięciu procent, i w znaczący sposób przekładają się na 

obciążenie domowego budżetu. 
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Fees and commissions which are connecting with personal account as source of non-

interest income in banks in 2009 in Poland 

 

Summary: 

 

The aim of this article is to show how the boards of banks, have developed a simple way 

to increase revenue by increasing bank charges related with basic operations on bank account. 

Compensate each other in this way, the outflow of income which is due to stop lending, and 

create reserves related to the underestimation of credit risk. 

Study shows that banks, regardless of the segment in which they operate, have raised the 

bank charges related with basic operations on bank account. The increases range from several to 

tens of percent, and significantly translate into a burden on the household budget. 
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IDEA SOCIAL LENDING NA RYNKU POLSKIM W 2010 R. – ZAGROŻENIA ORAZ 

PERSPEKTYWY ROZWOJU 

 

Streszczenie 

Idea social lending znana na świecie od roku 2005, na rynku polskim dopiero raczkuje, 

ale zdobywa coraz szerszą rzeszę zwolenników. Wysokie koszty około odsetkowe narzucane 

przez banki, a także utrudnienia z ich strony w stosunku do potencjalnych kredytobiorców, 

pozytywnie kreują wizerunek pożyczek społecznościowych. Celem niniejszego artykułu jest 

omówienie istoty, oraz znaczenia idei social lending na rynku polskim, a także zaprezentowanie 

zagrożeń oraz perspektyw rozwoju tego nurtu.  

W pierwszej części opracowania zaprezentowano zarys idei social lending na rynku 

polskim. W dalszej części omówiono wyzwania oraz zagrożenia, związane z ideą pożyczek 

społecznościowych, oraz kierunku, w którym zmierza. 

 

Summary 

The idea of social lending is known around the world since 2005, on the Polish market 

still little known but is gaining more and more supporters. The high cost of some interest 

imposed by banks, as well as difficulties with their hand in relation to potential borrowers, they 

create a positive image of the lending community. The aim of this article is to discuss the nature 

and importance of the idea of social lending in the Polish market, as well as presenting risks and 

prospects of development of this trend.  

In the first part of the paper presents an outline of the idea of social lending in the Polish 

market. In the following section describes the challenges and risks associated with the idea of 

social lending, and the direction in which it is going. 

 

Słowa kluczowe: idea social lending, pożyczki społecznościowe, pożyczki bankowe, inwestycje 

Key words: idea of social lending, social lending, bank loans, investments 

 

 Wstęp 

 

Pożyczki między ludźmi posiadają bardzo długą historią. Już w III w.p.n.e. w Chinach, 

powoływane były prywatne stowarzyszenia o nazwie „lun-hui”, w obrębie których, udzielno 

pożyczek pomiędzy osobami prywatnymi. W Japonii istniała instytucja       o nazwie „miyin”, a 

w Meksyku ten sposób udzielania pożyczek funkcjonował pod nazwą „kamet”. Pomimo 
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zróżnicowanej terminologii zasada funkcjonowania we wszystkich przypadkach była taka sama 

[W.Majerkiewicz 2008, s.17] .  

Pożyczki udzielane ludziom przez ludzi, bez pośrednictwa instytucji finansowych, 

powróciły w nowej formie, jako idea social lending, zwana również pożyczkami 

społecznościowymi. Miejscem spotkań pożyczających z osobami zainteresowanymi 

zaciągnięciem zobowiązania, są platformy internetowe, gdzie zawierane są transakcje. Za ich 

pomocą odbywa się również spłata pożyczki, oraz bieżące monitorowanie historii zobowiązania. 

        Celem niniejszego opracowania jest omówienie idei social lending i jej znaczenia na 

rynku polskim, a także zaprezentowanie zagrożeń oraz perspektyw rozwoju, tego szybko 

rozwijającego się sposobu pożyczania pieniędzy. 

 

 1. Idea social lending – charakterystyka zagadnienia  

 

Idea social lending (nazywana również pożyczkami społecznościowymi), na świecie 

funkcjonuje od roku 2005. Pierwszą tego typu instytucją była brytyjska zopa.com. Szybko 

odniosła sukces, co spowodowało powstanie kolejnych portali tego typu. Drugi najbardziej 

znany to amerykański prosper.com. Na świecie wartość rynku to ok. 200 mln USD w USA, oraz 

ok. 60 mln EUR w Europie. 

W Polsce idea pożyczek społecznościowych funkcjonuje od 2007 roku. Główne portale 

to finansowo.pl, kokos.pl oraz smava.pl (w ostatnim czasie na rynku nastąpiła konsolidacja, w 

wyniku której finansowo.pl przejął smava.pl, i obecnie jest w trakcie rebrandingu, co spowoduje 

zmianę nazwy smava.pl na priva.pl). Grupę docelową stanowią osoby, które posiadają zdolność 

kredytową do spłaty zobowiązania, nie posiadają zaległości w BIG Info Monitor, oraz nie 

przyznano im kredytu w banku, ze względu na niską ocenę scoringową. 

Zasada działania jest taka sama na wszystkich platformach, zajmujących się pożyczkami 

typu social lending. Proces pożyczania pieniędzy przez pożyczkobiorcę przypomina aukcję 

internetową. Pożyczkobiorca tworzy projekt pożyczkowy, w którym określa parametry 

proponowanej pożyczki, tj. kwotę, okres spłaty oraz wysokość oprocentowania. Maksymalne 

nominalne oprocentowanie na wszystkich platformach, kojarzących osoby chcące pożyczyć 

pieniądze z osobami, które posiadają wolne środki, wynosi obecnie 20%. Jest ono bowiem 

ograniczone przez zapisy ustawy antylichwiarskiej, która ustala maksymalne dopuszczalne 

oprocentowanie nominalne pożyczki, jako czterokrotność wysokości oprocentowania stopy 

lombardowej. Od wysokości oprocentowania zależy atrakcyjność projektu, a także możliwość 

jego sfinansowania [www.kokos-smava-finansowo.pl]. 
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Rynek usług typu social lending jest w Polsce podzielony pomiędzy trzech graczy 

[www.rp.pl, www.pb.pl, www.nbportal.pl]. 

 

Kokos.pl – liczba klientów 93 627 

Parametry pożyczki typu social lending: 

•    Kwota inwestycji: od 500 – 250 tys. PLN 

•    Termin: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36 miesięcy 

•    Max kwota inwestycji zawarta z jednym użytkownikiem: 500 PLN 

•    Min kwota inwestycji: 50 PLN 

 

Finansowo.pl - liczba klientów b/d 

Parametry pożyczki typu social lending: 

• Kwota inwestycji: od 50 – 2000 PLN 

• Termin: 7, 15, 30 dni, 2, 3, 6, 12 miesięcy  

• Max kwota inwestycji zawarta z jednym użytkownikiem: 500 PLN 

• Min kwota inwestycji: 50 PLN 

 

Smava.pl – liczba klientów b/d 

Parametry pożyczki typu social lending: 

•    Kwota inwestycji: od 100 – 100 tys. PLN 

•    Termin: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36 miesięcy 

•    Max kwota inwestycji zawarta z jednym użytkownikiem: 500 PLN 

•    Min kwota inwestycji: 100 PLN 

Pomimo, że Polacy są narodem wyjątkowo mało ufnym, idea pożyczek 

społecznościowych rozwija się bardzo dobrze. Wartość rynku w Polsce na rok 2008 to 15 mln 

PLN, a średnioroczny wzrost obrotów to 20% [www.inwestycje.pl]. Na dn. 18.03.2010r. wartość 

udzielonych pożyczek to już 42 mln PLN i wciąż rośnie [www.kokos.pl, www.smava.pl].  

 

 

 

 

 

 

http://www.pb.pl/
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 2. Idea social lending – wyzwania 

Progresywny rozwój usług typu social lending w Polsce. 
 

Rys.1. Wartość udzielonych pożyczek społeczościowych w roku 2008 i 2010 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron platform internetowych, oferujących pożyczki social lending. 

Rys.2. Wartość pożyczek oczekujących na zakończenie licytacji na dn. 15.05.2010r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych platform oferujących pożyczki społecznościowe. 
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Powyższe wykresy obrazują jak duży potencjał wzrostu, jest jeszcze niewykorzystany w 

pożyczkach typu social lending. Obroty na portalu kokos.pl zwiększają się o ok. 1 mln PLN 

miesięcznie [www.kokos.pl], a na smava.pl to aż 1,5 mln PLN miesięcznie [www.smava.pl]. 

 

Rosnące zadłużenie gospodarstw domowych. 
 

Rys.3. Zadłużenie gospodarstw domowych w latach 1998-2009 w mld [PLN] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.wykresygiełdowe.bblog.pl oraz www.nbp.pl. 

 

Obserwując powyższy wykres, można zauważyć rosnące lawinowo zadłużenie Polaków. 

Banki wykorzystują ten fakt i dzięki wysokim marżom, oraz wysokiemu oprocentowaniu 

oferowanych przez siebie pożyczek, powiększają swoje zyski. Wykorzystały to również 

platformy, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek społecznościowych tzw. social lending. 

Zasadnicza różnica pomiędzy bankami a platformami jest taka, że oprocentowanie dla osoby 

pożyczającej jest o wiele niższe od oprocentowania pożyczki bankowej.  
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Bardzo wysokie oprocentowanie pożyczek gotówkowych w bankach komercyjnych. 
 

Rys.4. Różnica w wysokości RRSO w [%] pożyczki w wysokości 1000 [PLN] zaciągniętej na 12 m-cy 

uzyskanej w banku komercyjnym, oraz pożyczki uzyskanej za pomocą platformy typu social lending 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron platform internetowych, oferujących pożyczki social lending, oraz 

stron internetowych banków komercyjnych. 

 

Do porównania użyto banków PKO BP, oraz Pekao SA, które wśród banków 

komercyjnych dysponują największymi aktywami i pasywami.  

Wykres powyżej pokazuje, jak duża jest różnica w oprocentowaniu pomiędzy 

pożyczkami udzielanymi przez bank, a pożyczkami dostępnymi na platformie specjalizującej się 

w pożyczkach społecznościowych. Zysk w postaci mniejszego (atrakcyjniejszego) 

oprocentowania, jest zyskiem dla pożyczkobiorcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

PKO BP Pekao SA finansowo.pl kokos.pl



 

60 

Niskie oprocentowanie lokat terminowych. 
 

Rys.5. Różnica w wysokości oprocentowania lokaty na kwotę 1000 [PLN] założonej na 12 m-cy w banku 

komercyjnym, oraz ulokowania gotówki za pomocą platformy typu social lending 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron platform internetowych, oferujących pożyczki social lending, oraz 

stron internetowych banków komercyjnych. 

 

Wykres powyżej, obrazuje stratę osoby, która zdecyduje się na założenie lokaty w banku 

komercyjnym. Pożyczka społecznościowa, gwarantuje wypracowanie zysku o wiele większego, 

niż zapewnia to standardowa lokata terminowa założona w banku. W obydwu przypadkach, 

interesanta obowiązuje odprowadzenie 19% podatku od zysków kapitałowych do urzędu 

skarbowego. 

 

Wprowadzenie rekomendacji T i jej wpływ na rynek pożyczek. 
 

Wprowadzenie rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego, w założeniu ma 

zabezpieczyć interesy kredytobiorców i kredytodawców, dzięki bardziej rygorystycznemu 

podejściu przez banki względem oceny zdolności i wiarygodności kredytowej. W myśl nowych 

postanowień, koszty obsługi długu w stosunku do dochodu gospodarstwa domowego, nie będą 

mogły przekraczać 50 lub 65% przychodów klienta, w zależności od wysokości miesięcznych 

zarobków [www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy]. 
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Jak pokazuje przykład Wielkiej Brytanii, która wprowadziła podobne zmiany, 37% 

popytu na kredyty przeszło do instytucji parabankowych. Jeśli w Polsce będzie miała miejsce 

analogiczna sytuacja, nastąpi znaczny odpływ potencjalnych klientów w stronę SKOK-ów, 

Provident, oraz platform kojarzących ludzi, chcących skorzystać z pożyczek społecznościowych, 

tzw. social lending. 

 

3. Idea social lending – zagrożenia 

 

Brak terminowej spłat zaciągniętych zobowiązań, oraz jej zaprzestanie. 
 

Terminowe spłacanie zobowiązania, oraz jego całkowita spłata, to największe wyzwanie 

dla platform, które kojarzą ludzi, chcących skorzystać z oferty social lending. Platformy 

posiadają modele oceny scoringowej, dzięki którym potrafią podobnie jak banki ocenić 

wiarygodność klienta i nadać mu odpowiedni rating. Ponadto współpracują z BIG Info Monitor, 

który przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu 

konsumentów i przedsiębiorców. Także, jako jedyna w Polsce udostępnia przedsiębiorcom dane 

z baz Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich 

[www.infomonitor.pl/pl/o_big]. Zabezpieczenia takie pozwalają zmniejszyć ryzyko zaprzestania 

spłaty, ale nie eliminują go całkowicie.  

Niespłacalność pożyczek konsumenckich w sektorze bankowym wynosi ok. 6% 

[www.nbp.pl], natomiast na platformach social lending, kształtuje się pomiędzy 7-8% (smava.pl, 

kokos.pl), a ok. 15% (finansowo.pl). Przykładem zlekceważenia terminowej spłaty zaciąganych 

pożyczek jest monetto.pl, które wystartowało jako pierwsza platforma oferująca tego typu usługi 

w Polsce, ale z powodu braku spłat, które były wynikiem braku kontroli osób zaciągających 

pożyczki, firma upadła.  

Nieuczciwość osób zaciągających zobowiązania. 
 

Jest to nawiązanie do pierwszego zagrożenia. Pozytywana weryfikacja z BIG Info 

Monitor, oraz nadany wysoki rating nie gwarantuje spłaty zobowiązania. Bardzo często zdarza 

się, że osoby zaciągające pożyczki, spłacają pierwsze raty, w celu utworzenia wiarygodnej 

historii kredytowej, aby potem zaciągnąć większe zobowiązanie i nie spłacać go wcale. Polacy - 

naród postrzegany jako mało ufny, na szczęście nie zamknęli się na pożyczki społecznościowe, i 

dają kolejną szansę na poprawę reputacji tej branży, pozwalając i obdarzając swoim zaufaniem 

kolejne powstające platformy.  
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Platformy ze swojej strony, też nie pozostają bezczynne. Dla nowych inwestorów, 

publikują listy nierzetelnych pożyczkobiorców, oraz wprowadzają systemy rekomendacji, które 

wystawiają sobie wzajemnie uczestnicy aukcji. Należy jednak pamiętać, że są to oceny mniej lub 

bardziej subiektywne i żeby odzyskać wpłacony kapitał najlepiej go dywersyfikować, oraz nie 

kredytować tzw. super okazji, bo takich po prostu nie ma. 

Konieczność budowania pozytywnego wizerunku branży. 

Z uwagi na to, że social lending jest młodą ideą, zarówno na świecie jak i w Polsce, 

konieczne jest budowanie wokół niej pozytywnego wizerunku. Na jego całkowity kształt, mają 

wpływ przede wszystkim takie składowe jak: informacje o sytuacji platform typu social lending 

na rynku polskim, oraz terminowa spłata zaciągniętych zobowiązań. Platformy dbają o 

terminową spłatę pożyczek przez kredytobiorców monitorując je, oraz pomagają klientom-

inwestorom w przypadku, kiedy nastąpią opóźnienia w spłacie, oraz kiedy nastąpi całkowite 

zaprzestanie spłaty przez kredytobiorcę (zabezpieczenia spłaty w postaci: ubezpieczenia 

pożyczki, windykacji). Na sam kształt działania konkurencji nie mają już jednak wpływu.  

W 2009 roku, rynek zaskoczyła informacja o upadku pierwszego serwisu oferującego 

pożyczki typu social lending. Na szczęście idea nie umarła wraz z pechowym serwisem,              

a sytuacja rynkowa wymusiła na kolejnych powstających platformach bardziej szczegółową 

weryfikację użytkowników.  

Na korzyść idei social lending w Polsce, działają pozytywne informację płyną z Wielkiej 

Brytanii, oraz zza oceanu, gdzie działające tam serwisy (odpowiednio: zopa.com, oraz 

prosper.com), zdobywają kolejnych użytkowników, oraz ustanawiają kolejne rekordy 

pożyczonych pieniędzy ludziom przez ludzi. Jak pokazuje doświadczenie pomysły, które 

zdobyły uznanie za granicą, odnoszą sukces rynkowy również na rynku polskim. 

Idea social lending – kierunek rozwoju 
 

 Idea social lending, jest stosunkowo młodą ideą, zarówno na świecie jak i na rynku 

polskim, dlatego ciężko jest mówić o kierunku, w jakim będzie się rozwijać. Jest to uzależnione 

od zbyt wielu zmiennych, które w tym opracowaniu nie były obiektem badań. Na podstawie 

jednak zebranych materiałów, można sformułować kilka wniosków, które wskażą kierunek 

rozwoju tej idei. 

1. Analizując dwa lata działalności idei social lending w Polsce, wartość udzielonych 

pożyczek wzrosła, osiągając wartość 42 mln PLN w roku 2010, w stosunku do 15 mln 

PLN w roku 2008. 
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2. Stały wzrost zadłużenia gospodarstw domowych, który będzie musiał zostać 

zaspokojony. Analiza pokazuje, że tańszym sposobem na zaspokojenie tego popytu, jest 

wybór pożyczki społecznościowej. 

3. Bardzo wysokie oprocentowanie pożyczek w bankach komercyjnych, w stosunku do 

pożyczki typu social lending. Analiza pokazuje, ze stosunek RRSO wynosi pomiędzy 

26,3 -34,5 % do 15-17%, na korzyść pożyczki typu social lending. 

4. Niskie oprocentowanie lokat terminowych oferowanych przez banki, w stosunku do 

oprocentowania środków zainwestowanych dzięki platformie typu social lending. 

Analiza pokazuje, że stosunek oprocentowania wynosi pomiędzy 1,75-4,60%  do 15-17% 

na korzyść inwestycji typu social lending. 

5. Rekomendacja T, która w dużej mierze ograniczy potencjalne możliwości zaciągnięcia 

kredytu, przez najmniej zarabiających. Powstanie jednak popyt, który będzie musiał 

zostać zaspokojony. Znajdzie on swoją podaż, po części w instytucjach parabankowych, 

ale też po części w pożyczkach, oraz inwestycjach typu social lending. 

 

Zebrane wnioski, pozwalają sformuować tezę, że za kilka lat może powstać nurt 

bankowości, która całkowicie zostanie uniezależniona od tradycyjnej bankowości komercyjnej, z 

jaką mamy do czynienia w tej chwili. Rodzaj bankowości, która nie będzie bazowała na 

maksymalnym wyzysku klienta przez bank, oraz minimalnym oprocentowaniu środków, które 

klient wnosi do banku, jako rodzaj swoistego zaufania, którym obdarza instytucję finansową. 

Powstanie rodzaj bankowości, bazującej na zaufaniu społecznym, na minimalnym 

oprocentowaniu pożyczanych środków, oraz maksymalnym zwrocie z inwestycji. Rodzaj 

bankowości, w którym zysk będzie sprawą drugorzędną, a na pierwszym miejscu będzie 

zaufanie społeczności. Ten rodzaj bankowości, będzie się nazywał bankowością 

społecznościową. 

 

 Podsumowanie  

 

Bankowość komercyjna, wywołująca negatywne uczucia takie jak: wysokie procent, 

wysoka marża, oraz niski zysk z lokat terminowych, jest powoli odsuwana na rzecz nowo 

rozwijającej się idei zwanej social lending.  

Social lending bazuje na zaufaniu pomiędzy członkami wspólnoty (skupionej wokół 

platform internetowych), którzy tworząc społeczność pożyczają sobie nawzajem pieniądze. 

Jedna strona pożycza środki, natomiast dla drugiej jest to inwestycja. Budowanie wzajemnych 
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relacji pomiędzy członkami społeczności, jest zgodne z ich etyką. Etyka, którą wyznają ci ludzie, 

mówi o uczciwym zarobku osoby, która inwestuje (pożycza drugiej osobie swoje wolne środki), 

oraz niskim oprocentowaniu dla osoby, która potrzebuje tych pieniędzy. Jak to ma miejsce w 

każdej wspólnocie, nie dla każdego etyka znaczy to samo i znajdą się osoby, które będą chciały 

jej nadużyć, oraz wykorzystać do swoich własnych celów. Zadaniem wspólnoty będzie 

wykluczenie takiej osoby, oraz ostrzeganie innych członków społeczności przed podobnymi 

przypadkami, w postaci wszelkich dostępnych środków (rankingi inwestorów, listy dłużników, 

ubezpieczenia inwestycji, windykacja, itp. itd.). 

Opisana w ten sposób idea, za kilka lat da początek nowemu rodzajowi bankowości. 

Bankowości, która w tej chwili nie jest znana i będzie nowym rodzajem jakości, nazywającej się 

bankowością społecznościową . 
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Część II 
 

 

Publikacje prasowe 
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Art banking  

 

Art banking jest usługą privte banking-u, która obejmuje inwestycje w obszar dzieł 

sztuki tj. obrazy, rzeźby, rysunki. Osoba zainteresowana taką formą lokowania kapitału w 

zamian za zainwestowane środki, otrzymuje w ramach pakietu pomoc w wycenie dzieła 

sztuki, oraz pomoc w potwierdzeniu jego autentyczności. Ponadto instytucja finansowa ze 

swojej strony zobowiązuje się w ramach umowy do monitorowania rynku dzieł sztuki - w 

tym tworzących się trendów, negocjowania cen kolejnych egzemplarzy na aukcjach, ich 

transportu, ubezpieczenia oraz konserwacji.  

Pierwszym bankiem na świecie, który zaoferował produkt art banking był 

szwajcarski bank UBS, który powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss 

Bank Corporation w czerwcu 1998 roku. W tym samym roku utworzył departament Art 

Banking and Gold & Numismatics, którego zadaniem było pozyskiwanie dla zamożnych 

klientów dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich. 

Obecnie wartość światowego rynku dzieł sztuki szacowana jest na ok. 43 mld euro, 

z czego rynek polski posiada zaledwie 0,2 % udziału w postaci ok. 80 mln euro. W 2013 

roku na rodzimym rynku sprzedano dzieła sztuki o łącznej wartości ok. 60 mln zł. O 

atrakcyjności tego nietypowego sposobu lokowania środków świadczy raport „Art and 

Finance 2011” według którego okres pomiędzy rokiem 2000 a 2011 przyniósł rynkowi 

dzieł sztuki wzrost wartości wyższy niż w przypadku akcji najważniejszych światowych 

giełd.  

 

Cechy art banking-u przemawiające za inwestycją w obszar dzieł sztuki to: 

◼ inwestycja o charakterze alternatywnym, raczej długoterminowym i uzupełniającym 

aktywa portfela w czasie dekoniunktury na rynkach finansowych i kapitałowych 

◼ forma inwestowania w żaden sposób nie jest powiązana z koniunkturą na rynkach 

kapitałowych 

◼ bardzo spekulacyjny charakter rynku, co niesie duże ryzyko maksymalizowania zysku 

◼ bardzo mała płynność, co potwierdza unikatowy charakter inwestycji 

◼ niewielka ilość instytucji oferujących tego typu produkt/usługę (nie każda instytucja 

może sobie pozwolić na zatrudnienie ekspertów, którzy wybierają tylko instytucje 

najbardziej prestiżowe) 

◼ produkt luksusowy, unikatowy nobilitujący tylko wyjątkowych klientów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/UBS
http://pl.wikipedia.org/wiki/1998
javascript:void(0)
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◼ pewność wypracowania zysku w perspektywie kilkunastu lat 

◼ wartość światowego rynku dzieł sztuki to ok. 43 mld euro, podczas gdy rynek polski to 

zaledwie 0,2% udziału szacowanego na ok. 80 mln euro 

Bardzo dobrym przykładem obrazującym rynek dzieł sztuki była wystawa „Rodzina 

Brueghlów. Arcydzieła malarstwa flamandzkiego” zorganizowana we wrześniu 2013 roku 

we Wrocławiu, która była pierwszym takim wydarzeniem w Polsce. Ponad 90% wszystkich 

dzieł, które od kilkudziesięciu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów 

z całego świata i które osiągają najwyższe ceny na aukcjach jak na dawne malarstwo, 

pochodziło w kolekcji prywatnych. Zbiory te nigdy nie były pokazywane publiczności i był 

to pierwszy taki wyjątek w skali światowej. Dzieła zostały udostępnione tylko w Rzymie, 

Tel Avivie, Wrocławiu i Paryżu. Po ostatnim pokazie w stolicy Francji, powróciły do 

właścicieli i zostaną tam przynajmniej na kilkanaście lat niedostępne dla publiczności. 

Aspekt artystyczny i duchowy towarzyszący obcowaniu z takimi pracami jest niesamowity 

i trudny do porównania z czymkolwiek.  

Rynek art banking-u w Polsce dopiero się rozwija i jest to dobry moment na 

inwestycję w tym obszarze. Wynika to z faktu, że na polskich aukcjach można nabyć dzieła 

żyjących twórców za cenę około kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Bardzo dobrym 

przykładem jest tu obraz nieżyjącego już artysty Jerzego Nowosielskiego – „Dziewczyny 

na statku”, którego obraz został sprzedany w roku 1996 za cenę 45 tys. złotych. Transakcja 

została umieszczona w Księdze Rekordów Guinessa, jako najwyższa cena za pracę 

żyjącego polskiego malarza a środowisko znawców dzieł sztuki stwierdziło, że osoba 

nabywająca pracę artysty dużo przepłaciła. W roku 2013 po 17 latach nieobecności praca 

powróciła i została sprzedana za 414 tys. złotych co przyniosło poprzedniemu 

właścicielowi zysk 820% w skali tego czasu. Co ciekawe cena wywoławcza wynosiła już 

280 tys. złotych. 

Podsumowując rynek art banking-u daje się zauważyć regułę, że praca najmniej 

wzrasta w okresie pierwszych kilku lat. Dopiero po okresie 5 lat jej wartość się umacnia od 

kilku do kilkudziesięciu procent w skali roku. Wszystko to zależy jednak od wielu 

czynników m.in: twórcy, jego życia, czasu w jakim tworzył swoje prace, przełomowych 

mementach historii w których powstawały jego dzieła, techniki której używał, oraz wielu 

innych elementów, które mają wpływ na efekt końcowy jaką jest cena pracy, a potem jej 

wzrost w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat.  
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Banki nie przesyłają na czas informacji o spłaconych kredytach do Biura Informacji 

Kredytowej 

 

Każdy z nas czasem posiłkuje się dodatkowym zastrzykiem gotówki, który wykorzystuje 

na dowolnie wybrany przez siebie cel. Żeby jednak decyzja ze strony banku była pozytywna, w 

rejestrze o nazwie Biuro Informacji Kredytowej, musi widnieć informacja o pozytywnej spłacie 

poprzednio zaciągniętego zobowiązania. Nie zawsze tak musi być. 

Biuro Informacji Kredytowej jest rejestrem w którym zapisywane są informację o 

zaciągniętych zobowiązaniach, oraz osobach które je zaciągnęły. Banki przy rozpatrywaniu 

kolejnego wniosku kredytowego wysyłają zapytanie do ww. rejestru w celu sprawdzenia, czy 

osoba starająca się o kredyt podaje we wniosku prawdziwe informacje, oraz czy spłaca 

terminowo zobowiązanie. Jeśli odpowiedź z  BIK jest pozytywna, i nie ma innych przesłanek do 

udzielenia kredytu, kredyt jest przyznawany. Jeśli w odpowiedzi z BIK, wystąpi jakikolwiek 

cień wątpliwości dotyczący terminowej spłaty lub istniejących kredytów, które nie są podane we 

wniosku kredytowym, prawdopodobieństwo otrzymania kredytu spada do zera. 

Założenie powstania BIK, oraz jeden z jej głównych celów był taki, że dzięki 

zgromadzonym informacjom, osoby terminowo spłacające swoje zobowiązania, będą mogły 

szybciej otrzymać następny kredyt. Jednak rzeczywistość okazuje się niestety odmienna. 

Jak podał Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, napływa do niego coraz 

więcej skarg ze strony klientów na instytucje finansowe, które nie przesyłają do BIK informacji 

o spłaconych kredytach. Dzięki takim działaniom, klienci nie mogą otrzymać kolejnego kredytu 

i starać się o zakup sprzętu w systemie ratalnym, ponieważ są traktowani jako nierzetelni 

spłacający. Problem nie przesyłania danych do BIK dotyczy zarówno bardzo dużych banków, 

jak i mniejszych instytucji finansowych. 

Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, wyraźnie podkreślił, że BIK w 

ostatnim czasie bardzo poprawił jakość wpisów i znacznie udoskonalił sposób przechowywania 

danych dotyczących klientów, natomiast sam problem leży tylko i wyłącznie po stronie działań 

sektora bankowego. 
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Depozyt w instytucji bankowej. Punkt widzenia składającego środki 

 

Parabanki i ich forma działania od dawna budzą kontrowersje. Nie podlegają żadnemu 

nadzorowi, i dlatego nie są zobligowane do raportowania o swojej działalności. Nikomu to nie 

przeszkadza, do momentu kiedy parabank ogłasza niewypłacalność, a sprawa nabiera charakteru 

medialnego. 

„Chciwość jest dobra” mawiał Gordon Gekko w filmie „Wall Street” Olivera Stone’a. I 

w tej materii nic się nie zmieniło. Ludzie są tylko ludźmi i zawsze będą szukali okazji do 

łatwego zarobku. Pomimo braku nadzoru ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, pomimo 

obiecywania bardzo wysokich zysków, ulegną pokusie i reklamie instytucji parabankowych. 

Żeby spróbować zrozumieć taką osobę, trzeba porównać parabank z bankiem w aspekcie 

klienta składającego depozyt. 

 

1. Wysokość oprocentowania 

Jest to niewątpliwie atut, przy którym banki nie mają szans. Zwykła lokata w instytucji 

bankowej posiada oprocentowanie 5% w skali roku. Instytucje parabankowe przebijają je 

dwukrotnie, a czasami dochodząc nawet do 13%. 

 

2. Czas przechowywania depozytu 

Bankom zależy na jak najdłuższym przetrzymywaniu depozytu, który jest pomnażany w celu 

czerpania zysków (rynek międzybankowy, oraz udzielane pożyczki). Starają się więc 

maksymalnie wydłużyć czas przechowywania środków. Klientowi zależy na jak najszybszym 

zwrocie środków i maksymalizacji zarobku. Takie rozwiązanie może otrzymać od instytucji 

parabankowej, która oferuje krótsze okresy przechowywania środków. 

 

3. Bezpieczeństwo składanego depozytu 

Zdecydowanie punkt dla banku. Podlega nadzorowi, który obliguję ją do raportowania o swojej 

działalności, a w razie kłopotów nakazuje do wdrażania planów naprawczych. 

 

4. Wysokość składanego depozytu 

Wszystkie najbardziej pożądane lokaty z punktu widzenia klienta, to te które dają największy 

zysk. Ostatnio były to lokaty codzienne, które „omijały” podatek Belki, czyli 19% podatek 

uiszczany na rzecz Państwa. Posiadały jednak wadę w postaci ograniczonej ilości założonych 

lokat przez jedną osobę, oraz ograniczonej wysokości zdeponowanych środków w ramach jednej 
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lokaty. W przypadku instytucji parabankowych, wszelkie ograniczenia można zastąpić 

możliwością wysokiego zysku, który jest nieosiągalny w bankach. 

 

5. Sposób złożenia środków 

Zarówno banki jak i instytucje parabankowe (przynajmniej te największe), posiadają rozległą 

sieć placówek, gdzie klient może porozmawiać z doradcą w komfortowych warunkach. 

Natomiast dla bardziej nowoczesnych przewidziany jest kanał zdalny w postaci internetu i 

telefonii komórkowej. 

 

Reasumując: 

Podczas wyboru instytucji, która zapewni nam zysk od zdeponowanych środków, można 

kierować się zdrowym rozsądkiem, albo chciwością. Jeden i drugi sposób wyboru będzie 

usprawiedliwiony, ale tylko w przypadku gdy odzyskamy zdeponowany wkład pieniężny po 

wygaśnięciu okresu przechowywania lokaty, oraz naliczone za ten okres odsetki. 
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Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w okresie kryzysu - złoto 

 

Powiedzenie: „Im gorsze czasy tym złoto bardziej świeci” nabiera znaczenia szczególnie 

w okresach niepewności gospodarczej, kiedy inwestycje nie przynoszą planowanych zysków. 

Wtedy lekarstwem na zarobek jest złoto, które omija spadkowy trend. 

Gdy spojrzeć na kurs notowania tego metalu, daje się zauważyć, że jego notowania to 

sinusoida, która jest uzależniona od globalnej sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. 

W XX wieku złoto swój rekord zanotowało w 1980 roku, kiedy cały świat bał się skutków 

rewolucji islamskiej w Iranie oraz zaangażowania ZSRR w konflikt w Afganistanie. Cena na 

uncję osiągnęła w tamtym okresie rekordowy pozom 850 USD. Po uspokojeniu się sytuacji 

politycznej cena spadała przez kolejne lata, aby finalnie osiągnąć 280 USD na początku 2000 

roku. 

Po atakach z 11 września 2011 roku, kiedy wzrosło światowe zagrożenie terroryzmem, 

cena złota ponownie zaczęła się wznosić, żeby osiągnąć poziom 1050 USD za uncję na koniec 

roku 2007. Kiedy wydawało się, że kryzys spowodowany zagrożenia terrorystycznym został 

opanowany i cena za uncję zaczęła spadać, osiągając kwotę poniżej 800 USD na koniec 2008 

roku, pojawił się światowy kryzys gospodarczy, zapoczątkowany upadkiem Lehman Brothers 

we wrześniu 2008 roku. Wtedy inwestorzy obawiając się skutków gospodarczego krachu 

ponownie zaczęli inwestować w złoty kruszec, windując jego cenę do 1895 USD w 2011 roku, 

kiedy pojawiła się realna groźba upadku Unii Europejskiej. Po wprowadzeniu planów  

naprawczych oraz porozumieniu państw członkowskich UE, sytuacja się uspokoiła i obecnie w 

okresie względnej stabilizacji ekonomiczno-politycznej cena kształtuje się w przedziale 

pomiędzy 1320 – 1330 USD za uncję. 

Złoto to również bezpieczna inwestycja w czasie, kiedy gwałtownie rośnie inflacja. 

Dobrym przykładem była sytuacja, kiedy amerykański Bank Centralny FED zaczął 

dodrukowywać dolary próbując rozbudzić amerykańską gospodarkę. Inwestorzy masowo zaczęli 

skupować złoto, bojąc się znacznej utraty wartości USD. Nie stało się tak jednak z uwagi na to, 

że większość pieniędzy nie została przekazana do gospodarki, ale wykorzystana do spekulacji na 

rynkach kapitałowych całego świata. 

Kurs złota jest silnie skorelowany z dolarem amerykańskim, ponieważ są w tej walucie 

rozliczane transakcje. Inwestycja w złoto to prognozowanie kursu dolara amerykańskiego. Im 

słabszy będzie jego kurs do euro lub japońskiego jena, tym większy będzie popyt na złoto, a w 

konsekwencji wzrośnie jego wartość. 
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W czasie kryzysu spowalnia również przemysł, co wiąże się z mniejszymi 

zamówieniami. Złoto używane jest głównie w przemyśle IT do budowy zaawansowanej 

elektroniki. Spadek zamówień to spadek wartości tego metalu. 

Z ceną złota powiązane są również ceny innych metali, takich jak srebro czy miedź, które 

również używane są w przemyśle. Im gorsza koniunktura gospodarcza na świecie, tym mniejszy 

popyt na te kruszce.   
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Facebook przereklamowany twór Internetu? 

 

Facebook od samego początku budzi kontrowersje z powodu, w jaki został powołany do 

życia. Nie ma pośrednich opinii na jego temat. Ludzie albo go kochają, albo nienawidzą. Jedno 

na pewno nie ulega dyskusji, że jest popularny, ale czy ta popularność nie jest zbyt 

przerysowana? 

Analizując portal pod kątem wartości dodanych dla użytkownika, tj. inwestora i 

reklamodawcy, warto zastanowić się nad jego atrakcyjnością dla tych grup. 

Użytkownicy: na pierwszy rzut oka skupia ludzi, którzy chcą być ze sobą w stałym 

kontakcie. Jeśli spojrzymy na to szerzej, dzieje się wręcz odwrotnie. Ludzie siedzą całymi 

dniami przed komputerami, pisząc do siebie. Niestety, jest to bardzo powierzchowna znajomość. 

Zamykają się bowiem na nowe osoby z sąsiedztwa, widząc tylko awatary w sieci i z nimi 

korespondując. Są aspołeczne. 

Mamy więc globalną samotność i zjawisko stawania się odludkami, które są mało 

wrażliwe na potrzeby innych. Kilkanaście lat temu nie było Internetu, były za to telefony. Ludzie 

dbali o kontakty i starali się je pielęgnować. Teraz nie ma takiej potrzeby. Jednego awatara 

zawsze można zastąpić kolejnym. 

Poza tym narażamy się na wyciek danych osobowych, które tak bardzo chronimy. 

Inwestorzy: jak pokazuje historia, akcje Facebook-a zostały mocno przereklamowane, co 

w konsekwencji rynek zweryfikował w brutalny sposób. Jedna, kilka, kilkuset osób może się 

mylić, ale rynek nie myli się nigdy. Jego osąd nie podlega dyskusji i musi zostać przyjęty. 

Akcje internetowego giganta od momentu debiutu potaniały o ponad 50%. z 38$ na 

17.72$ (dane z 04.09.2012r.). Na niekorzyść portalu świadczy również spadek prognozy 

przychodów za kolejne lata, który zakłada spadek w każdym roku przychodu o prawie 1 mld $. 

Obecny rok ma zostać zamknięty przychodem w granicach 5.04 mld $, a nie jak prognozowano 

wcześniej ponad 6 mld $. 

Reklamodawcy: prawie każda licząca się bardziej lub mniej firma posiada swoje 

wirtualne sklepy na stronach Facebook-a i tam też reklamuje swoje produkty. Jednak ostatnio 

pojawiła się rysa związana z taką formą reklamy. Światowy potentat General Motors, który 

rocznie zasilał konto portalu kwotą rzędu 10 mln $, wycofał się z tej formy promocji, uznając ją 

za mało skuteczną. Po wycofaniu się, przychody giganta nie zmalały i pozostały na tym samym, 

niezmiennym poziomie. Skupiło to jednak uwagę innych firm, które zaczęły się zastanawiać nad 

tym rodzajem reklamy i jej skutecznością. 
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Instytucje bankowe. Czy warto z nich korzystać? Punkt widzenia kredytobiorcy 

 

Po aferze związanej z Amber Gold nastąpiła chwila zadumy związana z działalnością 

firm parabankowych. Dla kredytobiorcy nasuwa się pytanie: czy warto zaciągać pożyczkę w 

tego rodzaju firmach? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia kredytobiorcy, trzeba mieć na uwadze 

poniższe czynniki: 

1. Sytuacja życiowa 

2. Szybkość udzielenia pożyczki 

3. Wysokość pożyczki 

4. Oprocentowanie 

5. Dodatkowe opłaty 

6. Sposób przelania środków 

7. Bezpieczeństwo 

8. Czas spłaty 

 

Ad. 1. 

Jeśli sytuacja życiowa wymusiła konieczność wsparcia się dodatkowymi środkami finansowymi, 

najprościej jest wziąć pożyczkę w banku. Nie zawsze jednak bank jest chętny do współpracy. 

Szalejący kryzys, jego druga odsłona, spowolnienie gospodarcze, rekomendacje - powodują, że 

banki ograniczyły udzielanie kredytów i decyzja może okazać się odmowna. W takiej sytuacji 

pozostaje instytucja parabankowa, która nie podlega KNF-owi i chętnie pożyczki nam udzieli. 

 

Ad. 2. 

Szybkość udzielenia pożyczki zdecydowanie przemawia na korzyść instytucji parabankowych. 

Cała procedura może trwać max nawet parę minut (w przypadku małych kwot), natomiast w 

przypadku banku nawet parę dni. 

 

Ad. 3. 

Wysokość pożyczki zdecydowanie przemawia na korzyść banku, który dysponując większymi 

środkami, jest w stanie udzielić kredytobiorcy większej ilości gotówki. 
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Ad. 4. 

Oprocentowanie to również punkt dla banku. Dysponując większymi środkami, które dostaje od 

spółki matki lub zbiera z rynku od ludzi w postaci depozytów po niższej cenie, jest w stanie 

zaoferować kredytobiorcy atrakcyjniejsze oprocentowanie niż instytucja parabankowa. 

 

Ad. 5. 

Opłata przygotowawcza, prowizja za udzielenie pożyczki, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie 

od spłaty, obowiązkowe założenie ROR-u i jego miesięczne prowadzenie itp. - to wszystko jest 

dodatkowymi opłatami, które powodują wzrost kosztu pożyczki. Zarówno bank, jak i instytucja 

parabankowa je posiada. W tym przypadku trzeba kierować się ekonomią i sprawdzić, która 

instytucja posiada ich mniej. Należy zwracać uwagę na promocję, która spowoduje, że 

kredytobiorca nie zapłaci jednej lub nawet kilku opłat. 

 

Ad. 6. 

Zdecydowaną przewagę na tym polu posiada bank, z uwagi na dobrze rozbudowaną sieć 

placówek, sieć bankomatów, sieć sprzedaży oraz infrastrukturę technologiczną (aplikacje 

mobilne na telefon oraz bankowość internetowa). 

 

Ad. 7. 

W przypadku bezpieczeństwa zaciągniętych środków, oba rodzaje instytucji są porównywalne. 

Zarówno banki, jak i parabanki, posiadają skuteczne mechanizmy do przeprowadzenia 

windykacji miękkiej, jak i twardej. Wniosek jest jeden: zaciągniętą pożyczkę trzeba spłacić. 

 

Ad. 8. 

Ten punkt również należy się bankowi, który rozłoży kredytobiorcy spłatę pożyczki na dłuższy 

okres czasu. Spowoduje to dłuższy czas na zebranie potrzebnych środków do spłaty miesięcznej 

raty, a także mniejsze obciążenie domowego budżetu. 

 

Reasumując: 

To, gdzie wziąć pożyczkę, uzależnione jest od wielu czynników, które trzeba brać pod uwagę 

przy zaciąganiu zobowiązania. Zarówno jedna, jak i druga instytucja posiada plusy i minusy. 

Jednak decyzja, wybrać bank czy parabank, zawsze należy do kredytobiorcy. 
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Kredyty internetowe 

 

Coraz więcej osób ceni sobie czas, a co za tym idzie wygodę. Banki wychodząc tym 

oczekiwaniom naprzeciw, wprowadzają produkty, które mają spełnić ich oczekiwania a tym 

samym maksymalnie skrócić czas oczekiwania na gotówkę. 

Funkcjonuje już na rynku system zakładania rachunków osobistych, który w pełni się 

sprawdził. Jednak rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, potocznie zwany ROR to nie to 

samo co kredyt. Zaciągnięcie kredytu, w przyszłości wymaga systematyczności przy spłatach i 

co najważniejsze posiadanie co miesiąc odpowiednich środków na zapewnienie tej spłaty. Poza 

tym nowością jest to, że odbiorcą kredytu jest klient zewnętrzny, którego zweryfikowanie jest 

trudniejsze. 

W przypadku kredytów internetowych zasady przyznawania mają się odbywać podobnie 

jak ma to miejsce w przypadku zakładania ROR-ów drogą on-line. Wniosek wypełniany jest 

drogą internetową. Procedura weryfikacji odbywać się będzie za pomocą przelania minimalnej 

kwoty ze swojego rachunku osobistego na rachunek bankowy. 

Tak na marginesie nie jest to innowacyjna metoda. Jest ona głównym elementem 

weryfikacji stosowana przy platformach typu social lending, oraz w instytucjach zajmujących się 

udzielaniem tzw. chwilówek. 

W przypadku braku zastrzeżeń co do wniosku ze strony banku, środki zostaną przelane 

na bezpłatnie prowadzony rachunek (jeśli taki akurat będzie w ofercie), lub na bezpłatne konto 

techniczne wewnątrz banku. 

Całą procedurę ma wspierać weryfikacja klienta w Biurze Informacji Kredytowej, 

rekomendacja T, oświadczenie klienta o sytuacji finansowej, oraz historia kredytowa 

pochodząca z innych banków, dostarczona przez klienta tylko w szczególnych przypadkach, na 

specjalne życzenie banku, również drogą on-line. 
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Marketing Mix 4P – case study  

DUSTER – DACIA 

 

 
Fot. Duster 

Źródło: http://dacia.pl 
 

1. Product 

Auto zaliczane do segmentu SUV. Kompaktowe wymiary, ascetyzm w środku, dobre 

właściwości jezdne, ponadprzeciętna sylwetka, która zwraca uwagę na drodze. Pomimo, że jest 

to produkt rumuński, który wywołuje uśmiech na ustach Polaka, z rumuńskich czasów ma tylko 

pochodzenie. Jest to bowiem nowoczesne auto wsparte doświadczeniem japońskiego Nissan-a i 

francuskiego Renault. 

 

To czym auto zwraca na siebie uwagę to sylwetka. Jest nowoczesna i ma to coś. Duży prześwit, 

dzięki czemu może pokonywać nierówności terenu. Auto segmentu SUV, ale z zacięciem 

terenowym. Na uwagę zasługuje informacja, że zanim weszło do sprzedaży było testowane w 

naprawdę ciężkich warunkach, i test zdało na 5. (na Youtube.com, można znaleźć filmy z testów 

prototypu Duster-a. Warto obejrzeć bo testy były naprawdę ciężkie jak na auto zaliczane Dos 

segmentu SUV). 

 

2. Price 

Cena Dustera jest skalkulowana na poziomie 39 900 PLN. Jest to najniższa cena za SUV-a na 

rynku polskim i żaden producent jej jeszcze nie przebił, i prawdopodobnie długo nie przebije. 

Stosunek ceny do jakości samochodu jest skalkulowany na bardzo przyzwoitym poziomie. 

Warto tu jeszcze wspomnieć o kosztach przeglądów, które są na bardzo rozsądnym poziomie i 

wynoszą ok. 500 PLN, gdzie w przypadku konkurencji zaczyna się od 1 000 PLN. 

 

3. Place 

Produkt dystrybuowany jest w salonach Dacii. Oprócz salonów można było zobaczyć model 

eksponowany w galeriach handlowych, jako uzupełnienie oferty salonowej, gdzie warto 

zaznaczyć cieszył się sporym zainteresowaniem. 

 

4. Promotion 

Kanałem promującym auto jest telewizja, a wspomaga ją internet. Reklamy telewizyjne bazują 

na przekazie cenowym. Auto w każdym spocie, reklamowane jest na dużo droższe niż się 

wydaje w rzeczywistości. Reklama wymusza na kliencie potrzebę mówienia o aucie, jego niskiej 

cenie i dużych właściwościach terenowych . Płacąc cenę auta miejskiego, dostajesz auto o 

charakterze terenowym. 

 

http://horyzontyrozwoju.blogspot.com/2012/10/samochod-duster-dacia.html
http://3.bp.blogspot.com/-hr8hpJgs1mI/UHSE-omYESI/AAAAAAAAAKQ/zb8sP0d-8T0/s1600/DACIA+DUSTER.JPG
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RADLER – WARKA 

 

 
Fot. Warka Radler 

Źródło: http://radler.pl 
 

1. Product 

Piwo z zawartością cytrynowej lemoniady w stosunku 40 do 60 na korzyść lemoniady. Cechą, 

która wyróżnia ten produkt na tle konkurencji to bez wątpienia smak. Jeśli ktoś nie jest 

smakoszem piwa, i zmusza się w lato do picia tego rodzaju alkoholu, gwarantuję że zmieni 

zdanie, kiedy tylko spróbuje Radlera. 

 

Konkurencja dla tego produktu nie istnieje. Oczywiście są w sprzedaży piwa smakowe takie jak 

Redd’s o smaku jabłkowym i żurawinowym, czy jabłkowy Somersby, ale to zupełnie inny smak. 

Na bazie popularności Radlera Warki pojawił się Shanby Lech-a, ale w niczym nie przypomina 

w smaku napoju Warki. Jest oryginalny i niepowtarzalny, i jest to bez wątpienia atut tego 

produktu, ciężki do pobicia. 

 

W smaku przeważa cytrynowa lemoniada, z lekką nutą piwa. Niewątpliwą zaletą Radlera jest 

także zawartość alkoholu, którego stężenie wynosi tylko 2%. 

 

2. Price 

Cena Radlera skalkulowana jest na poziomie ok. 3 PLN (średnia cena wyliczona na podstawie 

cen w kilku dostępnych miejscach), więc nie jest zbyt wygórowana. W zależności od miejsca 

zakupu, można go nabyć nawet od 2,75 PLN aż do 3,69 PLN. W porównaniu do konkurencji, nie 

jest zbyt wysoka i może się obronić w segmencie cen piw smakowych. 

 

3. Place 

Produkt dystrybuowany jest wszędzie. Począwszy od delikatesów, poprzez hipermarkety aż do 

osiedlowych sklepów. 

 

4. Promotion 

Kanałem promującym piwo jest telewizja, oraz internet. Sama reklama nie wyróżnia się niczym, 

jak ma to miejsce w przypadku reklam branży alkoholowej (świetne reklamy Żubr-a, (w/ł)ódki 

http://horyzontyrozwoju.blogspot.com/2012/10/piwo-radler-warka.html
http://3.bp.blogspot.com/-PRaRGZFMehI/UGtMQNXJtfI/AAAAAAAAAKA/PQzlY-Zw3nM/s1600/WARKA+RADLER.JPG
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Bols, czy Desperados-a). Jest szablonowa i przewidywalna. Widocznie producent postawił 

wyłącznie na smak (Product) i to w przypadku tego produkty w zupełności wystarczy.  

 
 

PASCAL VS OKRASA - LIDL 
 

 
 

Fot. Pascal vs Okrasa 
Źródło: http://www.lidl.pl 
 

1. Product 
Kuchnia dwóch kucharzy i ich sposób na przyrządzenie domowego obiadu dla czterech osób. 

Każdy z nich przygotowuje potrawę ze składnika głównego (w różnych tygodniach były to 

łosoś, schab, kurczak, kaczka, mięso wieprzowo-wołowe, karkówka) według swojego przepisu. 

Znów potwierdziła się reguła, że coś oczywistego jest genialnego. Nikt wcześniej z branży dóbr 

szybko zbywalnych, nie wprowadził tego w życie. Wydaje się, że gotowanie jest tak 

powszechne, że nikogo nie zainteresuje. Jednak w tym przypadku było moim zdaniem strzałem 

w dziesiątkę. 

Poza tym, badania pokazują, że Polacy bardziej cenią kuchnię domową, niż posiłki 

przygotowywane w barach i restauracjach. 

Idea gotowania, doprawiona przepisami dwóch znanych i lubianych kucharzy, jakimi bez 

wątpienia są Pascal Brodnicki i Szymon Okrasa, pokazuje że każdy może z nimi gotować. Co 

więcej gotowanie jest proste, nie wymaga doświadczenia kulinarnego, a przygotowane potrawy 

są smaczne i ładnie wyglądają. 

Sama idea produktu (kuchnia dwóch znanych kucharzy, dla zwykłego Kowalskiego), pokazuje, 

że zaspokaja ona oczekiwania klienta, który gotuje z Pascalem i/lub Okrasą. 

 

2. Price 

Cena skalkulowana na bardzo przyzwoitym poziomie. Obiad dla czteroosobowej rodziny 

kosztujący pomiędzy 15,99 PLN a 25,99PLN w zależności od składnika głównego i przepisu 

kucharza, jest bardzo przyzwoitą propozycją. Składniki do kupienia w cenie promocyjnej, 

kończyły się bardzo szybko. Sprawdzałem to w kilku Lidl-ach we Wrocławiu, i proszę mi 

wierzyć czasami ciężko było zakupić nawet świeże rośliny w doniczkach, nie wspominając o 

innych. 

Warto jeszcze zaznaczyć, że cena zawierała przyrządzenie obiadu ze składników wyszukanych 

jak na zwykły obiad, który po przygotowaniu smakował naprawdę dobrze. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-xGeMKPBu-GU/UF-BrtQo2gI/AAAAAAAAAIo/LRcRYuhZkH0/s1600/PASCAL+VS+OKRASA.JPG
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3. Place 

Produkt dystrybuowany wyłącznie w sieci Lidl. Nie dziwi to w ogóle, zważywszy na fakt, że 

placówek w kraju jest bardzo dużo. Poza tym sam produkt ma być kojarzony z zakupem 

składników do potraw w placówkach dyskontu, więc kanał dystrybucji jest oczywisty. 

 

4. Promotion 

Standardowym kanałem promocji jest telewizja, z uwagi na bardzo duży zasięg. Cotygodniowe 

gazetki w dyskontach, oraz dodatkowo drukowane przepisy z listą składników, wymaganych do 

przyrządzenia potrawy są dobrym pomysłem. 

Jednak najlepszą formą promocji jest powołanie do życia strony kuchnialidla.pl, w której klient 

może obejrzeć sposób przyrządzania potrawy przez Pascala, lub Okrasę i podpatrzyć triki 

kulinarne stosowane przez najlepszych. Liczba komentarzy świadczy o osobistym 

zaangażowaniu, a to jest chyba najlepszym dowodem na zaistnienie w świadomości klienta 

konkretnej marki. 
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Mobilna bankowa przyszłość 

 

Usługi finansowe nie są zarezerwowane wyłącznie dla instytucji bankowych i rośnie im 

silna konkurencja w postaci gigantów mających ogromne bazy klientów, oraz apetyt na większe 

zyski w postaci sprzedaży usług finansowych. 

Co prawda rynek przeobraża się w taki sposób za oceanem, ale nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby podobny scenariusz wystąpił również na rynku polskim. 

Idąc tym tokiem myślenia, oraz obserwując to co dzieje się na rynku zarówno światowym 

jak i rodzimym, nasuwa się stwierdzenie, że technologia mobilna jest coraz popularniejsza i 

chętniej wykorzystywana z powodu wygody jaką oferuje. Kolejne etapem jest wygenerowanie 

pytania dlaczego firmy telekomunikacyjne nie starają się same o licencje bankowe, lub po prostu 

nie kupią banku i nie wykorzystają ogromnego potencjału jaki tkwi w ich bazach klientów, oraz 

popytu generowanego przez klientów na usługi mobilne. 

Powodów może być kilka. Stworzenie kolejnego banku to koszty, a potem walka z 

obecnymi bankami o klientów. Po stronie banków jest znany brand, który funkcjonuje na rynku i 

jest rozpoznawalny. Ale taki sam, a może nawet mocniejszy byłby brand firmowany przez 

operatora. Wartością dodaną firm telekomunikacyjnych jest baza klientów, oraz technologia, 

która jest najważniejsza. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że to banki bardziej powinny 

zabiegać o współpracę w telekomami, bo mają więcej do stracenia. 

Naturalną więc koleją rzeczy będzie porozumienie sektora bankowego z firmami 

telekomunikacyjnymi, i stworzenie wspólnego biznesu na którym zyskają obaj partnerzy. 

Przełoży się to na zwiększone zyski, możliwości skredytowania zakupu telefonu, stworzenie 

licznych lojalnościowych i partnerskich programów, oraz dostęp firm telekomunikacyjnych do 

bazy klientów banku. 

Współpraca na pewno będzie korzystna dla obu podmiotów. Jak się ona przełoży na 

ogniwo końcowe w postaci klienta czas pokaże. Warto więc śledzić rozwój  zdarzeń na rynku w 

tym obszarze, bo jest to ciekawy przypadek, który może być początkiem czegoś nowego i 

zaskakującego w pozytywnym tego słowa znaczeniu. 
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Odwrócona hipoteka czy warto? 

 

Odwrócona hipoteka jest produktem, który istnieje na rynku polskim od  2005 roku. 

Oferują go fundusze hipoteczne. Szacuje się, że do tej pory za ich pośrednictwem zawarto ok. 6 

tys. umów, a prognoza wzrostu szacowana jest na 3-4 tys. umów rocznie. 

Zasada działania odwróconej hipoteki jest prosta. Fundusz co miesiąc wypłaca osobie po 

65 roku życia rentę za nieruchomość, która po śmierci zostaje przez fundusz przejęta. Rata 

wyliczana jest w oparciu o wiek osoby, jej płeć oraz wartość nieruchomości. Według szacunków 

funduszy osoba korzystająca z tego produktu, do śmierci otrzyma świadczenia w wysokości ok. 

50% wartości zapisanej nieruchomości. 

Z ekonomicznego punktu widzenia jest to świetny zarobek dla funduszu, który po śmierci 

poprzedniego właściciela sprzeda nieruchomość i zarobi na niej minimalnie 50%. Należy 

pamiętać, że w przypadku obliczania wysokości renty, kobieta z uwagi na statystycznie dłuższy 

czas życia dostaję mniejszą kwotę, więc zysk po sprzedaży lokalu może się jeszcze zwiększyć. 

Kolejna bardzo ważna kwestia, to brak prawnie uregulowanej sytuacji odwróconej hipoteki na 

rynku polskim. W księdze wieczystej od samego początku jako właściciel istnieje fundusz, i 

ewentualni spadkobiercy nie mają szans na przejecie nieruchomości. 

Poza tym pojawiają się nadużycia ze strony nieuczciwe działających firm, które 

wykorzystują trudną sytuację seniorów. 

Produkt odwróconej hipoteki kierowany jest głównie do osób samotnych, które mają 

ciężką sytuację. Zanim jednak taka osoba zdecyduje się na to rozwiązanie, warto zastanowić się 

nad innym, które jest lepsze i bezpieczniejsze. Można zamienić nieruchomość na mniejszą, a 

nadwyżkę finansową ulokować w bezpiecznych instrumentach oszczędnościowych jak np. 

lokata terminowa lub konto oszczędnościowe. 
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Płatności w technologii NFC 

 

Technologia mobilna jest wszędzie i będzie jej w naszym życiu jeszcze więcej. Zastępuje 

takie przedmioty użytku codziennego jak latarkę, poprzez książkę o każdej tematyce aż do 

nawigacji satelitarnej.  

Teraz nadszedł czas także na zastąpienie portfela i karty płatniczej. A wszystko to dzięki 

technologii NFC (ang. Near Field Communication). 

NFC jest radiowym standardem komunikacji na wysokich częstotliwościach, który 

pozwala na bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 centymetrów. Połączenie 

następuje natychmiastowo. Podobną zasadą działania charakteryzuje się zbliżeniowa karta 

płatnicza. Żeby móc skorzystać z technologii NFC wymagana jest specjalna aplikacja płatnicza 

zainstalowana na karcie SIM, albo dzięki rozwiązaniu opartemu na karcie microSD.  

Banki i operatorzy telefonii komórkowej już testują a niektórzy wdrażają płatności oparte 

na technologii NFC. Orange razem z mBank-iem i MasterCard wdrożył usługę Orange Cash. 

Będzie w niej wykorzystana karta SIM Orange, oraz karta przedpłacona mBanku. Płatność w 

systemie NFC będzie dostępna dla wszystkich klientów, którzy będą przedłużać obecną umowę 

lub podpisywać nową.  

Oprócz Orange, także T-Mobile we współpracy z MasterCard rozwija swój projekt 

płatności dzięki technologii Near Field Communication. Nową technologię testują także ING 

Bank Śląski razem z organizacją płatniczą Visa. Testy prowadzone były również przez 

Multibank, PKO BP i jego internetowe ramię Inteligo, a także przez BZ WBK.  

Technologia NFC jest na pewno przyszłością i komfortem dla użytkowników. Żeby jej 

jednak używać potrzebne są telefony wyposażone w zainstalowane aplikacje na kartach SIM. 

Koszt telefonu to wydatek rzędu minimum kilkuset złotych. Dodatkowo trzeba udać się do 

oddziału celem wymiany karty SIM, oraz uzupełnić inne niezbędne formalności związane z 

przejściem na nową technologię. Może to odstraszyć potencjalnych klientów.  

Należy jeszcze pamiętać o jednym bardzo ważnym elemencie, a mianowicie o tym, że 

technologia NFC póki co nie pozwala wypłacać pieniędzy z bankomatu. Ze strony klienta to 

ważny aspekt, bo jest jeszcze dużo punktów, w których trzeba płacić gotówką. Punkty te nie 

zainstalują terminali do płatności kartą z powodu bardzo wysokich opłat jakie pobiera bank.  

Z kolei bank nie wdroży, przynajmniej na razie wypłat z bankomatów przy pomocy 

technologii NFC, bo generuje to bardzo wysokie koszty, a na dzień dzisiejszy nie wiadomo ile 

osób będzie chciało skorzystać z technologii Near Field Communication. 
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Pomaganie ludziom w ramach usług typu social lending to działalność gospodarcza.  

 

Coraz więcej osób szuka możliwości posiłkowania się dodatkowymi kwotami, które 

ratują domowy budżet. Nie są to środki z banku, lub instytucji parabankowych, ale z portali typu 

social lending, tj. portali, gdzie ludzie ludziom pożyczają pieniądze. 

Jest to obustronna korzyść. Pożyczający nie płaci wysokich odsetek, pożyczkodawca 

zarabia na odsetkach od pożyczonej kwoty. I tak jest do tej pory, z jedną małą różnicą, która z 

punktu widzenia pożyczkodawcy jest bardzo istotna. 

Państwo szukając środków i mając sukcesy na tym polu, związane z użytkownikami 

platformy transakcyjnej Allegro, postanowiło przyjrzeć się również użytkownikom platform 

typu social lending. Wyniki tej obserwacji to stwierdzenie, że pożyczki społecznościowe 

udzielone przez osoby fizyczne, które są zarejestrowane na platformach typu social lending i nie 

przekraczają kwoty, która wynika z regulaminu danej platformy, NSA uznało za działalność 

gospodarczą. 

Naczelny Sąd Administracyjny tym wyrokiem, potwierdził wydaną wcześniej 

interpretację Ministra Finansów, wg której działalność osoby polegająca na udzielaniu pożyczek 

przez internet, należy uznać za działalność gospodarczą. 

Naczelny Sąd Administracyjny uzasadniając swoją decyzję podał, że działalność, która 

polega na udzielaniu pożyczek za pomocą platform typu social lending, może być przedmiotem 

działalności gospodarczej, jeśli są spełnione warunki ustawowe, tj. działalność jest wykonywana 

w celu zarobkowym (gdzie ważny jest cel wykonywania działalności, a nie uzyskane zyski) 

działalność jest wykonywana w sposób ciągły i zorganizowanydziałalność jest prowadzona we 

własnym imieniu i na cudzy lub własny rachunek 

 

Reasumując: 

Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, która polega na udzielaniu pożyczek za 

pomocą platform typu social lending, jest zobowiązana do dokonania rejestracji swojej 

działalności u urzędzie skarbowym jako przedsiębiorca. Taka osoba jest także zobowiązana do 

uiszczania zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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Produkty finansowe to już nie tylko domena banków 

 

Duże firmy z branży IT i dóbr szybkozbywalnych, szukając nowego źródła przychodu, 

zaczynają interesować się sektorem  usług finansowych.  

Potentat Google zaoferował swoim klientom z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 

karty kredytowe. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to produkt ciekawy pod względem cenowym. 

Oprocentowanie pożyczki na karcie wynosi 8,99%, podczas gdy w bankach jest ono na poziomie 

15%. 

Kartą nie można płacić niestety w każdym miejscu. Służy ona do nabywania reklam w systemie 

AdWords. Google nie liczy jednak na profity z tego tytułu działalności. Najważniejszym 

zadaniem karty jest zwiększenie sprzedaży usług reklamowych. 

Podobna strategia została obrana przez amerykańskiego Amazon-a. Kieruje on swój 

produkt kredytowy do użytkowników korzystających z platformy e-commerce Amazon 

Marketplace. Firma wycenia ryzyko kredytowe na podstawie danych o obrocie sprzedawcy. 

Dzięki tej informacji może podejmować decyzję szybciej, niż tradycyjna placówka sektora 

bankowego.  

Kolejnym podmiotem świadczącym o tym, że usługi finansowe nie są zarezerwowane 

jedynie dla banków jest Wal-Mart. Nawiązał on współpracę z American Express, czego owocem 

jest karta przepłacona BlueBird sprzedawana w marketach na terytorium całych Stanów 

Zjednoczonych. 

Google, Amazon i Wal-Mart oferując produkty finansowe nie liczą na to, żeby stać się 

konkurencją dla sektora bankowego. Ich działania mają za zadanie zwiększyć sprzedaż, a przede 

wszystkim lojalność klientów. Jeśli jednak okaże się, że będzie to opłacalna gałąź biznesu, w 

przyszłości mogą zostać powołane przez nie instytucje bankowe.  
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Rekomendacja J czy pomoże? 

 

Komisja Nadzoru Finansowego co pewien czas, usprawnia pracę banków pisząc 

rekomendacje. Mają one pomóc bankom w działaniu i zwiększyć bezpieczeństwo udzielanych 

kredytów. 

Przed kryzysem banki chętnie i wszystkim udzielały kredytów, nie przejmując się 

wartościami nieruchomości, które zabezpieczały kredyty. Organ zarządzania ryzykiem 

kredytowym w banku stwierdził, że ceny mieszkań będą rosnąć i rosnąć. Niestety przeszacował 

swoje siły, i w momencie kiedy pojawił się kryzys, ceny nieruchomości przestały rosnąć, a 

nawet zaczęły spadać. Pojawił się problem, ponieważ wartość kredytu hipotecznego 

przewyższała jego zabezpieczenie. I wtedy zjawił się KNF z propozycją rozwiązania problemu, 

czego zwieńczeniem było napisanie i przyjęcie rekomendacji J. 

Uchwalona rekomendacja J dotyczy zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych o 

nieruchomościach przez banki. Żeby zapobiec ryzyku, dotyczącemu sytuacji w której kredyt 

hipoteczny jest wyższy od wartości zastawionej hipoteki, banki wg nowych wytycznych 

powinny gromadzić dane o nieruchomościach. W chwili obecnej istnieje baza Amron, w której 

jest informacja o ok. 500 tys. nieruchomościach. Banki udzieliły 1 700 tys. kredytów 

hipotecznych, więc brakuje informacji o 1 200 tys. nieruchomościach.   

Wszystko to wygląda bardzo przyzwoicie, natomiast umyka bardzo ważny element jakim 

jest czynnik ludzki. Brawura i brak zdrowego rozsądku w niedoszacowaniu ryzyka kredytowego 

w wykonaniu sektora bankowego, pokazuje że to jest pięta Achillesową sektora finansowego. I 

bez względu na to jakie będą się pojawiały kolejne rekomendacje serwowane przez KNF, jeśli 

nie zostanie wyeliminowany czynnik ludzki, nic to nie pomoże. 
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Rychły koniec epoki lichwiarskich instytucji bankowych 

 

W Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace związane z ustawą, która ma za zadanie 

chronić osoby kredytujące się przy pomocy instytucji parabankowych. 

Od dawna bowiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tzw. UOKiK i 

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zgłaszane są liczne nadużycia, których ofiarami padają 

klienci korzystający z pomocy firm udzielających pożyczek gotówkowych. 

Propozycja nowych przepisów ma zostać przygotowana do końca roku. Zgodnie z 

rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej, nowe rozwiązania w tym zakresie będą 

wprowadzały wymóg podawania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) kredytu 

przez instytucje parabankowe, ponadto dadzą Komisji Nadzoru Finansowego dodatkowe 

uprawnienia związane z dostępem do informacji finansowych parabanków, a także dodatkowe 

uprawnienia dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Z opublikowanego w lipcu tego roku raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów wynika, że instytucje parabankowe nie przekraczają ustawowego limitu 

dotyczącego maksymalnej wysokości oprocentowania pożyczek, wynoszącego czterokrotność 

stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP). Swoje 

gigantyczne zyski generują dzięki działalności z obszaru poza odsetkowego tj. przez pobieranie 

różnego rodzaju prowizji oraz opłat związanych z udzieleniem pożyczki. 

Propozycja ministerialna zakłada, że wszystkie koszty związane z kredytem 

zaciągniętym przez konsumenta w instytucji parabankowej tj. marża, opłaty i prowizje nie 

powinny przekroczyć górnego limitu określonego w ustawie o kredycie konsumenckim. 

Instytucje parabankowe nadal nie są objęte nadzorem KNF-u i resortu finansów. Jak 

podaje raport Ministerstwa Finansów, straty dla obywateli wynikające z działalności tych firm 

wzrosły na przestrzeni ostatniego pięciolecia ze 170 milionów złotych do ponad 2 miliardów.  
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Technologia biometryczna Finger Vein w bankach 

 

Już niedługo idąc do banku, podczas weryfikacji doradca nie poprosi o dokument 

tożsamości, ale o przyłożenie palca do skanera. Proces weryfikacji tożsamosci będzie inny, niż 

znany nam do tej pory. 

Weryfikacja będzie trwała szybciej, niż standardowa procedura związana z dokumentem 

tożsamości. Wszystko to za sprawą technologii biometrycznej Finger Vein, która to oparta jest 

na analizie indywidualnego układu żył w palcach. 

Jest to technologia opracowana przez firmę Hitachi, i jest ona bardziej niezawodna i 

bezpieczna od innych technologii biometrycznych wykorzystujących odcisk palca, tęczówkę 

oka, czy budowę twarzy. W makabrycznym przypadku, jakim bez wątpienia może być odcięcie 

palca przez złodzieja nie zadziała, ponieważ bazuje na przepływie krwi w żyłach w palcu. 

Identyfikacja będzie polegała na przyłożeniu palca do czytnika, który potwierdzi tożsamość 

klienta. Zanim jednak będzie można w ten sposób potwierdzić tożsamość, klient wcześniej 

zostanie poproszony o pozostawienie skanu jednego z palców każdej ręki. 

Z czasem zostaną wprowadzone bankomaty, które będą wypłacały środki przy 

wykorzystaniu technologii Finger Vein, oraz możliwość autoryzacji przelewów, ale na początek 

tylko w placówce banku. 

Technologia Finger Vein funkcjonuje od dawna w krajach azjatyckich takich jak Japonia, 

Chiny czy Singapur. Oprócz sektora bankowego, wykorzystywana jest także w sektorze 

przemysłowym, przy zapisie czasu pracy pracownika. Natomiast pierwszy bankomat w Polsce 

wykorzystujący technologię biometryczną Finger Vein, funkcjonuje w Warszawie od roku 2010 

i należy on nie do dużego banku komercyjnego, ale do banku spółdzielczego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

Ubezpieczenia jako produkt antykryzysowy 

 

Produkt bankowy opakowany w ubezpieczenia to ostatni bastion produktów, który 

dystrybuują banki swoim klientom. Mowa oczywiście o polisolokatach, czyli ubezpieczeniach 

opakowanych w produkt bankowy.  

W ciężkich czasach, gdy pole zarobku coraz bardziej ulega zawężeniu, a tradycyjne 

produkty w postaci standardowej lokaty terminowej nie cieszą się zainteresowaniem klientów, 

bankowcy coraz bardziej zastanawiają się nad tym, jaki produkt mogą zaoferować swoim 

klientom. 

Ubezpieczenia idealnie wpasowują się w ten trudny moment. Dzieje się tak dlatego, 

ponieważ ludzie są odpowiedzialni i inwestują w ubezpieczenia. Ubezpieczenia zapewniają 

ochronę bliskich, a poza tym generują dodatkowy dochód. Po zapoznaniu się ze szczegółami 

takiej oferty okazuje się, że są to zwykłe ubezpieczenia opakowane w szatę bankową. Nie są to 

specjalne ubezpieczenia na wyjątkowe okazje, ale tradycyjne ubezpieczenia oferowane przez 

towarzystwa ubezpieczeniowe, które współpracują z bankami. 

Po wnikliwej analizie okazuje się, że przodują ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz ubezpieczenia specjalne od nagłej utraty pracy. 

Wszystkie te ubezpieczenia opakowane w produkty bankowe, pozbawione są opodatkowania w 

wysokości 19%. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że ubezpieczenia jako produkt ochrony nie są 

objęte wymogiem odprowadzania podatku od zgromadzonych przychodów. 

 

Reasumując: w ciężkich czasach, kiedy zostały zlikwidowane produkty z dziennym 

naliczaniem odsetek, oprocentowanie lokat bankowych jest niewielkie, szalejąca inflacja 

pochłania ciężko zarobione pieniądze, a fiskus coraz głębiej sięga do kieszeni podatnika, 

idealnym rozwiązaniem są ubezpieczenia opakowane w produkt bankowy, czyli tzw. 

polisolokaty. Zapewniają ochronę rodzinie, a poza tym generują dodatkowy, jakże cenny, 

dochód w czasach niepewności finansowej. Warto więc wziąć pod uwagę ten produkt i zaczekać 

na lepszy moment na inwestycję w produkty rynku kapitałowego. 
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Ubezpieczenie AC – czy warto? 

 

Każdy posiadacz samochodu, któremu co roku kończy się ważność ubezpieczenia 

komunikacyjnego, zadaje sobie pytanie, czy warto inwestować w ubezpieczenia dodatkowe, 

jakim jest autocasco?  

Wszystko to zależy od kwoty jaką posiadamy, wieku auta, którym jeździmy, naszych 

umiejętności jako kierowcy, warunków atmosferycznych, w których będziemy się poruszać i 

wielu innych czynników. 

Trzeba mieć na uwadze, że AC to ubezpieczenia dodatkowe, których nie musimy 

nabywać. Daje nam komfort psychiczny w przypadku, jeśli coś złego przydarzy się naszemu 

samochodowi z naszej winy (np. zderzenie ze zwierzętami, uszkodzenie pojazdu w wyniku 

działania żywiołu, itp.). Wtedy ubezpieczenia takie zapewniają w zależności od opcji, jaką 

mamy wykupioną, holowanie oraz naprawę pojazdu. 

Drugą stroną medalu jest koszt, który obciąża naszą kieszeń. W zależności od rodzaju 

auta i jego wieku, koszt ubezpieczenia wynosi od kilku do kilkunastu procent wartości 

samochodu. Według zależności im starszy pojazd, tym większy koszt. Należy pamiętać także o 

wzroście składki rocznej w przypadku skorzystania z tego rodzaju produktu. 

Ubezpieczenia autocasco są obowiązkowe, jeśli nabywamy auto, posiłkując się kredytem 

bankowym. Wtedy jest ono wymagane przez bank jako zabezpieczenie dodatkowe. W 

przypadku auta kilkuletniego koszt AC jest zdecydowanie większy w stosunku do wartości auta, 

niż ma to miejsce w przypadku pojazdu nowego. Należy liczyć się również z sytuacją, w której 

ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia pojazdu z uwagi na jego wiek. 

Ostatnią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są ogólne warunki umowy w przypadku 

zawarcia dodatkowego ubezpieczenia AC. Należy uważnie je przeczytać, ponieważ w wielu 

towarzystwach istnieją wykluczenia, które powodują brak wypłaty środków w przypadku 

zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia AutoCasco (np. kradzież samochodu razem z 

zostawionymi dokumentami ubezpieczeniowymi lub uszkodzenie pojazdu pod wpływem jazdy 

w stanie upojenia alkoholowego). 
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Ubezpieczenie na życie – czy warto? 

 

Żeby odpowiedzieć na pytanie: "czy warto inwestować w ubezpieczenie na życie?", 

trzeba sobie odpowiedzieć na inne pytanie: "komu ubezpieczenie na życie pomoże?" 

Ubezpieczenie na życie to bardzo popularny produkt, którego reklamami bombardują nas 

ubezpieczyciele. Jeśli jednak zamierzamy je wykupić, warto sobie odpowiedzieć na postawione 

wcześniej pytanie. 

Jeśli jest się samotną osobą, która nie ma rodziny (nie posiada małżonka, dzieci), zakup 

ubezpieczenia na życie jest stratą pieniędzy. Rodzice i tak pewnie są już wiekowi, więc środków 

nie potrzebują. Rodzeństwu też się nie przydadzą, bo na pewno wolą widzieć osobę żywą niż 

pieniądze, jakie zostaną po jej odejściu. Pieniądze osobie, która wykupiła ubezpieczenie też nie 

będą potrzebne, bo już w świecie żywych na pewno ich nie wyda. 

Jeśli jednak jest się szczęśliwym małżonkiem, który ma kochająca żonę i dzieci, i chce 

się im zapewnić odpowiedni standard życia po swojej śmierci, można się nad zakupem takiego 

ubezpieczenia zastanowić. Piszę zastanowić, bo takie ubezpieczenia nie załatwiają wszystkich 

spraw po nagłym odejściu głowy rodziny. Gwarantują one wypłatę środków jednorazowo (do 

końca życia na pewno nie wystarczy) lub w latach (do końca życia też na pewno nie wystarczy). 

Opcja ubezpieczenia na życie w razie nagłych wypadków losowych dubluje kwotę wypłaty. To 

na pewno jest wartość dodana takiego produktu. 

Istotnym, ale bardzo często pomijanym elementem jest fakt, że towarzystwa 

ubezpieczeniowe to firmy, które są rozliczane za wynik finansowy i dochód jaki wypracują. 

Przed podpisaniem polisy przeprowadzą szereg badań, które sprawdzą stan zdrowia petenta. Po 

podpisaniu polisy znajdzie się szereg odstępstw, które nie gwarantują roszczenia. A po śmierci, 

zanim wypłacą kwotę z takiego odszkodowania, przeprowadzą wnikliwą analizę czy nie doszło 

do naruszenia ogólnych warunków umowy. 

Ubezpieczenie na życie to atrakcyjna oferta, która pozwala utrzymać standard życia 

rodzinie (przynajmniej przez jakiś czas) po śmierci jednego z głównych żywicieli, ale na rynku 

jest wiele równie atrakcyjnych usług, które ten konkretny produkt pozostawiają w dole rankingu 

finansowego zabezpieczenia przyszłości.  
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Ubezpieczenie nieruchomości w przypadku kredytu hipotecznego 

 

Każda osoba wchodząca w dorosłość marzy o zakupie swoich własnych czterech kątów. 

Niewielu, niestety, jest w tej szczęśliwej sytuacji, że finalizuje zakup nieruchomości za pomocą 

gotówki. 

Zdecydowana większość korzysta z kredytu hipotecznego, który obwarowany jest 

dodatkowym zakupem w postaci posiadania ponad planowanego ubezpieczenia nieruchomości. 

Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych to zabezpieczenie wymagane przez 

bank do kredytu hipotecznego. Oprócz tego, że chroni interesy banku, chroni także interesy 

inwestora. Ubezpieczenie takie gwarantuje wypłatę środków kredytobiorcy w przypadku zalania, 

awarii a także kradzieży z włamaniem. W praktyce wygląda to w ten sposób, że środki z 

ubezpieczenia wypłacane są bankowi. Natomiast jemu z kolei zależy na tym, żeby kredyt 

hipoteczny był spłacany jak najdłużej (im dłuższa spłata tym większe odsetki), więc po wypłacie 

środków z ubezpieczenia bank przelewa je na konto wskazane przez inwestora. 

Minimalna wysokość ubezpieczenia nieruchomości wymagana przez bank, to 

ubezpieczenie do kwoty zaciągniętego kredytu. W skład takiego ubezpieczenia wpisana jest 

podstawowa opcja czyli ubezpieczenie murów i ścian, czasami także w zależności od 

ubezpieczyciela występuje również opcja ubezpieczenia od klęsk żywiołowych. Warto wtedy 

jednak przy zakupie takiego produktu zastanowić się nad zakupem dodatkowej opcji, która 

będzie niewiele droższa a będzie chroniła nieruchomość od zalania oraz kradzieży. 

Po spłacie znaczącej wysokości kredytu hipotecznego, można zmniejszyć wysokość 

ubezpieczenia, co na pewno pozytywnie wpłynie na wysokość domowego budżetu. Jednak, jak 

pokazują dane statystyczne, kredytobiorcy wraz z długością spłaty kredytu wydłużają 

(podwyższają) wysokość ubezpieczenia nieruchomości. Wiąże się to z odpowiedzialnością 

kredytobiorców za powstałe z ich winy zobowiązania, a także z faktem, że kredyt hipoteczny jest 

najlepiej spłacanym produktem kredytowym na rynku polskim. 

Istotnym elementem jest także argument, że ubezpieczenie nieruchomości jest jednym z 

atrakcyjniejszych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez sektor ubezpieczeniowy na 

rynku polskim.  
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Część III 
 

Publikacje prasowe o znamionach artykułu sponsorowanego 
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Na co zwrócić uwagę przy wyborze banku? 

 

Wybór banku jest równoznaczny z wyborem jego produktów,  dlatego trzeba pamiętać że 

jest to decyzja na wiele lat. Ma ona swoje konsekwencje, które są odroczone w czasie z uwagi na 

transparentność oferty i postępowanie fair wobec klienta. Te dwa kluczowe czynniki decydują o 

lojalności konsumenta i jego rekomendacjach wśród najbliższego otoczenia, co jest najlepszym 

dowodem na budowanie silnie rozpoznawalnej marki banku jako instytucji zaufania publicznego 

wśród wysoko ubankowionego i finansowo wyedukowanego społeczeństwa, które jednocześnie 

świadomie wybiera najlepszy produkt na rynku i utożsamia się z filozofią jego dostawcy. 

Badania, prowadzone pod kątem relacji z klientem i jego przywiązania do konkretnej 

marki pokazują, że w obecnych czasach najważniejsza jest atrakcyjność oferty i indywidualne 

podejście, przedstawione za pomocą spersonalizowanej oferty.  

Dlatego przy wyborze banku warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów. 

• Paleta produktowa. To co jest potrzebne dziś, niekoniecznie jest dobrym wyborem jutra. 

Dobry bank powinien w swojej ofercie posiadać szeroki wachlarz produktów zarówno 

kredytowych jak i oszczędnościowych. Oferta ta powinna być także zróżnicowana z podziałem 

na klientów indywidualnych jak i firmowych, z uwagi na to że każdy z wymienionych 

segmentów ma inne potrzeby finansowe. 

• Opłaty za usługi. Szukając dla siebie najlepszego produktu należy zwrócić uwagę na jego 

koszt. Czasy zmieniają się dynamicznie i podobnie reagują instytucje finansowe. Dla nich 

najważniejszy  jest potencjalny zysk dla inwestora, a to niestety wiąże się z potencjalnymi 

zmianami opłat za korzystanie z produktów bankowych. 

• Przejrzystość oferty. Przy wyborze konkretnego produktu należy wybierać produkt 

prosty, opisany transparentnymi zasadami działania. To  także nieskomplikowane promocje, 

które  pozwalają osiągnąć dodatkowe gratyfikacje finansowe z tytułu użytkowania produktu 

finansowego. 

• Dostępność do produktów online. Możliwość obejrzenia aktualnych operacji, sald, 

pobieranych opłat i prowizji, naliczanych odsetek itp. itd. w czasie rzeczywistym za  pomocą 

bankowości internetowej, mobilnej oraz serwisów telefonicznych. 

• Serwis dla klientów. Pomoc w nagłych przypadkach i sytuacjach awaryjnych o każdej 

porze dnia i nocy. Odpowiedź na reklamacje, oraz zapytania dotyczące funkcjonowania 

produktów bankowych. 

• Dostępność dla klientów. W przypadku odbiorcy usługi finansowej wywodzącego się z 

pokolenia X, Y lub Z nie ma wymogu prowadzenia rozmowy z doradcą bankowym, choć  dla 
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starszego pokolenia wymóg ten jest obligatoryjny. Stacjonarne oddziały, do których można 

przyjść i porozmawiać  z indywidualnym opiekunem w cztery oczy, jest elementem niezbędnym 

w celu budowania poprawnych relacji starszego pokolenia z instytucją bankową. 

• Dobre praktyki bankowe. Określają one standardy postępowania dla banków, ich 

pracowników za pośrednictwem których banki wykonują czynności bankowe. Kodeks ten został 

stworzony przez Komisję Etyki Bankowej, która działa przy Związku Banków Polskich. Dla 

klienta oznacza to, że bank w relacjach z nim opiera się na zasadach zaufania publicznego a 

wszelkie zlecane mu czynności wykonuje z należytą starannością.  

Instytucją, która  wyróżnia się na rynku nie tylko wymienionymi powyżej cechami, ale 

także innowacyjnością jest Nest Bank. 

  To bezpieczna bankowość dla tych, dla których rodzina jest zawsze na pierwszym 

miejscu. Nest Bank to przede wszystkim uczciwe produkty finansowe, które charakteryzują się 

bezpieczeństwem, na których zawsze można polegać i które, w perspektywie czasu, pozwalają 

bezpiecznie opuścić rodzinne gniazdo (z ang. nest) i rozwinąć skrzydła. 

 Innowacyjna filozofia Nest Banku to nie tylko biznesowo-finansowe podejście do klienta, 

ale także realne wsparcie w życiu codziennym. Produkty zostały stworzone w oparciu nie tylko o 

wieloletnie doświadczenie, ale także w aspekcie bezpośrednich rozmów z klientami, dlatego 

efekt finalny dedykowany dla osób prywatnych i przedsiębiorców jest stabilny, zgodny z 

oczekiwaniami oraz godny zaufania.  

 Kierując się wyborem banku warto pamiętać, że jest to decyzja rozciągnięta w szerokim 

horyzoncie czasowym a jej konsekwencje będą odczuwalne w postaci opłat i prowizji, które 

będą obciążały budżet domowy w perspektywie kilku najbliższych lat. 
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Jak wybrać najlepszy program do faktur online? 

 

XXI wiek to przede wszystkim Internet i jego pochodne w postaci różnej ilości aplikacji 

na smartfona, ale także rozwiązań online-owych. Online-owo czyli łatwo, prosto i oszczędnie. 

Oszczędnie z uwagi na koszty, ale także poświęcony czas.  

Online-owe rozwiązania docierają wszędzie. Od klientów indywidualnych aż po 

przedsiębiorstwa. Począwszy od zamówień, video konferencji a kończąc na rozwiązaniach 

księgowych.  

Dobra księgowość w firmie to podstawa i fundamenty dobrze prowadzonego biznesu, 

który    w przyszłości może stać się świetnie prosperującym źródłem dochodu a może nawet 

początkiem wielkiej fortuny na miarę majątku Rothschildów. 

Zanim pojawił się Internet księgowość kojarzyła się z zawiłymi transakcjami i 

księgowaniami na rachunku firmowym, oraz wystawianiem faktur VAT, które to były 

synonimem zawiłych przepisów podatkowych. Z czasem okazało się jednak, że Internet nie 

tylko pomaga oszczędzać czas    i pieniądze ale także kruszy mit o zawiłych meandrach 

księgowości, przeznaczonej dla niewielkiej ilości wtajemniczonych osób. Księgowość 

tradycyjna powoli została wyparta przez księgowość online. 

Księgowość online jeszcze parę lat temu była w niełasce, jednak wraz z rozwojem 

Internetu    i jego powszechnym zastosowaniem w każdym aspekcie życia, dostała drugą szansę i 

z niej skorzystała. Wielu przedsiębiorców słusznie zdało sobie sprawę z łatwości, szybkości                            

i funkcjonalności programów do faktur online. W jednym momencie zniknęły ograniczenia w 

postaci wystawiania i wysyłania faktur tradycyjną drogą korespondencji a w ich miejsce pojawił 

się Internet, który był gwarantem szybkości, oraz zaoszczędzonego czasu i pieniędzy.  

Pierwsze programy księgowe online nie występowały w tej postaci w jakiej występują 

ich obecni następcy. Cechowały się prostotą i znikomą ilością dodatkowych funkcji. Z biegiem 

czasu zaczęły się rozrastać o dodatkowe funkcjonalności, które stopniowo przekonywały do 

siebie kolejnych sceptycznych użytkowników. Rozwój dużej ilości tego typu programów na 

rynku spowodował znaczny spadek cen księgowych usług online i jednym z podstawowych 

wyznaczników obok transparentności dla użytkownika była jakość. Jakość to w czasach 

Internetu wyznacznik ilości potencjalnych użytkowników, a w szerszym horyzoncie czasowym 

popularność programu i jego rynkowy sukces. 

Dodatkowo na popularność programów do księgowania online wpłynął fakt, że od 

początku 2013 roku nie ma obowiązku drukowania i podpisywania faktur. Można je wysyłać 

drogą elektroniczną.  
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Jak wybrać najlepszy program do faktur online? 

Można kierować się opiniami, ale nie zawsze są one obiektywne. Najlepiej porozmawiać        

z zaprzyjaźnioną księgową, która na bieżąco jest z nowinkami technicznymi i cały czas 

inwestuje w swój rozwój. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy takiej osoby nie ma albo po prostu 

zaprzyjaźniona księgowa nie nadąża za światem nowinek księgowo-informatycznych kroczącym 

w zastraszająco szybkim tempie? 

Dobrze zarządzana księgowość to w obecnych czasach synchronia z kontem firmowym. 

To także automatyczne zaczytywanie z faktur danych do przelewów, które jak wiadomo 

każdemu przedsiębiorcy muszą dochodzić na czas, ale przede wszystkim być prawidłowo 

wypełnione. Współczesna księgowość to dostęp do e-faktur, oraz wszystkich dokumentów 24 

godziny na dobę. Dlatego warto zadać sobie pytanie czy nie warto skorzystać z rozwiązania 

jakim jest księgowość online.  

Takie rozwiązanie jest wybierane przez coraz większą rzeszę przedsiębiorców. Program 

do faktur online to oszczędność pieniędzy, które mogą zostać zainwestowane w rozwój firmy. 

To także transparentna informacja, które e-faktury zostały już opłacone przez kontrahentów. To 

przede wszystkim podatki pod kontrolą i szybkie księgowanie wydatku, ale także wydruk 

deklaracji i zamykanie miesiąca.  

Księgowość online to także synchronizacja z rachunkiem firmowym.  

Wiele firm na rynku oferuje tego typu usługi, ale żeby wybrać tą najlepszą istnieje 

konieczność zapoznania się z podstawowymi elementami, które trzeba brać pod uwagę przy 

wyborze takiego rozwiązania. 

Poniżej zbiór kilku podstawowych zasad, którymi powinien kierować się przedsiębiorca, 

myślący poważnie o zmianie swojej księgowości na księgowość online. 

Multifunkcjonalność. Program do księgowania powinien posiadać wiele multi 

rozwiązań, które powinny zaspokajać oczekiwania najbardziej wymagającego użytkownika. 

Wielofunkcyjność rozwiązań pozwala na zautomatyzowanie dużej ilości czynności a także 

generowanie gotowego dokumentu w dowolnym rozszerzeniu Microsoft Office. W finalnej 

odsłonie pozwala wysłać plik do klienta z poziomu aplikacji albo go po prostu wydrukować. 

Intuicyjność programu. Powinien on być przejrzysty i nieskomplikowany. Intuicyjny i 

myślący za użytkownika w podstawowych kwestiach jak np. podstawianie numeru rachunku 

kontrahenta czy danych rejestracyjnych podmiotu gospodarczego przy wystawianiu faktury. 

Dostępność programu. W dobie Internetu i zapisie niezliczonej ilości danych 

najlepszym rozwiązaniem jest program online. Pozwala on na użytkowanie go z poziomu 

dowolnego komputera, który ma dostęp do Internetu (wszystkie dane zapisywane są w chmurze). 
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W ten sposób użytkownik nie jest ograniczony (czytaj przypisany) tylko i wyłącznie do jednego 

adresu IP 

Cena. Nie powinna być zaporowa ale konkurencyjna na rynku. Jeśli cena programu plus 

abonament miesięczny jest równa lub większa od ceny wynajmu profesjonalnej księgowej nie 

warto zwracać uwagi na taki produkt, ponieważ w dłuższym horyzoncie czasowym poza 

generowaniem kosztów będzie także absorbował czas. 

Darmowa wersja do testowania. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na konkretny 

program do wystawiania faktur, większość producentów proponuje darmową wersję testową 

(przeważnie 30-60 dniową), w ramach której można przetestować program pod kątem 

interesujących funkcjonalności.  

Synchronizacja konta bankowego z programem księgowym. Taka funkcjonalność 

pomaga na bieżąco zaczytywać dane rejestracyjne kontrahenta a wystawienie faktury online 

znacząco skrócić w czasie. W przypadku kilkudziesięciu faktur miesięcznie oszczędność czasu 

liczona jest w godzinach. 

Wyróżniającym się na tle rynku wśród tego typu programów jest mKsięgowość. Program 

oferowany przez mBank. To co jest unikatowym znacznikiem to intuicyjne działanie programu i 

24 godzinna pomoc konsultanta w nagłych przypadkach. W przypadku obawy przed 

samodzielnymi błędami w księgowaniu istnieje możliwość dodatkowego zainstalowania pakietu 

„Sprawdzanie księgowań”, który oferuje pomoc profesjonalnej księgowej.  

Wspomniany wyżej program do księgowości to także pakiet o zagadnienia płacowe 

dotyczące pracowników. Naliczanie wynagrodzeń, zgłaszanie i wyrejestrowywanie 

pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także sporządzenie rozliczeń 

pracowników. Program może zostać rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności w postaci 

połączenia konta i księgowości online w biurze księgowym przedsiębiorcy, przelewy do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego przygotowane przez księgową w koszyku 

płatności, monitoring brakujących kosztów on-line, oraz rozliczenie zapłat i monitowanie 

płatności kontrahentów. 

Dlatego już dziś warto przestawić swoją firmę na nowe, online-owe tory i efektywnie 

zarządzać swoim przedsiębiorstwem w zależności od dynamicznie zmieniającego się otoczenia 

biznesowego i ruchów konkurencji. Programy do księgowania faktur online będą się rozwijały 

coraz bardziej, a możliwości jakie daję Internet na pewno zostaną zaimplementowane w postaci 

nowych funkcjonalności, które z pewnością zyskają wielu nowych zwolenników. 

 
 



 

99 

Kredyt obrotowy jako źródło finansowania bieżących potrzeb przedsiębiorstwa 

 

 Każde przedsiębiorstwo bez względu na wielkość potrzebuje środków na bieżącą 

działalność. Płatności dla pracowników, kontrahentów,  stałe koszty związane z utrzymaniem 

nieruchomości i floty samochodowej, zakupy związane z rozwojem firmy  generują 

comiesięczne koszty, które tworzą całkiem pokaźną kwotę. W idealnym świecie płatności 

powinny wpływać na konto z datą tożsamą na fakturze co powoduje, że        w firmie nigdy by 

nie powstały zatory płatnicze. Jednak idealny świat to utopia dla polskiego przedsiębiorcy i jeśli 

wcześniej nie pomyśli o odpowiednim zabezpieczeniu przed takimi sytuacjami, szybko może się 

okazać że firma straci płynność finansową, popadnie w długi co w dłuższym horyzoncie 

czasowym może spowodować jej upadłość. 

 Rynek finansowy dysponuje wieloma zabezpieczeniami przed takimi sytuacjami i 

szeroką paletą produktów, które są bardzo elastyczne i dostosowane do potrzeb polskiego 

przedsiębiorcy. Dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty obrotowe, które zyskują coraz 

większe uznanie w oczach osób prowadzących swoją działalność. To co przemawia za tymi 

instrumentami finansowymi to przede wszystkim elastyczność i proste warunki związane z 

obsługą. Bardzo często kredyt obrotowy jest skorelowany z rachunkiem bieżącym, który musi 

założyć przedsiębiorca zdecydowany na skorzystanie z tego rodzaju finansowania wydatków 

związanych z funkcjonowaniem firmy. Kredyt obrotowy to także koszty około odsetkowe 

związane z prowizją za rozpatrzenie wniosku, prowizją za otrzymanie kredytu. Może się również 

zdarzyć naliczenie opłaty za niewykorzystany limit kredytowy, ale na szczęście ta praktyka jest 

stosowana w niewielu bankach. To co jest istotne to fakt, że kredyt obrotowy jest z założenia 

zobowiązaniem krótkoterminowym, które jest przyznawane na okres maksymalnie 3-4 lat.   

Wyróżniającym się produktem na rynku, który oferuje atrakcyjne warunki jest kredyt 

obrotowy oferowany  przez Deutsche Bank. W swojej palecie posiada wariant odnawialny oraz 

nieodnawialny.  

Odnawialny kredyt obrotowy w przypadku spłaty powoduje odnowienie się dostępnego 

limitu do pierwotnej wysokości. Minimalna dostępna kwota o jaką może wnioskować 

przedsiębiorca to  10 000 PLN. Okres kredytowania wynosi do 1 roku z możliwością odnowienia 

a jego koszt jest obliczany w oparciu o stałe lub zmienne oprocentowanie. Spłata kapitału 

następuje w postaci spłaty jednorazowej na koniec okresu kredytowania a spłata odsetek 

miesięcznie lub kwartalnie. Dostępne waluty kredytu to PLN, EUR oraz USD. W każdym 

momencie istnieje możliwość zmiany waluty kredytu obrotowego, oraz jego wcześniejsza spłata 

bez dodatkowej prowizji. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy klient sam wypowiada umowę kredytu. 
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Z odnawialnego kredytu obrotowego mogą skorzystać przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce, 

które są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawa                             

o rachunkowości. 

W przypadku nieodnawialnego kredytu obrotowego minimalna kwota o jaką może 

wnioskować przedsiębiorca to także 10 000 PLN. Bank przygotował również ofertę w walucie 

innej niż PLN, mianowicie EUR i USD. Okres kredytowania wynosi do 3 lat a jego koszt 

obliczany jest na podstawie oprocentowana stałego lub zmiennego. Płatność kapitału odbywa się 

w równych, miesięcznych lub kwartalnych ratach, jednorazowo na koniec okresu kredytowania, 

ewentualnie ratami o zróżnicowanej wysokości. W przypadku odsetek ich spłata podobnie jak w 

przypadku odnawialnego kredytu obrotowego odbywa się miesięcznie lub kwartalnie. W 

każdym momencie istnieje możliwość zmiany waluty kredytu obrotowego, oraz jego 

wcześniejsza spłata.  

Ten rodzaj kredytu obrotowego przeznaczony jest dla osób fizycznych wykonujących 

tzw. wolne zawody, dla przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce, które nie mają obowiązku 

stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości, a także dla 

przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce, które są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości 

określonych Ustawą o rachunkowości.  

W obu wersjach kredytu obrotowego formy zabezpieczenia akceptowane przez Deutsche 

Bank są takie same i są to: 

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego,  

• weksle własne in blanco,  

• nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w 

Deutsche Bank  

Bank dopuszcza także inne rodzaje zabezpieczenia, które zaproponuje przedsiębiorca.  

Wybierając kredyt obrotowy dla swojej działalności warto zwrócić także uwagę na 

warunki promocyjne, które w danym momencie oferuje Bank. Może to być brak prowizji za 

udzielenie kredytu, brak opłaty przygotowawczej czy obniżone oprocentowanie przez pierwsze 

miesiące korzystania z kredytu. Może się zdarzyć że będą to elementy, które przesądzą o 

wyborze tego a nie innego dostawcy usług finansowych.   
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Konto oszczędnościowe – dobry produkt na czasy niesprzyjające oszczędzaniu 

 

Stopy procentowe i ich wahania mają bezpośredni wpływ na wysokość oprocentowania 

bezpiecznych produktów sprzyjających oszczędzaniu, takich jak lokaty terminowe. Niestety, 

mają one bardzo niskie oprocentowanie i w przypadku wcześniejszego wycofania środków 

trzeba się liczyć z utratą wcześniej naliczonych odsetek. Zamiast na lokacie bankowej, 

zgromadzone oszczędności można trzymać na koncie oszczędnościowym, które jest produktem 

hybrydowym z cechami lokaty terminowej i rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. 

Niestety, ten produkt nie jest taki sam w każdym banku i jedyny wspólny mianownik łączący go 

z produktami innych instytucji finansowych to tylko i wyłącznie nazwa.  

Konto oszczędnościowe samo w sobie jest korzystnym produktem, z uwagi na fakt 

wpłacania środków i możliwość ich wybrania w dowolnym momencie. Opłata za taką operację 

naliczana jest raz w miesiącu. Każda kolejna obarczona jest wysoką prowizją, która przeważnie 

wynosi więcej niż naliczone w tym czasie odsetki. Dodatkowo, taki produkt cechuje się 

zmiennym oprocentowaniem, które bezpośrednio jest skorelowane z wysokością stóp 

procentowych. Jak wiadomo są one najniższe w historii. Zysk z takiej inwestycji jest bardzo 

niewielki.  

Wolne środki mogą zostać zainwestowane w systematyczne plany oszczędzania 

oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wadą takiego rozwiązania jest wysoka opłata 

początkowa ponoszona podczas przystąpienia do takiego programu, oraz brak możliwości 

wybrania środków przed upływem wcześniej zadeklarowanego okresu (przeważnie 2 – 3 lata), 

gdyż wiążę się to z utratą wcześniej zgromadzonych środków w wysokości kilkudziesięciu 

procent od zgromadzonej w tym czasie wartości. Dodatkowo środki w zależności od rodzaju 

planu oszczędnościowego i akceptacji ryzyka przez klienta są lokowane od bezpiecznych 

papierów (bony skarbowe, obligacje), aż po agresywne instrumenty w postaci akcji. Wadą 

pierwszych jest bardzo niski zysk, ale gwarancja wypłaty wpłaconych środków po zakończeniu 

okresu oszczędzania. W przypadku drugich istnieje szansa na wysoki profit, ale sytuacja na 

światowych parkietach w obecnych czasach jest na tyle dynamiczna i niepewna, że po 

zakończonym okresie oszczędzania może się okazać, że inwestor wychodzi ze stratą liczoną od 

kilku do nawet kilkudziesięciu procent od zgromadzonych w tym czasie środków. 

Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie nie jest idealne i dla osoby z niewielką ilością 

zgromadzonych środków może okazać się niezbyt wiarygodnym sposobem na bezpieczną 

inwestycję. A co w przypadku gdyby na tym niepewnym w dzisiejszych czasach rynku istniał 

produkt, który łączy w sobie zalety bezpiecznego inwestowania i zarobku? 
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Po głębszej analizie rynku okazuje się że taki produkt istnieje i w dobie niepewności 

finansowej spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. To konto 

oszczędnościowe firmowane przez Nest Bank i funkcjonujące na rynku pod nazwą Nest 

Rodzinne Oszczędności. To, co wyróżnia je na tle konkurencji to atrakcyjna premia za regularne 

oszczędzanie i liczbę posiadanych dzieci. Okres oszczędzania to 5, 10 lub 15 lat. Im dłuższy jest 

to okres, tym większą premię można uzyskać. Po każdym zakończonym roku oszczędzania, 

wypłacana jest premia za dotrzymanie warunków umowy. W razie nagłej potrzeby, środki 

zgromadzone na koncie mogą być wypłacone w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać, 

że aby zachować prawo do premii, saldo rachunku nie może być nigdy niższe niż suma 

dokonanych, zadeklarowanych wpłat.  

Dodatkowa cecha wyróżniająca produkt na tle konkurencji to wakacje od oszczędzania 

raz w roku. W przypadku braku zasilenia konta oszczędnościowego jeden raz na dwanaście 

miesięcy nie przepada roczna premia. Konto oszczędnościowe Nest Banku w przypadku 

regularnego oszczędzania zapewnia gwarancję wysokości planowanej premii niezależnie od 

wahań na rynkach finansowych i zmian stóp procentowych. W każdym momencie można 

sprawdzić wysokość zgromadzonych środków za pomocą bankowości mobilnej i internetowej. 

Dodatkowym elementem, który uwypukla wyższość konta oszczędnościowego Nest Rodzinne 

Oszczędności nad produktami konkurencji jest element rodzinny. Im większa ilość dołączonych 

dzieci tym wyższa wysokość premii.  

W dobie niskich stóp procentowych, warto wybierać produkty, które w szerokim 

horyzoncie czasowym dadzą inwestorowi ochronę kapitału, ale jednocześnie zapewnią zysk. 

Konto oszczędnościowe jest idealnym rozwiązaniem na obecne, niepewne czasy, jednak przed 

decyzją finalną warto zapoznać się ze szczegółami oferty, bo właśnie detale decydują o 

finansowej przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nestbank.pl/indywidualny/oszczednosci/nest-rodzinne-oszczednosci.html
https://www.nestbank.pl/indywidualny/oszczednosci/nest-rodzinne-oszczednosci.html
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Samodzielne oszczędzanie na emeryturę to już konieczność 

 

Emerytura to etap kiedy osoby na niej przebywające powinny korzystać z uroków jesieni 

życia    i cieszyć się wolnym czasem od pracy zawodowej. Niestety tak nie będzie. Obecne 

pokolenie 20, 30 i 40-latków jeśli już teraz nie zacznie odkładać miesięcznie odpowiedniej ilości 

środków, po przejściu na emeryturę spotka się z rozczarowaniem i zwątpieniem.  

Obecnie działający system emerytalny jest niewydolny. Pomimo swojej ułomności 

jeszcze funkcjonuje, ale tylko dlatego że jest permanentnie dotowany z budżetu państwa, a ten z 

kolei z podatków pośrednich i bezpośrednich ściąganych z płatnika.  

Nie ma się co łudzić, że będzie lepiej i wydarzy się coś co spowoduje, że nagle pojawią 

się pieniądze na wypłatę świadczeń emerytalnych. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, 

uzmysłowić sobie że samodzielne oszczędzanie na emeryturę to już konieczność i wyrobić w 

sobie nawyk systematycznego gromadzenia środków na poczet przyszłego matuzalowego wieku.  

Form oszczędzania może być wiele i są one uzależnione od rodzaju ryzyka, ale przede 

wszystkim od horyzontu czasowego. Im dłuższy okres systematycznego gromadzenia środków, 

tym większa pula zgromadzona na koniec.  

Inwestycje są jedną z form oszczędzania, które niosą za sobą dużą stopę zwrotu. Jednak 

brak znajomości zasad inwestowania niesie inne ryzyko jakim jest strata kapitału. Finalnie taka 

forma pomnażania pieniędzy może przynieść więcej szkody niż pożytku.  

Dla emerytów, którzy posiadają awersję do ryzyka idealnym rozwiązaniem będzie konto 

oszczędnościowe, które jest bardzo bezpiecznym instrumentem. Jego wadą jest minimalne 

oprocentowanie z uwagi na skorelowanie ze stopami procentowymi, które są najniższe w 

historii. Nie warto jednak lokować środków w produkt na którym prawie nic się nie zarabia. 

Cały osiągnięty zysk jest ograniczony przez ww. stopy procentowe, inflację oraz podatek od 

zysków kapitałowych. 

Powstaje więc seria zasadniczych pytań: jak oszczędzać pieniądze? W jakie formy 

pomnażania kapitału je lokować? W jakie produkty zamrozić środki na kilka, kilkanaście czy 

kilkadziesiąt lat, żeby w przyszłości cieszyć się z ponadprzeciętnych zysków? Produktami 

godnymi uwagi i ukierunkowanymi na oszczędzanie są nowoczesne produkty ubezpieczeniowe, 

które łączą w sobie cechy produktów oszczędnościowych z funkcją ochronną.  

Wyznacznikiem tego typu usług na rynku jest firma Open Life, która koncentruje się na 

dostarczaniu rozwiązań z zakresu regularnego oszczędzania, w tym także emerytalnego. Tworzy 

produkty ubezpieczeniowe umożliwiające gromadzenie oszczędności oraz zapewniające ochronę 

ubezpieczeniową.  
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Kluczowe korzyści wynikające z posiadania produktów ubezpieczeniowych oferowanych 

przez Open Life to możliwość budowania fundamentów finansowych i bezpieczeństwa 

finansowego na przyszłość dla posiadacza tego rozwiązania i jego bliskich bez nadmiernego 

obciążenia codziennego budżetu. To także elastyczne warunki umowy, możliwość dostosowania 

produktu do aktualnej sytuacji finansowej i indywidualnych potrzeb, możliwość wyboru, 

kształtowania oraz zmiany przyjętej strategii inwestycyjnej. W ramach wybranego produktu 

dostępne są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnym poziomie ryzyka i potencjale 

wzrostu.  

Produkty ubezpieczeniowe dedykowane do oszczędzania są konstruowane z myśl o 

efektywnym oszczędzaniu i wygodzie oszczędzającego. Jest to osiągane dzięki: 

• elastyczności i możliwości dostosowania wysokości składki do potrzeb 

oszczędzającego (składka miesięczna już od 200 zł); 

• możliwości obniżenia wysokości składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, 

a nawet czasowego jej zawieszenia w opłacaniu; 

• dostępie do zgromadzonych środków od samego początku trwania inwestycji 

poprzez możliwość dokonania częściowego lub całkowitego wykupu wartości udziałów bez 

ponoszenia dodatkowych opłat; 

• dodatkowej alokacji przyznawanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń jako element 

motywujący do długoterminowego i regularnego opłacania składki; 

• możliwości wyboru 9 gotowych strategii inwestycyjnych (tzw. fundusze 

modelowe). W ramach danej strategii inwestycyjnej środki lokowane są w jednostki 

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub innych instytucji wspólnego inwestowania; 

• profesjonalnemu zarządzaniu funduszy modelowych przeznaczonych dla osób, 

które nie chcą samodzielnie podejmować decyzji o wyborze konkretnego funduszu; 

• swobodzie działania oraz możliwości przenoszenia środków pomiędzy 

dostępnymi ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów i bez limitów; 

• możliwości obsługi polisy ubezpieczeniowej przez Internet, co zapewnia stały 

dostęp do informacji o aktualnym stanie oszczędności oraz umożliwia składanie wybranych 

dyspozycji online. 

Przyszli emeryci zanim osiągną wiek emerytalny nie będą mieli łatwo i żeby godnie 

spędzić jesień życia muszą już teraz wyrobić w sobie nawyk systematycznego oszczędzania. Z 

pomocą przychodzą produkty ubezpieczeniowe, które poza kumulowaniem kapitału gwarantują 

ochronę ubezpieczeniową, jednak one same nie wystarczą. Świadome oszczędzanie a w 
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konsekwencji godne życie na starość to poważne wyzwanie, z którym przyszły emeryt musi 

zmierzyć się już dziś.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

Proste liczenie w policzeniu kosztów kredytu 

 

Kredyt PROSTOliczony – to proste zasady i łatwe do policzenia koszty. I to jest kredyt! 

– takim hasłem reklamowym w mediach próbuje zaistnieć Credit Agricole ze swoim nowym 

produktem kredytowym, PROSTOliczonym kredytem gotówkowym. 

Według tego przekazu, klient nie musi się zastanawiać ile będzie musiał zapłacić odsetek, 

jaka jest wysokość prowizji, ile wynosi oprocentowanie nominalne a ile rzeczywiste. 

Najważniejsza dla niego informacja jest taka, że za każdy pożyczony 1000 PLN zobowiązany 

jest zwrócić 15 PLN. 

Sprawdziliśmy. Faktycznie tak jest. Warunki te obowiązują w przypadku zaciągnięcia 

zobowiązania i wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia na życie. 

Kwota kredytu o jaką może się starać pożyczkobiorca, według informacji uzyskanych od 

doradcy bankowego wynosi od 500 do aż 120 000 PLN. Okres na jaki może zostać rozłożone 

zobowiązanie, waha się pomiędzy 2 a 72 miesiące i jest indywidualnie dopasowywany do 

potrzeb klienta i jego możliwości finansowych. Oprocentowanie nominalne zaczyna się już od 

9% w skali roku. 

To co zasługuje na uwagę w tym produkcie to fakt, że do wniosku mogą przystąpić 

maksymalnie 4 osoby i nie muszą być one ze sobą spokrewnione, natomiast wymagany 

minimalny dochód wynosi tylko 600 PLN netto. Bank akceptuje różne formy uzyskiwania 

dochodu, począwszy od umowy o pracę, poprzez działalność gospodarczą, aż do dochodu 

uzyskanego w wyniku wynajmu nieruchomości. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

dzieło/zlecenie, oraz emeryci i renciści także mogą starać się o kredyt.  

W przypadku kwoty kredytu powyżej 30 000 PLN, bank wymaga zgody współmałżonka 

(jeśli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej). Obwarowanie jest o tyle ciekawe i 

pro klienckie, że spora część konkurencji takiej zgody potrzebuje już przy kwocie 20 000 PLN. 

Dla osób, które chcą się czuć bezpiecznie podczas spłaty zobowiązania, instytucja 

finansowa przygotowała dobrowolną ochronę w przypadku: utraty pracy, czasowej niezdolności 

do pracy i poważnych zachorowań. 

Najciekawszą informację zostawiłem na koniec. W przypadku zdecydowania się na 

otwarcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (nie ma wymogu przelewu 

wynagrodzenia) i założenia zlecenia stałego dotyczącego spłaty kredytu, bank co miesiąc zwraca 

3% wysokości miesięcznej raty. O ile przy kwocie kilku tysięcy złotych nie są to duże zyski, o 

tyle przy kredycie kilkudziesięciu tysięcy tworzy się całkiem pokaźna suma.  
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Kredyt PROSTOliczony jest ciekawym rozwiązaniem, które nie zmusza do 

zastanawiania się jak wyliczyć wysokość miesięcznych odsetek. Produkt powinien być czytelny 

i zrozumiały dla klienta, a nie budzić w nim lęk i podejrzliwość. Tylko tak przemyślane 

rozwiązania, które cechuje prostota, mają szansę zdobyć rynek i zaufanie konsumentów. 
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Można atrakcyjnie i tanio bo online 

 

Internet jest największym sprzymierzeńcem bankowości i sektora usług z nią 

związanego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ koszt obsługi produktu bankowego tą drogą jest 

bardzo niski. Bank nie musi zatrudniać stacjonarnych doradców, odpada również konieczność 

utrzymania placówki. Wszystkie czynności związane z serwisem produktu znajdują się po 

stronie klienta. Dlatego prawie wszystkie, liczące się instytucje finansowe, posiadają w swojej 

ofercie internetowe rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe. 

Jednym z najświeższych on linowych ROR-ów, może pochwalić się Euro Bank. Co   w 

sobie ma, co odróżnia go od konkurentów i czy wart jest uwagi? Na te i inne pytania, 

odpowiedzi szukajcie w dzisiejszym artykule. 

Konto online będzie prowadzone bezpłatnie, przy spełnieniu jednego z poniższych 

warunków: 

• suma wpływów na rachunek, powinna wynosić min. 1 500 PLN miesięcznie lub 

• średnie saldo konta powinno się kształtować na poziomie 15 000 PLN lub 

• wykorzystywanie konta do spłaty rat kredytu gotówkowego, lub konsolidacyjnego, lub 

hipotecznego udzielonego na kwotę min. 1 500 PLN lub 

• posiadanie w banku karty kredytowej, którą wykonano min. 3 transakcje bezgotówkowe, 

a kwota limitu kredytowego wynosi min. 500 PLN 

Jeśli nie zostanie spełniony żaden z wymienionych warunków, klient obciążany jest opłatą    w 

wysokości 9 PLN/miesięcznie. 

Karta debetowa wydawana do konta online, firmowana jest znakiem Visa lub 

MasterCard. Łączna kwota transakcji bezgotówkowych na sumę min. 200 PLN miesięcznie, 

zwalnia z opłaty.  W przypadku ich braku klient uiszcza miesięcznie odpowiednio 3,45 PLN   i 

3,95 PLN. Posiadacz konta ma możliwość bezpłatnej wypłaty gotówki z każdego bankomatu w 

Polsce.  

Wszystkie przelewy wykonywane drogą internetową, w tym przelewy do ZUS i US są 

bezpłatne. Wartą wspomnienia ciekawostką bo darmową, jest wpłata i wypłata gotówki               

w placówce bankowej, bez żadnych dodatkowych prowizji, gdzie konkurencja już od dawna 

wprowadza opłaty zaporowe, mające zniechęcić klientów do wykonywania tego rodzaju operacji 

w placówce bankowej. 

Elementem wyróżniającym rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy online na tle 

konkurencji, jest wysokie oprocentowanie konta w wysokości 0,75% niezależnie od poziomu 

salda, oraz możliwość aktywowania bezpłatnego pakietu assistance pomocy medycznej, 
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domowej, oraz komputerowej z interesującym zakresem usług. Konto online posiada także 

Program Kupujesz – Zyskujesz, dzięki której klient odzyskuje 0,5% kwoty od każdej transakcji 

bezgotówkowej wykonanej kartą debetową. Jednak na tle rynku wysokość zwrotu wypada 

niezbyt korzystnie i można znaleźć konto z większym zwrotem z usługi cash back. 

Dla osób, które na bieżąco chcą kontrolować saldo swojego rachunku, Euro Bank 

wprowadził usługę powiadomienia do konta w postaci powiadomień e-mail, oraz SMS-owych.  

Reasumując, konto online oferowane przez Euro Bank jest ciekawym i nowoczesnym 

rozwiązaniem na miarę XXI wieku. Jeśli szukamy rachunku oszczędnościowo                              

– rozliczeniowego o wysokim oprocentowaniu środków i atrakcyjnym pakiecie assistance, spełni 

on nasze oczekiwania. Dodatkowo bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i 

placówkach stacjonarnych banku, dopełniają obrazu wyrazistości rozwiązania finansowego dla 

osób, które cenią sobie wygodę i praktyczność. 

Więcej szczegółowych informacji na temat tego produktu, można uzyskać u eksperta 

eBroker.pl, który odpowie na każde Państwa pytanie. 
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Kredyt gotówkowy bez zbędnych formalności! 

 

Problemem każdej osoby, która decyduje się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego jest 

dostarczenie zaświadczenie o zarobkach, które jest głównym i decydującym kryterium                 

o przyznaniu finansowania przez bank. Wiąże się to bowiem z czasem, jaki jest potrzebny na 

uzyskanie takiego dokumentu z miejsca pracy, a jak wiadomo czas jest cenny i nikt go nie 

zwróci.  

Praktyka dostarczania zaświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu z zakładu pracy, 

nadal jest  stosowana przez instytucje finansowe. Na szczęście jednak są banki i wprowadzane 

przez nich produkty, które wychodzą poza ten schemat a korzystają na nich najbardziej 

potrzebujący, czyli klienci. Ten produkt to kredyt na wyciąg z konta, firmowany logo Getin 

Banku. 

Jak wspomniano wcześniej, produkt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które 

cenią sobie czas i zwracają uwagę na ilość niezbędnych dokumentów, potrzebnych na podjęcie 

decyzji kredytowej. W przypadku nowego produktu Getin Banku wymagane jest dostarczenie 

tylko: wyciągu z konta, oraz dowodu osobistego. 

Udokumentowanie dochodu na podstawie wyciągu z konta, możliwe jest dla wpływu 

wynagrodzenia na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy z tytułu: umowy o pracę (wyciąg 

z ostatnich 3 miesięcy), umowy zlecenie / umowy o dzieło (wyciąg z ostatnich 12 miesięcy), lub 

świadczenia emerytury / renty (wyciąg za 1 miesiąc z ostatnich 3 miesięcy). 

Oprocentowanie nominalne kredytu na wyciąg z konta wynosi 16% w skali roku (w przypadku 

większej kwoty kredytu istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania),                 

a minimalny dochód netto to tylko 550 PLN. Maksymalna kwota kredytu to aż 100 000 PLN,       

o okresie kredytowania do 84 miesięcy, dostępna nawet w ciągu jednego dnia.  

Bank nie wymaga założenia konta w swoim banku (jak ma to miejsce w przypadku 

innych instytucji finansowych), a środki otrzymane w ramach kredytu gotówkowego przelewa 

na numer rachunku bankowego wskazany przez kredytobiorcę we wniosku. Nie jest wymagany 

również zakup dodatkowego ubezpieczenia. Jeżeli natomiast klient ma potrzebę wykupu 

dodatkowej ochrony, istnieje taka możliwość.  

Kredyt na wyciąg z konta Getin Banku jest ciekawą propozycją produktu, który idzie             

z duchem czasu i doskonale wpasowuje się w obecne ramy pokolenia korzystającego z nowinek 

elektroniki. W dobie internetu, gdzie ewoluujące społeczeństwo ma ciągle rosnące potrzeby, 

drogę do ich serc (i kieszeni), znajdzie ta instytucja finansowa, która jako pierwsza zmodyfikuje 



 

111 

swoje produkty (nadając im nowe funkcjonalności na miarę XXI wieku), oraz maksymalnie 

skróci czas na ich oczekiwanie. 
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iKonto BNP Paribas – siła konta i moc internetu 

 

Jakie parametry powinien posiadać dobry rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy? 

Czym należy się kierować przy jego wyborze? Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze 

banku, który będzie oferował taki produkt? 

Mając na uwadze prośby czytelników, tematem szczegółowej analizy będzie rachunek 

oszczędnościowo – rozliczeniowy iKonto, który jest oferowany przez BNP Paribas Bank. 

Jest to konto w pełni internetowe, co znaczy, że można go założyć tylko i wyłączenie 

korzystając z tego kanału. Nie ma możliwości sfinalizowania formalności związanych z 

otwarciem tego produktu w placówce stacjonarnej (sprawdziliśmy). 

iKonto jest prowadzone bezpłatnie pod warunkiem, że co miesiąc zasilimy go wpływem 

w wysokości minimum 1000 PLN. Nie jest wymagane, jak w przypadku innych konkurentów 

oferujących ten rodzaj produktu, zasilenie od pracodawcy z tytułu przelewu wynagrodzenia. 

Bank dopuszcza także wpływ sumowany tzn., że możliwych jest kilka wpłat na rachunek w 

ciągu miesiąca. Jedyny warunek jaki tu występuje, to taki, że ich suma powinna wynosić 1 000 

PLN, żeby uniknąć opłaty za prowadzenie konta. Jeśli w ciągu miesiąca nie uzbiera się 

powyższa kwota, BNP Paribas Bank naliczy opłatę w wysokości 9 PLN/miesiąc. 

Do rachunku wydawana jest karta BNP Paribas MasterCard, posiadająca możliwość 

płatności online-owych. Przy miesięcznych transakcjach kartą dla kwoty powyżej 200 PLN jest 

ona bezpłatna. W przypadku nie wykonania płatności kartą na wspomnianą wartość, naliczona 

będzie opłata w wysokości 6 PLN/miesiąc. 

Wypłaty z bankomatów BNP Paribas Bank są darmowe, a także 4 pierwsze w miesiącu z 

dowolnego bankomatu w Polsce. Za każdą następną, bank naliczy prowizję w wysokości 3 PLN, 

bez względu na wysokość wypłacanej kwoty.  

To co zasługuje na uwagę przy wyborze tego konta, to usługa 3% Money Back za zakupy 

internetowe, dokonane przy pomocy PayU. Maksymalna kwota, którą może zwrócić bank to 50 

PLN. Należy jednak pamiętać, że opcja ta zadziała w przypadku wpływu na konto w wysokości 

min. 1000 PLN/miesięcznie, oraz że niektóre transakcje są wyłączone z usługi Money Back (np. 

płatność za usługi transportowe). 

Z uwagi na to, że iKonto jest rachunkiem w pełni internetowym, wszystkie wykonywane 

przelewy są bezpłatne. 
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Ostatnią istotną informacją, która zasługuje na wspomnienie jest sprzedaż premiowa, 

którą bank wprowadził za założenie iKonta. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, BNP 

Paribas Bank nagradzał posiadaczy rachunku tabletem Samsung Galaxy Tab P3 Lite SM-T110, o 

wartości 400 PLN. Promocja składała się z dwóch części. Pierwsza część to kliknięcie w baner 

reklamowy z wizerunkiem tabletu, wypełnienie wniosku o otwarcie iKonta i wykonanie 

przelewu identyfikującego w okresie trwania sprzedaży premiowej od 01.08.2014 r. do 

31.08.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Druga część to aktywowanie iKonta do 30.09.2014 

r., oraz wykonanie transakcji kartą debetową na kwotę minimum 400 PLN. Spełniając te 

warunki, oraz nie będąc wcześniej klientem banku, każdy uczestnik otrzyma nagrodę. 

Według punktu V pp. 5 regulaminu sprzedaży premiowej „iKonto BNP Paribas                 

z Tabletem”, tablet zostanie wysłany za potwierdzeniem odbioru do dnia 10 października 2014 r.  

Jest jednak pewna rysa, która pojawiła się na wizerunku instytucji finansowej 

organizującej tą promocję. Jak się dowiedzieliśmy od naszych Czytelników, BNP Paribas Bank 

wysłał do nich e-mail z informacją, że niestety nie dostaną nagrody, pomimo spełnienia 

warunków promocyjnej sprzedaży. 

cyt:” Sprzedaż premiowa cieszyła się bardzo dużą popularnością, a liczba nagród była 

limitowana. Pomimo Twojego dużego zaangażowania w realizację jej warunków, niestety nie 

udało ci się znaleźć wśród osób, które otrzymały nagrodę". 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że niezadowolonych klientów banku jest 

zbyt dużo. Nie jest też możliwe, że wszyscy nie spełnili warunków promocyjnych. Oburzone 

głosy słychać było także na forach internetowych, komentujących poczynania bankowe. 

Internauci postanowili połączyć siły na Facebook-u, powołując do życia inicjatywę Nie dostałem 

tabletu od BNP. Akcja w sieci, szybko przyniosła oczekiwany rezultat. Na swoim facebook-

owym profilu, BNP Paribas Bank przeprosił za swoje zachowanie i obiecał każdemu klientowi, 

który spełnił warunki określone w promocji, dyskusyjnego tableta. 

cyt:” Sprzedaż premiowa „iKonta BNP Paribas z tabletem” spotkała się z bardzo dużym 

zainteresowaniem, które przerosło nasze oczekiwania. Dla części Klientów zapis dotyczący 

oferty limitowanej w regulaminie być może nie był wystarczająco precyzyjny, za co 

przepraszamy. Zarząd Banku podjął decyzję o zniesieniu limitu przyznawanych nagród. Oznacza 

to, że wszyscy uczestnicy sprzedaży premiowej, którzy spełnili jej warunki, otrzymają tablet.” 
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Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy iKonto jest produktem, który sprawdzi się w 

przypadku osób aktywnie korzystających z dogodności, jakie niesie ze sobą bankowość 

internetowa. Dla tych, którzy nie potrzebują aż tylu rozbudowanych funkcjonalności, produkt 

będzie drogi i nieopłacalny. Warto więc zastanowić się nad tym, czego oczekujemy od swojego 

konta osobistego i z jakim bankiem się wiążemy. iKonto jest przykładem, że w internecie 

drzemie ogromna siła. 
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Tani kredyt z kontem, czyli wymian barterowa Bank – Klient 

 

Kredyt gotówkowy dla wielu osób jest zobowiązaniem, które kosztuje ich zbyt wiele. 

Zadręczają się oni pytaniami typu: „Po co zaciągać kosztowną pożyczkę, żeby potem rezygnując 

z wielu przyjemności ją spłacać? A co w przypadku, jeśli pożyczka charakteryzuje się niskimi 

ratami, które nie zrujnują domowego budżetu i będą go obciążały w stopniu minimalnym? 

Odpowiedzią na powyższe pytanie jest nowy produkt kredytowy Euro Banku, który wprowadził 

tani kredyt z kontem. 

Tani kredyt z kontem oprócz atrakcyjnego oprocentowania, które jest ustalane 

indywidualnie dla każdego klienta podczas rozmowy z doradcą (Bank nie podaje minimalnej 

wartości oprocentowania, ale ustalono, że zaczyna się ono już od kilku punktów procentowych 

oprocentowania nominalnego), posiada szereg dodatkowych korzyści, które optują za jego 

wyborem.  

Jednocyfrowe oprocentowanie nominalne taniego kredytu z kontem, wiąże się                 

z założeniem rachunku osobistego, na które będzie przelewane wynagrodzenie pracownicze, lub 

świadczenie emerytalno - rentowe, oraz dodatkowym zakupie innych produktów bankowych 

takich jak np.: karta kredytowa lub limit w koncie osobistym. Maksymalna kwota jaka może 

zostać przyznana kredytobiorcy, to aż 120 tys. złotych rozłożona w czasie do 84 miesięcy. Bank 

przyznaje kredytobiorcy środki na dowolny cel, a jego wymogi formalne dotyczące 

wymaganych dokumentów kredytowych ogranicza do minimum tj.: dowodu osobistego, oraz 

dokumentu potwierdzającego wysokość osiąganego dochodu. 

To co wyróżnia ten produkt, to także niska minimalna wysokość dochodu, zaczynającego 

się już od 380 złotych netto, możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych (możliwość 

zawieszenia spłaty kredytu raz w roku bez podania przyczyny), oraz opcja połączenia dochodu z 

inna osobą, dzięki czemu wzrasta szansa na uzyskanie wyższej kwoty kredytu.  

Jeśli jednak spłata kredytu nadal spędza kredytobiorcy sen z powiek, Euro Bank 

przygotował pakiet dobrowolnych ubezpieczeń tj.: od śmierci i trwałego inwalidztwa, oraz od 

utraty pracy, lub czasowej niezdolności do pracy, lub poważnego zachorowania, które 

zabezpieczą pożyczkobiorcę i jego rodzinę w razie nieszczęścia. 

Tani kredyt z kontem, jest ciekawym przykładem dobrze skonstruowanego produktu,            

w którym Bank zastosował wymianę barterową. W zamian za zakup produktów bankowych 

(ROR, dyspozycja przelewu wynagrodzenia na rachunek osobisty, karta kredytowa), klient 

dostaje atrakcyjne oprocentowanie, które równoważy bilans obu stron. 
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Atrakcyjny kredyt na wakacje „last minute”! 

 

Sezon urlopowy dobiega końca i zostało już tylko dwa tygodnie, żeby wybrać się na 

wymarzone wakacje. Naładować akumulatory i zmagazynować energię do pracy na kolejny rok. 

Problemem jednak nie pozostaje wybór miejsca spędzenia wolnego czasu, a brak wolnych 

środków na jego opłacenie.  

Mając na uwadze czytelników, analizie zostały poddane kredyty gotówkowe na okres 7 

lat, którymi można się posiłkować planując wakacje „last minute”. 

Według danych Polskiego Związku Organizatorów Turystyki krajem najbardziej 

obleganym w 2013 roku przez polskich turystów była Grecja. Dlatego też wyznacznikiem 

cenowym była cena wycieczki na Kretę na 2 tygodnie dla 4 osobowej rodziny (2 osoby dorosłe + 

2 dzieci w wieku 7 i 10 lat).  

 

W analizie zostały uwzględnione trzy opcje cenowe:  

1. opcja podstawowa BASIC w cenie 3996 PLN / rodzina  

(bez wyżywienia, hotel 2 – gwiazdkowy, bez dodatkowych atrakcji hotelowych) 

2. opcja średnia HB w cenie 10 546 PLN / rodzina  

(śniadania i obiadokolacje, hotel 3 – gwiazdkowy, część dodatkowych atrakcji 

hotelowych bezpłatna) 

3. opcja luksus ALL INCLUSIVE w cenie 13 796 / rodzina  

(śniadania, obiady, kolacje, hotel 4 – gwiazdkowy, wszystkie atrakcje hotelowe 

bezpłatnie) 

 

Osoby, zainteresowane wakacjami „last minute”, powinny zwrócić szczególną uwagę na 

propozycję kredytów gotówkowych następujących instytucji finansowych: 

1. Euro Bank – Tani kredyt z kontem 

2. BNP Paribas – Kredyt gotówkowy 

3. ING Bank Śląski – Pożyczka internetowa 

4. Citi Handlowy – Pożyczka gotówkowa 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

Tabela: Zestawienie wysokości miesięcznej raty najatrakcyjniejszych kredytów gotówkowych rozłożonych 

na 84 miesiące  

Nazwa instytucji 

finansowej / 

 nazwa produktu 

Kwota kredytu [PLN] 

 

4 000  

(opcja BASIC) 

11 000  

(opcja HB) 

14 000  

(opcja ALL INC) 

Euro Bank /  

Tani kredyt z kontem 

74 197 251 

BNP Paribas /  

Kredyt gotówkowy 

73 200 254 

ING Bank Śląski /  

Pożyczka internetowa 

77 200 255 

Citi Handlowy /  

Pożyczka gotówkowa 

75 207 263 

                                      Wysokość raty [PLN] 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eBroker.pl z dn. 14.08.2014r. 

 

W powyższym zestawieniu kredytów gotówkowych, prym wiedzie Tani kredyt z kontem 

Euro Banku. W dwóch (HB 11 000 i ALL INC 14 000) z wakacyjnych opcji, jego rata jest 

najbardziej atrakcyjna dla kredytobiorcy, a co za tym idzie najmniej obciąża domowy budżet. Na 

drugim biegunie znajduje się Pożyczka gotówkowa firmowana logiem Citi Handlowy. W dwóch 

(HB 11 000 i ALL INC 14 000) z trzech opcji, rata kredytu kształtuje się w górnym poziomie 

cenowym.  

Tabela przedstawiająca wysokość miesięcznych rat kredytów gotówkowych, pozwala 

zauważyć pewną zależność. Im mniejsza kwota kredytu, tym mniejsza różnica w wysokości 

miesięcznych rat pomiędzy poszczególnymi instytucjami finansowymi. Wraz ze wzrostem 

wysokości pożyczki, wzrasta również dysproporcja pomiędzy wysokością poszczególnych 

comiesięcznych rat.  

Reasumując, zanim podejmie się ostateczną decyzję co do wyboru instytucji finansowej     

z której usług zamierza się skorzystać, warto udać się do placówki bankowej i porozmawiać         

o indywidualnych, negocjowanych warunkach kredytu. Na pewno nic to nie kosztuje, a może 

tylko uatrakcyjnić finalne parametry kredytu gotówkowego na wakacje „last minute”. 
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