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 Gospodarka 
 

 Kontrola skarbowa wykryła nieprawidłowości na kwotę 843 
mln zł. Uszczuplenia podatkowe wynikały ze stosowania cen 
transferowych i optymalizacji podatkowej. Dodatkowo MF 
zamierza pogłębić kontrole w tych podmiotach, które w ogóle nie 
zapłaciły podatku CIT, mimo występowania dużej dynamiki 
przychodów. MF zezwoliło takim firmom na dobrowolną korektę 
podatku CIT do końca I kwartału 2016 r. 

 

 Skarb Państwa zarobił ponad 7 mld zł na sprzedaży 
częstotliwości LTE. Podmioty, które zarezerwowały 19 pasm 
częstotliwości wpłaciły do Skarbu Państwa już 7,1 mld zł. Aukcja 
była prowadzona od lutego 2015 r i dotyczyła 5 bloków z zakresu 
częstotliwości 800 MHz i 15 bloków z zakresu 2,6 GHz. 
 

 Waloryzacja emerytur i rent będzie uzupełniona o dodatki. 
Każdy, kto pobiera świadczenie do 900 zł otrzyma jednorazowy 
dodatek 400 zł, przy świadczeniu między 900 a 1100 zł będzie to 
300 zł, a dla przedziału 1100-1500 zł dodatek wyniesie 200 zł. 
Osoby pobierające rentę lub emeryturę powyżej 1500 zł, 
otrzymają 50 zł. Dodatek jest wynikiem niskich waloryzacji rent i 
emerytur w tym 2016 r. 
 

 Emigranci przekazali do Polski 4,3 mld zł w III kwartale 
2015r. Był to wzrost o 0,3 mld zł kw/kw. Najwięcej przekazali 
emigranci z Niemiec (1,5 mld zł) i Wielkiej Brytanii (1,1 mld zł). 
Stanowiło to łącznie 61,9 % wszystkich transferów. W 
porównaniu z 2014r. zmniejszył się napływ środków z Niemiec, 
wzrósł natomiast z Wielkiej Brytanii. 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 Alior Bank otwiera oddział w Rumunii. Alior Bank podpisał 
wcześniej także pięcioletnią umowę z Telekom Romania o 
pośrednictwie w sprzedaży produktów finansowych banku, którą 
planuje rozpocząć w i kwartale 2016 r. Bank liczy na pozyskanie 
800 tys. Inwestycja w Rumunii jest kontynuacją modelu 
biznesowego, w którym Alior Bank współpracuje w Polsce z T-
Mobile od 2014 r. 

 

 Wyższe oprocentowanie lokat zakładanych przez smartfona. 
Lokaty mobilne oferuje swoim klientom już 10 banków. Aplikacja 
na telefon służy do obsługi konta osobistego, w celu skorzystania 
z oferty depozytowej należy posiadać rachunek w danym banku. 

  

 PKO BP oferuje niższe oprocentowanie kredytów 
mieszkaniowych przy sprzedaży wiązanej. Preferencyjne 
warunki kredytu mieszkaniowego uzyskają klienci, którzy będą 
skorzystać z trzech innych produktów banku.  

  

 Wzrost liczby przenoszonych rachunków do innych banków. 
W 2015 r. liczba osób przenoszących rachunki do innych banków 
wzrosła o ponad 100% (wynosi 37 tys.) w porównaniu do średniej 
w latach 2010-2014 (12-17 tys.). Klienci decydują się na zmianę 
banku ze względu na rosnące koszty obsługi konta.  

 

 

 Nowe banknoty 200-złotowe. Banknoty będą wprowadzane 
przez NBP od połowy lutego 2016 r. Nie zmienia się projekt 
graficzny, lecz dodano nowe elementy zabezpieczające i 
dodatkowe ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących.  

 
 

  

 
Masz pytania? 

Chcesz do nas dołączyć? 
Zapraszamy! 

Koło Naukowe „FINANSE i 
GOSPODARKA” 

SGGW w Warszawie – WNE 
ul. Nowoursynowska 166 

02-787 

 

 finanseigospodarka@gmail.com | www.fb.com/finanseigospodarka  

 OPIEKUN KOŁA: Dr hab. Sylwester Kozak 
REDAKTORZY: Małgorzata Głowacka • Karolina Jemielity 
AUTORZY: Dawid Bródka • Dominika Chyrchała • Monika Danilczuk • Michał 
Głowacki • Jacek Jabłoński • Paula Jerszewska • Anna Kaba • Piotr Dariusz 
Kalicki • Sara Perelmuter • Wioletta Sawicka •  Maciek Sokołowski  •  
Magdalena Szymańska  •  Krzysztof Śnieżko • Michał Tuszyński • Joanna 
Wojciechowska 
GRAFIKA: Jolanta Szyperska 

 

   

 

 PKO BP zapłaci za zmianę autoryzacji ze zdrapki na kody 
SMS lub token. Klienci, którzy zmienią metodę autoryzacji i 
zrealizują w ten sposób jedną transakcję dostaną od banku 10 
zł. Od maja 2016 r. wzrośnie opłata za korzystanie z kodów 
jednorazowych (zdrapka) z 10 do 29 gr za jeden kod. 

 

  
 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Tauron Dystrybucja planuje nowe inwestycje. W planach ma 
m.in. wybudowanie około 4 tys. km przyłączy, 5 tys. km 
odcinków linii elektroenergetycznych różnych napięć oraz 1,5 
tys. szt. stacji elektroenergetycznych. Spółka zmodernizuje 
również ponad 16 tys. km linii oraz ok. 3,5 tys. stacji 
elektroenergetycznych. Inwestycje są zaplanowane na lata 
2016-2019. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 
EUROCASH +4,65 JSW +14,43 

 

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 
ALIOR BANK -2,97 COMARCH -2,75 

 

 

 Ursus otrzymał płatność za dostawę sprzętu. Spółka 
dotyczyła pierwszą partię przyczep i części zamiennych dla 
Ethiopian Sugar Corporation o wartości 25,5 mln zł. Wszystkie 
płatności realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
na podstawie umowy między rządami Polski i Etiopii o 
udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. 

 

  

 Złoty umocnił się wobec słabnącego USD. Wpłynęły na to 
czynniki globalne, m.in. spadki na giełdach i sytuacji na rynku 
ropy. Przypuszcza się, że złoty będzie zyskiwał na wartości 
wobec innych walut. 

 

  

 Cena złota wzrosła do 1155 USD za uncję. Ocenia się, że jest 
to wynikiem pogorszenia się prognoz dla światowej gospodarki. 

 

  

 Zawirowania na rynkach surowców. Miedź podrożała do 
4650 USD za tonę z powodu niskiego kursu USD. Natomiast ceny 
ropy Brent i WTI spadają do odpowiednio 34,35 (- 2,1%) i 31,38 
USD (-6,7%) za baryłkę. Jest to ponowny wzrost po spadku w 
tym tygodniu wywołanym zapewnieniem Rosji o gotowości do 
rozmów z krajami OPEC. 

 

  

 
Spółka tygodnia 

   

 Comarch S.A. to jedna z największych polskich spółek IT, 
działająca od 1993. Firma może pochwalić się 3000 
ukończonych projektów na 5 kontynentach w 40 krajach. 
Przedsiębiorstwo produkuje oprogramowanie dla 
administracji publicznej, dla sektora MŚP i dla sektora zdrowia. 
Projektuje systemy dedykowane dla sektora bankowego i 
ubezpieczeniowego (zarządzanie aktywami, bankowość 
elektroniczna, systemy wsparcia obsługi klientów). Spółka 
tworzy także systemy billingowe i obsługi sieci 
telekomunikacyjnych oraz tzw. systemy EDI (elektroniczna 
wymiana danych). Wśród klientów spółki znajdują się m.in.: 
konglomeraty (Unilever), ubezpieczyciele (Link4), sektor 
finansowy (BNP Paribas) czy telekomunikacyjny (T-mobile) i 
paliwowy (BP). Ponad 70% akcji względem głosów na WZA, 
posiada założyciel firmy (Janusz Filipiak) i jego żona. 



 

 Sektor faktoringowy w Polsce  
   

 
Polskie firmy faktoringowe zwiększyły do 149 mld zł 
(4,5% r/r) swoje obroty w 2015 r. Obroty 22 firm 
zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły do 134 
mld zł (17,4 % r/r). Najwięksi faktorzy to : ING CF (18,9 mld 
zł), Raiffeisen Polbank (17,8 mld zł) i BZ WBK Faktor (17 mld 
zł). Wśród transakcji dominuje faktoring krajowy (103 mld zł 
– wzrost 15,2% w 2015 r.). Faktoring eksportowy, 
finansujący należności zagraniczne w walutach obcych, 
wzrósł do 28,7 mld zł (26,8% r/r). Faktoring pełny (bez 
możliwości regresu) stanowi około połowę transakcji (67,5 
mld zł – wzrost o 25,8% r/r). Słabiej wzrastał faktoring 
niepełny (z możliwością regresu) – obroty wyniosły 65 mld 
zł (10% r/r). Liczba klientów (faktorantów) wzrosła do 7095 
(12,4% r/r) a liczba sfinansowanych faktur do 6,6 mln 
(20,5% r/r). PZF oczekuje pozytywnego rozwoju sektora 
faktoringu w Polsce w 2016 r. Źródło: na podstawie danych z 
faktoring.pl. 

 

 

1. Firma (faktorant) sprzedaje towar 
odbiorcy (dłużnikowi). 
 

2. Na podstawie umowy faktoringowej 
faktorant przekazuje faktury 

faktorowi. 

3. Wypłata pieniędzy dla faktoranta na 
podstawie przedstawionych faktur. 
 

4. Spłata faktorowi wierzytelności przez 

dłużnika. 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3,4% III kw. 2015 

CPI -0,5% XI 2015 

Stopa bezrobocia 9,8% XI 2015 

Wynagrodzenie m. 4 515 zł XI 2015 

Produkcja przemysłowa 6,7% XI 2015 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od III 2015 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,41 -0,23 

USD/PLN 3,95 -3,11 

CHF/PLN 3,99 0,04 

EUR/USD 1,12 2,97 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,69 -1,0 

EURIBOR 3M -0,17 -0,6 

LIBOR CHF 3M -0,75 -0,1 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  44 672 0,86 

WIG 20  1 791 0,60 

DAX 9 286 -5,22 

FTSE  5 848 -3,87 

DJI 16 205 -1,59 

SP500 1 880 -3,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


