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Warszawa, 31 marca  2009  

 Sprawozdanie  z działalności Zarządu ACI - Polska w okresie 2008/2009 
 
W roku 2008/2009 Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska kontynuował prace 
rozpoczęte w poprzednich latach. Przełom roku okazał się okresem bardzo szczególnym na rynkach 
finansowych. Kryzys, który miał wpływ na nasz rynek zaowocował intensyfikacją kontaktów ze 
środowiskiem dealerskim oraz z regulatorami rynków. 
A zatem: 
 

1. Współpracowano z regulatorami rynku i instytucjami infrastruktury nad poprawą 
efektywności rynku,  

2. Integrowano środowisko dealerskie,  
3. Przeprowadzono szkolenia członków 
4. Upowszechniano wiedzę o rynkach finansowych,  
5. Rozszerzono listę banków uczestniczących w fixingu stawki referencyjnej POLONIA 

 
 
Ad 1)  
Utrzymano obecność ACI Polska w środowiskach konsultacyjnych skoncentrowanych wokół Związku 
Banków Polskich (ACI Polska było współorganizatorem spotkań z NBP mających na celu poprawę 
sytuacji na rynku międzybankowym). Zarząd ACI kilkakrotnie omawiał z Wiceprezesem NBP prof. 
Witoldem Kozińskim bezpośrednią sytuację na rynku. Celem spotkań było zwrócenie uwagi na 
konieczność uruchomienia lub zwiększenia efektywności wprowadzonych przez NBP instrumentów 
finansowych, a w konsekwencji poprawa płynności na rynku. Wynikiem bezpośrednich spotkań, a w 
ślad za tym wymiany korespondencji NBP, jest realizacja części postulatów zgłaszanych prosto z rynku 
międzybankowego, a dotyczących operacji zawieranych przez banki komercyjne z Bankiem 
Centralnym w ramach tzw „Pakietu Zaufania” tj wydłużenie terminów dla transakcji repo i swap, 
częściowe urealnienie stawek swap, rozszerzenie listy zabezpieczeń pod operacje repo i kredyt 
lombardowy,  
 
Ad 2)  
W roku 2008 po raz kolejny zorganizowano imprezy rekreacyjne mające za zadanie integracje  
członków Stowarzyszenia. Tradycyjnie w lutym 2008 zorganizowano kolejną edycję halowego 
Turnieju Piłki Nożnej ACI Polska o Puchar Prezesa S.I Kapitał S.A. W październiku odbył się kolejny 
Turniej Tenisowy o Puchar Prezesa ACI Polska.  
Przy okazji organizacji Walnego Zgromadzenia w 2008 roku zorganizowano III turniej bowlingowy o 
Puchar Firmy Tullett Prebon (Polska) SA 
 



 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Stowarzyszenie Rynków Finansowych - ACI Polska       ul. Wilcza 31 lok. 1A;       00-544 Warszawa 

numer r-ku bankowego: 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089 PKO BP S.A   
Oddział 6 w Warszawie ul Puławska 15     02-515 Warszawa 

 

W grudniu po raz pierwszy udało się zorganizować imprezę w pełni rodzinną, adresowaną do 
wszystkich dealerów. Mikołajki odbyły się 6 grudnia w pałacyku koło Konstancina i zgromadziły ok. 
400 uczestników (dzieci i ich rodziców). ACI Polska ufundowało podarunki dla najmłodszych w 
postaci bajek na dvd oraz nagrodę główną – konsolę do gier komputerowych, która została 
rozlosowana wśród dzieci uczestniczących w imprezie. Sponsorem głównym, który pokrył wszystkie 
koszty związane z wynajmem miejsca oraz cateringiem była firma Wallich & Matthes z Czech. W 
ocenie uczestników oraz  organizatorów Mikołajki były ciekawym i miłym wydarzeniem.  
 
Ad 3)  
Wspólnie z MTS-CeTO zorganizowano konferencję „ Stan obecny i perspektywy rozwoju polskiego 
rynku Skarbowych Papierów Wartościowych”. Konferencja była okazją do dyskusji przedstawicieli 
banków i środowiska poza bankowego na temat kondycji polskiego rynku SPW tym bardziej, że 
przypadkowo zbiegła się w czasie z rozpoczynającym się kryzysem finansowym.  
 
Nawiązano współpracę z firma Bloomberg w sprawie realizacji szkoleń specjalistycznych – 
przedstawiciel Sekcji Szkoleń konsultował program zajęć i wspierał proces rekrutacji. W mijającym 
roku zrealizowano jeden projekt szkoleniowy adresowany do środowiska dealerskiego.  
 
Ad 4) 
Kontynuowano współpracę z Warszawskim Instytutem Bankowości w sprawie organizacji i realizacji 
kolejnej edycji Studium Dealerów. Członkowie Sekcji Szkoleń przeprowadzili wykłady oraz brali 
udział w sesji egzaminacyjnej. Uczestniczyli również w konsultacjach w sprawie programu Studium 
Dealerów oraz nowej formy egzaminu końcowego. 
Kontynuowano współpracę pomiędzy ACI Polska a studenckimi kołami naukowymi uczelni 
warszawskich, której celem była realizacja piątej edycji Międzyuczelnianego Forum Dealerów 
Bankowych. Efektem tej współpracy było przeprowadzenie cyklu 10 sesji wykładowych, testu 
pisemnego oraz warsztatów z symulacjami sytuacji rynkowych. Obecnie trwa proces rekrutacji 
najlepszych absolwentów Forum na wakacyjne praktyki w dealing roomach.  
Sekcja Szkoleń wspomagała również proces rekrutacji laureatów kolejnej edycji Międzyuczelnianego 
Forum Dealerów Bankowych do pracy w dealing roomach banków i instytucji finansowych.  
Działalność ACI POLSKA ponownie spotkała się z uznaniem osób rekrutujących pracowników. 
Wskazywano na dobry poziom przygotowania kandydatów do wykonywania zawodu dealera.  
 
Kontynuowano współpracę z firmą Thomson-Reuters (wcześniej Reuters Ltd.) przy przygotowaniu i 
realizacji warsztatów dealerskich w siedzibie tej firmy. 
 
Dodatkowo rozpoczęto współpracę z gazetą Parkiet, która zaprosiła Stowarzyszaenie do prowadzenia 
blogu ACI  POLSKA mającego na celu upowszechnienie wiedzy o rynkach finansowych. 
 
Ad 5) W konsultacji z NBP oraz ze środowiskiem bankowym, w oparciu o nowy regulamin, podjęto 
decyzję o rozszerzeniu ilości banków uczestniczących w fixingu stawki referencyjnej POLONIA. Do 
współpracy zaproszono wszystkie banki, z których 6 (do tej pory nie biorących udziału w fixingu) 
odpowiedziało pozytywnie. Zostały one przyjęte do grona instytucji kwotujacych stawkę POLONIA. 
Jako datę rozpoczęcia nowego fixingu wyznaczono dzień 04 maja 2009.   
 
Ponadto Zarząd ACI w obszarze zarządzania środkami finansowymi postanowił zmienić 
dotychczasowy sposób prowadzenia rozliczeń na swoim rachunku bankowym na rzecz 
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Stowarzyszenia. 4 listopada 2008 roku została podpisana nowa umowa z PKO BP o prowadzenie 
rachunku, na mocy, której możliwe są rozliczenia w formie elektronicznej. Poza uzyskaniem dostępu 
on-line do rachunku, dodatkowo zmniejszono koszty prowadzenia rachunku ( czterokrotne 
zmniejszenie opłat za dokonywanie przelewów). W 2008 wypracowano zysk w porównaniu do 2007 o 
blisko 13 tyś PLN większy ( z kwoty 7,9 tyś PLN do kwoty 20,5 tyś PLN odpowiednio). Osiągnięto to 
miedzy innymi dzięki bardzo wysokiej ściągalności zaległych składek członkowskich, która wyniosła 
6,6 tyś PLN. 
ACI Polska zostało wpisane do KRS. 
 
Stowarzyszenie podjęło prace mające na celu zmianę strony internetowej. Celem zmian jest stworzenie 
nowoczesnej strony, która mogłaby być edytowana przez Zarząd ACI – bez konieczności zatrudniania 
osób trzecich. Łatwa i szybka obsługa strony pozwoli na zwiększenie atrakcyjności, strona będzie 
mogła zawierać zawsze aktualne wiadomości, i będzie źródłem informacji nie tylko dla Członków 
Stowarzyszenia.  
 

Warszawa dnia 31.03.2009 
Paweł Łopuszyński (-) 
Bogusław Cezary Moskała (-) 
Marta Kępa (-) 
Robert Bury (-) 
Błażej Wajszczuk (-) 
Bartłomiej Malocha (-) 

 


	 
	Warszawa dnia 31.03.2009

