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Sprawozdanie z działalności Zarządu ACI - Polska w roku 2010/2011.  

 
 
W roku 2010/2011 Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska kontynuował prace w 
następujących obszarach:  
 
a) współpraca z regulatorami rynku i instytucjami infrastruktury nad poprawą efektywności rynku,  
b) integracja środowiska dealerskiego,  
c) szkolenia członków i upowszechnianie wiedzy o rynkach finansowych,  
d) publikacja biuletynu informacyjnego, 
e) emisja kalendarzy dla członków Stowarzyszenia, 
f) dalsze modyfikacje oraz innowacje nowej strony internetowej ACI Polska, 
g) zajęcie stanowiska w sprawie projektu CCP. 
 
Ad a)  
Utrzymana została obecność ACI Polska w środowiskach konsultacyjnych zarówno skoncentrowanych 
wokół Ministerstwa Finansów jak i wokół Narodowego Banku Polskiego. Na spotkaniach z 
wiceprezesem Witoldem Kozińskim Zarząd omawiał bieżącą sytuację rynkową i dyskutował o 
problemach rynkowych. Dodatkowo podjęta została współpraca z KDPW w zakresie projektu CCP. 
 
Ad b)  
W 2010 roku zorganizowane zostały imprezy rekreacyjne mające za zadanie integrację członków 
stowarzyszenia. Tradycyjnie w styczniu 2011 została zorganizowana VIII edycja halowego Turnieju 
Piłki Nożnej ACI Polska o puchar Prezesa Asseco Poland. Jesienią 2010 odbył się Szósty Turniej 
Tenisowy o puchar Prezesa ACI Polska.  
 
Ad c)  
W lipcu 2010 roku firma Reuters wspólnie z Zarządem ACI zaprosiła  członków stowarzyszenia na 
seminarium pt. „European Debt Seminar”.  
Z inicjatywy Zarządu w grudniu 2010 r. po raz drugi zorganizowane zostało cieszące się dużym 
zainteresowaniem szkolenie pt. „Corporate Bonds & Credit Spread”.  
W czerwcu 2010 r., zorganizowano Forum Dyrektorów na temat CCP. W ramach tego forum KDPW 
zaprezentował swoją propozycję Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń. 
W październiku ACI Polska objęło patronatem honorowym konferencję na temat „Algotrading dziś i 
jutro”. 
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W tym samym miesiącu wraz z Ernst&Young zaaranżowany został panel dyskusyjny 
„Funkcjonowanie rynku instrumentów pochodnych po kryzysie”. 
  
Kontynuowana była współpraca 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.  
 
ACI Polska współpracowało z studenckimi kołami naukowymi - celem była realizacja siódmej edycji 
Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych. Efektem tej współpracy było przeprowadzenie 
cyklu 11 sesji wykładowych oraz końcowego testu pisemnego. Przygotowane zostały też zajęcia 
warsztatowe 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 taka ponownie spotkała się z uznaniem osób rekrutujących pracowników, którzy 
wskazywali na dobry poziom przygotowania kandydatów do wykonywania zawodu dealera  
 
Ad d)  
W roku 2010 Zarząd ACI Polska kontynuował publikację biuletynu informacyjnego. Przedsięwzięcie 
to ma na celu stały kontakt z członkami Stowarzyszenia oraz utrzymywanie ich w stanie pełnej 
informacji na temat bieżącej działalności Zarządu, wydarzeń rynkowych oraz planów na przyszłość. Na 
końcu każdego biuletynu znajduje się pełne kalendarium z prac Zarządu dla danej kadencji. Każdy 
członek Stowarzyszenia ma także możliwość prezentacji swoich poglądów czy opinii rynkowych 
właśnie za pomocą biuletynu, do czego gorąco zachęcamy. 
 
Ad e)  
W roku 2010 Zarząd Stowarzyszenia ponownie wyemitował własne kalendarze dealerskie. 
Przedsięwzięcie to pozwoliło zaoszczędzić dużą część środków przeznaczanych wcześniej na zakup 
podobnych kalendarzy od międzynarodowego ACI, przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu tak, 
aby każdy członek Stowarzyszenia mógł otrzymać własny egzemplarz. 
 
Ad f) 
W latach 2010/2011 kontynuowane były dalsze prace nad udoskonaleniem oraz innowacją nowej 
strony internetowej Stowarzyszenia. Wprowadzono codzienną automatyczną publikację stawki 
WIBOR i WIBID. Na stronie uruchomiono również forum, które w nadziej Zarządu miało być 
platformą porozumienia miedzy członkami, Jednak na razie nie cieszy się ono zbytnią popularnością. 
Implementowano wspólny adres mailowy dla Zarządu ACI. W ten sposób korespondencja kierowana 
do członków nie jest rozsyłana z skrzynek bankowych lecz z  ACI polska. 
Inwestycja została zakończona. 
 
Ad g) 
Zarząd ACI uznał za zasadne poparcie jednego z dwóch projektów, tak, aby maksymalnie przyśpieszyć 
prace nad powstaniem izby rozliczeniowej przed początkiem obowiązywania zapisów regulacji Bazylei 
III. Regulacje te nakładają na Banki obowiązek wielokrotnego zwiększenia ekspozycji na kontrahenta 
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w przypadku transakcji instrumentów pochodnych z rynku OTC, które nie są rozliczane przez Izbę 
Rozliczeniowa. Co de facto w przypadku braku izby na rynku będzie skutkowało znaczącym wzrostem 
wykorzystania limitów oraz zaangażowania kapitałów własnych banków. W obecnym stadium 
zaangażowania przy wdrażaniu projektów, Zarząd ACI podjął decyzje o wsparciu projektu  KDPW. 
Przyczyny przyjęcia takiego stanowiska są następujące: 

• projekt ten daje gwarancje szybkiej realizacji (prace są znacznie bardziej zaawansowane, 
podparte bardzo dużym wkładem pracowników front i back-office oraz departamentów ryzyka 
zaangażowanych banków), 

• przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
•  projekt konstruowany jest w oparciu o istniejącą instytucję - KDPW, który ma doświadczenie 

w rozliczeniach, dysponuje bazą informatyczną, zespołem specjalistów itd. oraz jest 
rozpoznawalną instytucją dla banków zagranicznych, 

• rozwiązanie KDPW na etapie tworzenia Izby, nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po 
stronie banków, 

•  Zarząd KDPW przedstawił przejrzysty proces tworzenia dokumentacji, gdzie przedstawiciele 
banków informowani są na bieżąco o postępie prac, zmianach w dokumentacji, które podlegają 
ciągłej modyfikacji w oparciu o uwagi banków. 

 
Jednocześnie nadmieniamy, że stanowisko Zarządu poparte zostało przez środowisko w 
przeprowadzonej ankiecie. 
 
 
 
Warszawa,  dnia 31 marca 2011 r. 
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