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STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH 
ACI POLSKA 

 
Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association  

 
 
       

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

ACI POLSKA W ROKU 2011/2012 

W roku 2011/2012 Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska kontynuował prace w 

następujących obszarach: 

a) współpraca z regulatorami rynku 

b) praca na rzecz poprawy jakości stawki WIBID/WIBOR 

c) projekt KDPW_CCP – Fixing FRA IRS i OIS 

d) budowa wizerunku ACI Polska w mediach  

e) szkolenia członków i upowszechnianie wiedzy o rynkach finansowych, 

f) integracja środowiska dealerskiego 

g) emisja kalendarzy dla członków Stowarzyszenia 

h) upowszechnienie wiedzy o rynkach finansowych 

i) publikacja biuletynu informacyjnego 

 

Ad a) 

ACI Polska aktywnie uczestniczyło w środowiskach konsultacyjnych skoncentrowanych zarówno wokół 

Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Na spotkaniach z 

Panem Witoldem Kozińskim wiceprezesem NBP Zarząd omawiał bieżącą sytuację i problemy rynkowe. ACI 

było także konsultowane przez KNF w sprawie oceny warunków płynnościowych na rynku międzybankowym w 

Polsce. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli również w spotkaniach grupy roboczej ds. licencjonowania. 

 

Adb) 

Pod koniec 2011 roku Zarząd ACI po raz pierwszy zdecydował się skorzystać z przysługującego mu 

regulaminowo prawa do kontroli wielkości limitów pomiędzy panelistami Stawek Referencyjnych 

WIBID/WIBOR, aby potwierdzić i wyegzekwować przestrzeganie regulaminu. Zarząd otrzymał ankiety od 14 

banków. Odnotował też odmowę wypełnienia ankiety przez Bank Handlowy, który w konsekwencji zgodnie z 

obowiązującym Regulaminem, został wykluczony z grona panelistów począwszy od stycznia 2012 roku. (Przy 

czym nie przekreśla to jednak w przyszłości możliwości powrotu Banku Handlowego do grona panelistów po 

spełnieniu wymogów regulaminowych). Otrzymane ankiety potwierdziły, że problem braku limitów 
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transakcyjnych dotyczy kilku banków. Zarząd w pisemnej korespondencji zobowiązał te banki do poprawy 

limitów transakcyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem.  

Spotkanie z przedstawicielami banków panelistów potwierdziło główne założenia Regulaminu Stawek 

Referencyjnych. Zarząd na bieżąco, w formie pisemnej informował rynek o prowadzonych działaniach.  

Druga ankieta przeprowadzona w lutym br. wykazała skuteczność działań Zarządu, a więc znaczną poprawę 

limitów transakcyjnych. Dalsze działania Zarząd uzależnia w pewnym stopniu od działań regulatora. 

 

 Ad c)  

Zarząd konsekwentnie wspiera projekt KDPW_CCP. W związku z planami testów platformy na jesieni br. 

Zarząd ACI zdecydował o stworzeniu fixingu standardowych instrumentów pochodnych FRA, IRS, OIS. W 

zamierzeniach nowy fixing ma z jednej strony wesprzeć wycenę instrumentów w KDPW_CCP, a drugiej może 

stać się wiarygodnym benchmarkiem dla szeroko rozumianego rynku finansowego w Polsce. Dokładny kształt 

fixingu, liczba uczestników oraz aspekty techniczne są przedmiotem szczegółowych analiz Zarządu z firmą 

Thompson Reuters , z KDPW_CCP oraz z bankami zaproszonymi przez ACI do fixingu. 

 

Ad d) 
W minionym roku znacząco wzrosła rozpoznawalność ACI Polska jako merytorycznego partnera w dyskusji o 

mechanizmach działania rynku finansowego, a także kierunkach jego rozwoju. Członkowie Zarządu udzielili 

szeregu wywiadów prasowych dla ogólnopolskich gazet w tym m.in. dla „Dziennika Gazeta Prawna”, „Gazety 

Giełdy Parkiet” oraz tygodnika „Polityka”. W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się obszerny artykuł opisujący 

mechanizm działania stawek referencyjnych WIBOR/WIBID. Ponadto serwis Polskiej Agencji Prasowej 

zamieszczał informacje ze spotkań Zarządu ACI z przedstawicielami NBP. PAP przeprowadzał także wywiady 

oraz konsultował się merytorycznie z członkami Zarządu po publikacji ważnych danych rynkowych. 

Członkowie Zarządu byli także obecni na antenie TVN CNBC gdzie kilkakrotnie w imieniu Stowarzyszenia 

wyjaśniali znaczenie stawek POLONIA oraz WIBOR w kontekście bieżących wydarzeń rynkowych.  

 

Ad e) 

Na początku roku Zarząd ACI zaproponował zorganizowanie kolejnego profesjonalnego szkolenia „Advanced 

ALM” prowadzonego przez firmą Finance Trainer. W związku z tym, że propozycja spotkała się z bardzo 

dużym zainteresowanie Zarząd przygotował szkolenie, które obędzie się w maju 2012 roku, oraz ma w planach 

powtórzenie tego szkolenia na jesieni 2012 roku 

 

Ad  f) 

Tradycyjnie zorganizowano w lutym 2012 kolejna już IX edycja halowego Turnieju Piłki Nożnej ACI Polska o 

puchar Prezesa Asseco Poland mającą za zadanie min. integrację członków Stowarzyszenia. 
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Ad g) 

W roku 2011 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  h) 

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 również ze studenckimi kołami naukowymi - celem była realizacja VIII edycji 

Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych. Efektem tej współpracy było przeprowadzenie cyklu 11 sesji 

wykładowych oraz końcowego testu pisemnego. Przygotowane zostały również zajęcia warsztatowe z 

symulacjami sytuacji rynkowych.  

 

Ad i) 

W roku 2011 Zarząd ACI Polska kontynuował publikację biuletynu informacyjnego. Przedsięwzięcie to ma na 

celu stały kontakt z członkami Stowarzyszenia oraz umożliwienie wszystkim otrzymanie 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. 

 

 
Warszawa, dnia 30 marca 2012 roku 
 
Marta Kępa (-) 
Marcin Groniewski (-) 
Bartłomiej Małocha (-) 
Błażej Wajszczuk (-) 
Wojciech Galiński (-) 
Adam Kruss (-) 
 


	 

