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Kraj 22.12.2014 Kurs 
celny*

CZKPLN 
średni

AUD DKK EEK CAD NOK CHF SEK EUR USD HUF GBP XDR RUBJPY

Krzyżowe notowania walut

POLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,3529 6,4809 1,7452 - 0,3447 0,3337 2,1213 0,2823 2,2267 0,2346 0,2876 0,7419 0,1842 0,1982 16,2602
AUSTRALIA 1 dolar AUD 2,9050 2,8335 - 18,3636 4,9450 - 0,9767 0,9456 6,0108 0,7998 6,3093 0,6648 0,8150 2,1023 0,5219 0,5616 46,0732
CZECHY 1 korona CZK 0,1524 0,1543 0,0545 - 0,2693 - 0,0532 0,0515 0,3273 0,0436 0,3436 0,0362 0,0444 0,1145 0,0284 0,0306 2,5089
DANIA 1 korona DKK 0,5665 0,5730 0,2022 3,7135 - - 0,1975 0,1912 1,2155 0,1617 1,2759 0,1344 0,1648 0,4251 0,1055 0,1136 9,3171
JAPONIA 100 jen JPY 2,8633 2,9010 1,0238 18,8010 5,0628 - - 0,9681 6,1540 0,8188 6,4596 0,6806 0,8344 2,1524 0,5343 0,5749 47,1707
KANADA 1 dolar CAD 2,9676 2,9965 1,0575 19,4200 5,2295 - 1,0329 - 6,3566 0,8458 6,6722 0,7030 0,8619 2,2233 0,5519 0,5939 48,7236
NORWEGIA 1 korona NOK 0,4980 0,4714 0,1664 3,0551 0,8227 - 0,1625 0,1573 - 0,1331 1,0497 0,1106 0,1356 0,3498 0,0868 0,0934 7,6650
SZWAJCARIA 1 frank CHF 3,5108 3,5429 1,2504 22,9611 6,1831 - 1,2213 1,1823 7,5157 - 7,8889 0,8312 1,0190 2,6287 0,6525 0,7021 57,6081
SZWECJA 1 korona SEK 0,4552 0,4491 0,1585 2,9106 0,7838 - 0,1548 0,1499 0,9527 0,1268 - 0,1054 0,1292 0,3332 0,0827 0,0890 7,3024
EUGIW 1 euro EUR 4,2170 4,2625 1,5043 27,6248 7,4389 - 1,4693 1,4225 9,0422 1,2031 9,4912 - 1,2260 3,1626 0,7850 0,8448 69,3089
USA 1 dolar USD 3,3655 3,4767 1,2270 22,5321 6,0675 - 1,1984 1,1603 7,3753 0,9813 7,7415 0,8156 - 2,5795 0,6403 0,6890 56,5317
WĘGRY 100 forint HUF 1,3821 1,3478 0,4757 8,7349 2,3522 - 0,4646 0,4498 2,8591 0,3804 3,0011 0,3162 0,3877 - 0,2482 0,2671 21,9154
W.BRYTANIA 1 funt GBP 5,2663 5,4296 1,9162 35,1886 9,4757 - 1,8716 1,8120 11,5180 1,5325 12,0900 1,2738 1,5617 4,0285 - 1,0761 88,2862
MFW(SDR) 1   XDR 4,9437 5,0458 1,7808 32,7012 8,8059 - 1,7393 1,6839 10,7039 1,4242 11,2354 1,1838 1,4513 3,7437 0,9293 - 82,0455
ROSJA 1 rubel RUB 0,0628 0,0615 0,0217 0,3986 0,1073 - 0,0212 0,0205 0,1305 0,0174 0,1369 0,0144 0,0177 0,0456 0,0113 0,0122 -

Kursy celne obowiązują od 01.12.2014 godz. 0:00 do 31.12.2014 godz. 24:00

SZWECJA korona 0,4491 -1,4483
LITWA lit 1,2345 1,2715
ROSJA rubel 0,0615 -16,7794
CZECHY korona 0,1543 1,5132
TURCJA lira 1,4990 -1,2451
DANIA korona 0,5730 1,3263
NORWEGIA korona 0,4714 -5,6445
AUSTRALIA dolar 2,8335 -2,9457
KANADA dolar 2,9965 0,2576
WĘGRY forint 1,3478 -2,5452
JAPONIA jen 2,9010 0,9605
EUGIW euro 4,2625 1,2759
SZWAJCARIA frank 3,5429 1,1939
W.BRYTANIA funt 5,4296 2,6312
USA dolar 3,4767 2,7788

Kraj Waluta

22.12.2014

Kurs w zł 1 mies.

*fixing    Źródło: NBP „PB”

Kursy walut NBP*
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Karta niepoprawna 
politycznie

Z kredytem we franku nie jest tak łatwo

Rubel podnosi się 
po nokdaunieB

ank Millennium od 
dawna ma w ofercie 
kartę kredytową 
dla pań. Teraz 

do oferty wprowadził kartę 
dla mężczyzn.

O ofercie kart kredytowych 
Millennium można powiedzieć 
jedno: z całą pewnością nie 
wpisuje się w nurt ideologii 
gender. Impresja, karta dla 
pań, ma kolor różowy ze 
zdjęciem dłoni wypełnionej 
płatkami róż na awersie. 
Na rynku pojawiła się 
dobrych kilka lat temu, 
zgarnęła kilka nagród i wydaje 
się, że pomimo poczucia 
pewnego obciachu znalazła 
się w portfelu niejednego 
mężczyzny, bo jest to produkt 
po prostu dobrze pomyślany, 
z wysokim moneybackiem 
w wysokości 5 proc.  do 
odebrania np. w kilku 
sieciach odzieżowych ze 
średniej półki. W końcu nie 
tylko kobiety kupują ubrania.
W Millennium pogląd na 
świat damsko-męski jest 
jednak dość konserwatywny, 

o czym świadczy pomysł 
marketingowy na najnowszą 
kartę — dla mężczyzn. 
Kolorystyka — oczywiście 
czerń, a na awersie zdjęcie 
zegarka. I nazwa — a jakże 
— Alfa. Trochę przypomina 
ona, pod względem 
funkcjonalności, Impresję. 
Ma zaszyty 5-procentowy 
rabat w partnerskich sklepach 
(maksymalnie 760 zł rocznie 
minus 19 proc. podatku), 
wśród których — jak przystało 
na prawdziwych mężczyzn 
— jest m.in. sieć budowlano-
-wnętrzniarska, sklep 
z częściami samochodowymi, 
sportowy i — oczywiście 
— jubilerski.

Tak samo jak w przypadku 
Impresji, Alfą można wypłacić 
pieniądze z bankomatu, od 
których bank nie naliczy 
odsetek w okresie grace 
period (wynosi 51 dni). 
Ściągnie natomiast z rachunku 
prowizję — nie mniej niż 9,99 
zł, maksymalnie 3,99 proc. 
wartości wypłaty. Raz w roku 
posiadacz może rozłożyć 
dług w karcie (do 3 tys. zł) 
na nieprocentowane raty. 
Zapłaci tylko prowizję 
od 2 proc. do 8 proc. 
w zależności od liczby rat 
(maksymalnie 24 raty).

To właściwie wszystko, 
na co może w standardzie 
liczyć klient Alfa. 
Z dodatkowych ofert może 
dobrać ubezpieczenie 
assistance. Polisa jest dość 
ciekawa, stanowi miks 
ubezpieczenia autocasco 
w zakresie wszystkich spraw 
związanych z awarią 
samochodu, holowaniem 
itp., ubezpieczenia 
medycznego w podstawowym 
zakresie (wizyta domowa 
lekarza itp.) oraz assistance 
domowego z pakietem usług 
hydraulika, elektryka itd. 
Koszt 4,99 zł miesięcznie, 
czyli 60 zł rocznie. Jeśli ktoś 
nie ma AC, nie korzysta 
z prywatnych przychodni, 
to oferta wydaje 
się interesująca.

Skoro o opłatach mowa,
to Alfa — podobnie jak 
Impresja od nowego 
roku — będzie kosztować 
użytkownika 7,99 zł 
miesięcznie. Chyba że zapłaci 
nią 5 razy w miesiącu, wtedy 
jest za darmo. Nawet jeśli 
ktoś nie użyje tyle razy karty, 
to 96 zł opłaty w ciągu
roku trzeba uznać 
za niewygórowaną stawkę 
za kartę kredytową jak na 
obecne standardy rynkowe.  

DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI
radca prawny, RKKW

N
a początku zeszłego 
miesiąca spłacający 
kredyt we franku 

mogli przez chwilę mieć 
nadzieję na rozwiązanie ich 
problemów. Prezentu od św. 
Mikołaja jednak nie dostaną 
— przynajmniej nie wszyscy. 

Szał medialnej radości wokół 
wyroku Sądu Okręgowego 
w Szczecinie z 7 listopada 
2014 r. (sygn. akt I C 554/14) 
dotyczący korzystnych zasad 
spłaty umowy kredytu we 
franku okazuje się być co 
najmniej przedwczesny. 
Może on jednak przydać się 
wielu osobom, które znajdą 
w swoich umowach klauzule 
uznane przez sąd w tej 

sprawie za abuzywne, czyli 
niedozwolone. 

Bliższe spojrzenie na sprawę 
prowadzi do wniosku, że 
nie można jeszcze mówić 
o przełomie. Na pewno sąd 
nie wskazał, że wszystkie 
takie kredyty mogą być 
spłacane po kursie z dnia 
zawarcia umów kredytowych 
(a tak mogły sugerować 
niektóre doniesienia). 
Sąd przychylił się jednak 
do twierdzenia 
kredytobiorczyni o zawarciu 
w tej konkretnej umowie 
kredytu niedozwolonych 
tzw. klauzul abuzywnych. 
Chodzi m.in. o postanowienie 
przewidujące de facto 
możliwość jednostronnego 
ustalania wysokości raty 

kredytu przez bank. Raty 
miały być spłacane w złotym 
po uprzednim przeliczeniu 
według kursu sprzedaży 
CHF/PLN w tabeli kursowej 
banku obowiązującej 
na dzień spłaty, a tabelę 
tę ustalał samodzielnie 
bank według własnych 
kryteriów. Pozwany 
bank zaniechał zatem 
wprowadzenia w umowie 
kredytu jakichkolwiek 
obiektywnych, ewentualnie 
ustalonych zgodnie przez 
strony i weryfikowalnych 
zewnętrznie, kryteriów 
kształtowania kursu 
wymiany. A przecież mógł to 
zrobić, np. określając relację 
bankowego kursu CHF/PLN 
do kursu ukształtowanego 
przez rynek walutowy czy 

kursu publikowanego przez 
NBP. Gdyby tak zrobił, wyrok 
mógłby być inny. 

Kierując się jednak 
powyższym, sąd orzekł, że 
postanowienia umowne 
stanowiące o konieczności 
indeksacji waluty na 
podstawie kursu CHF/PLN 

ustalane — co było właśnie 
kluczowe w tej sprawie 
— przez sam bank, nie 
wiązały kredytobiorczyni. 
Skoro tak, mogła ona 
spłacić postawiony przez 
bank w stan wymagalności 
z innych powodów 
kredyt po kursie dla niej 
znacznie dogodniejszym.

W
poniedziałek 
zmienność na 
rynku waluto-

wym była bardzo mała. 
Inwestorzy myślą już raczej 
o świętach i dlatego też na 
głównych parach nie doszło 
do większych ruchów. Nieco 
inaczej wyglądała sytuacja na 
rynku rosyjskim — tamtejsza 
waluta dynamicznie odra-
biała straty. Była to przede 
wszystkim konsekwencja 
informacji o tym, że dwóch 
chińskich ministrów zaofero-
wało pomoc Rosji, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Powiedzieli oni 
jednocześnie, że są pewni, że 
Rosja przezwycięży problemy 
ekonomiczne i wyjdzie na 
prostą. Zyskiwał nie tylko 
rubel, ale też giełdowy 
indeks RTS. 

Jeszcze w październiku Chiny 
i Rosja podpisały 3-letni 
kontrakt na SWAP walutowy 

o wartości 24,1 mld USD. 
Dodatkowo rosyjski bank 
centralny obiecał dziś pomoc 
wielkości 0,5 mld USD banko-
wi National Bank Trust, który 
jest w gronie 15 największych 
banków pod względem depo-
zytów klientów indywidual-
nych. Bank ten oczywiście ma 
problemy z powodu przeceny 
rubla i braku płynności na 
rynku międzybankowym. 
Bank centralny nie tylko 
wesprze finansowo NBT, ale 
także pomoże w znalezieniu 
nowego inwestora. 

Rubel zyskiwał, ale złoty tracił, 
w tym szczególnie mocno do 
funta — notowania GBP/PLN 
znajdowały się nawet powyżej 
5,45 zł. Natomiast kurs EUR/
PLN wzrósł do poziomu
4,27 i jest już blisko 
ponadrocznego maksimum.

Przemysław Kwiecień CFA
 XTB
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