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IV Europejski Kongres Finansowy w Sopocie odbywał się w szczególnym dla Europy czasie, 

gdy po ponad dwudziestu latach geopolityka „wróciła” do gospodarki. Jest to moment, 

w którym działania podejmowane w poszczególnych krajach i w całej Unii mogą okazać 

się praktycznym sprawdzianem solidarności europejskiej. W tej sytuacji polski punkt 

widzenia oraz polskie doświadczenia i propozycje mogą stanowić inspirację dla procesu 

dalszej integracji europejskiej i nowego zdefiniowania bezpieczeństwa w XXI wieku. 

Tegoroczny Kongres zdominowała tematyka bezpieczeństwa finansowego i energe-

tycznego. W zgodnej opinii uczestników EKF jest to fundament dalszej integracji politycznej 

Unii Europejskiej oraz wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki.

W tym roku ponad tysiąc trzystu czołowych przedstawicieli władz europejskich i krajowych, 

instytucji regulacyjnych i nadzorczych, biznesu, świata nauki, polityki i mediów przyjęło 

zaproszenie organizatorów do aktywnego udziału w debatach kongresowych. 

Już pierwszy dzień Kongresu potwierdził znaczenie EKF jako wyjątkowego miejsca, w którym 

nie tylko padają ważne pytania, ale przede wszystkim rodzą się praktyczne rozwiązania 

problemów stojących przed Polską i Europą. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący 

Rady Programowej EKF, podkreślał w inauguracyjnym wystąpieniu, że Kongres – dzięki 

wypracowywanym rekomendacjom – żyje cały rok. W tym roku poszerzyliśmy obszar 

dyskusji o bezpieczeństwo energetyczne. Mam nadzieję, że z Sopotu popłynie w tej sprawie 
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ważny głos, który wzbogaci polską i europejską dyskusję – mówił Jan Krzysztof Bielecki.

Tegoroczną edycję Kongresu rozpoczęły wystąpienia Włodzimierza Karpińskiego, 

ministra skarbu państwa, Dato’ Seri Haji Ahmad Husni Bin Mohamada Hanadzlaha, 

ministra finansów Malezji oraz Steffena Kampetera, sekretarza stanu w niemieckim 

Ministerstwie Finansów. Do jego mundialowego porównania wielokrotnie odwoływali 

się później inni uczestnicy EKF: Gospodarka przypomina piłkę nożną: mistrzostwo to 

niekończąca się praca, stale przesuwający się cel. Ciągle pojawiają się nowi gracze, którzy 

wymuszają na „starych” mistrzach podnoszenie konkurencyjności. Innowacyjność to 

wyzwanie nie tylko dla całej Unii Europejskiej, ale i każdej z narodowych drużyn z osobna – 

mówił Steffen Kampeter. 

Celem debaty plenarnej inaugurującej Kongres była odpowiedź na pytanie, czy możliwa 

jest dalsza integracja polityczna UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki 

europejskiej bez zapewnienia bezpieczeństwa finansowego oraz energetycznego. 

Gospodarzem dyskusji poświęconej finansom był Jacek Rostowski, były wicepremier 

i minister finansów w latach 2007-2013. W dyskusji wzięli udział: prof. Danuta Hübner, 

poseł do Parlamentu Europejskiego, Yves Mersch, członek zarządu Europejskiego Banku 

Centralnego, Philippe Legrain, główny doradca Jose Manuela Barroso w latach 2011-

2014, Paul Ormerod, partner Volterra, András Simor, wiceprezes Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju, prof. Hans-Werner Sinn, prezes Ifo Institute for Economic 

Research, Rolf Wenzel, gubernator Banku Rozwoju Rady Europy oraz Zbigniew Jagiełło, 

prezes PKO Banku Polskiego.

Panel poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu został podzielony na część europejską 

i krajową. W pierwszej wizją energetycznej przyszłości Europy podzielili się: Joschka 

Fischer, wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005, 

Maria van der Hoeven, dyrektor zarządzający Międzynarodowej Agencji Energii oraz 

Günter Verheugen, komisarz UE ds. rozszerzenia Unii w latach 1999-2004 oraz komisarz 

UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości w latach 2004-2010. Dyskusję prowadził Janusz 

Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego.
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Drugą część debaty – skoncentrowaną na wyzwaniach stojących przed Polską – 

poprowadził Jan Krzysztof Bielecki. W panelu uczestniczyli: Jan Chadam, prezes 

zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Piotr Chełmiński, członek 

zarządu PKN ORLEN, Ireneusz Łazor, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, Henryk 

Majchrzak, prezes zarządu PSE, Marcin Moskalewicz, prezes zarządu PERN „Przyjaźń” 

oraz Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Temat innowacyjności powrócił podczas wieńczącego pierwszy dzień Kongresu spotkania 

w Operze Leśnej z Danem Breznitzem, profesorem Munk School of Global Affairs 

na Uniwersytecie w Toronto, ekspertem w zakresie systemów proinnowacyjnych oraz 

globalizacji innowacji i pionierem badań nad wpływem strategii innowacyjnych na rozwój 

gospodarczy.

Drugi i trzeci dzień Europejskiego Kongresu Finansowego to ponad trzydzieści debat 

i spotkań poświęconych czterem kluczowym zagadnieniom tegorocznego Kongresu: 

bezpieczeństwu i rozwojowi systemu bankowego, wyzwaniom związanym z rozwojem 

rynku kapitałowego, zrównoważonemu finansowaniu infrastruktury oraz zarządzaniu 

wartością przedsiębiorstw. 

Debaty dotyczące finansowania rozwoju infrastruktury zainaugurowało wystąpienie 

Laszlo Baranyaya, wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Blok debat 

poświęcony bezpieczeństwu i rozwojowi systemu bankowego rozpoczął prof. Hans-

Werner Sinn. Jego gorzka ocena kondycji i przyszłości strefy euro była jednym z naj-

bardziej emocjonujących wystąpień podczas drugiego dnia Kongresu. 

Propozycje praktycznych rozwiązań wyzwań i problemów stojących przed Polską 

i Europą tradycyjnie przybrały formę Rekomendacji Europejskiego Kongresu 

Finansowego, które zostaną przekazane polskim i unijnym decydentom oraz mediom. 

Każda z prezentowanych rekomendacji jest rezultatem wielomiesięcznej pracy pro 

publico bono Komitetów Sterujących. Podczas Kongresu ogłaszamy wybrane w drodze 

konsensusu, najistotniejsze rekomendacje. Aby jednak zachować myśli i dorobek 

całorocznej pracy Kongresu od tego roku polecamy publikacje Europejskiego Kongresu 
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Finansowego – podsumował prof. Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii 

Bankowej i wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, współorganizującego 

Europejski Kongres Finansowy.

Jedną z rekomendacji Kongresu, dotyczącą konieczności ściślejszej współpracy środowiska 

biznesu i uczelni, zaproponowali członkowie Akademii EFC. Projekt Akademii, tegoroczna 

nowość Kongresu, będzie kontynuowany w kolejnych latach. Siłą Kongresu zawsze była 

umiejętność łączenia różnych perspektyw w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. 

Głos młodych doskonale uzupełnia dorobek EKF – podkreślał Mateusz Morawiecki, prezes 

zarządu Banku Zachodniego WBK, który patronuje Akademii. W jej ramach ponad stu 

studentów z Polski i Ukrainy miało możliwość spotkania i rozmowy z liderami polskiego 

biznesu oraz uczestniczenia w specjalnie zorganizowanych warsztatach. 

Tegoroczny Kongres zakończyła sesja Biznesowe odkrywanie Afryki, poświęcona 

prezentacji potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Ghany, Mozambiku i Senegalu.

Do zobaczenia za rok, od 22 do 24 czerwca 2015, na V Europejskim Kongresie Finansowym 

w Sopocie. 

„Kongres polega również 
na pewnym bardzo niety-
powym sposobie proce-
dowania i myślę, że to jest 
nasza specjalność. Mia-
nowicie Kongres praktycz-
nie funkcjonuje przez cały 
rok, bo istotą Kongresu jest 
przygotowywanie, wypra-
cowywanie rekomendacji. 
Nad tymi rekomendacjami 
pracuje Rada Programowa, 
pracują Komitety Sterują-
cy, szukamy po prostu jak 
najlepszej formy przeka-
zywania tej zbiorowej mą-
drości uczestników Kon-
gresu do wszystkich dzia-
łań, które są potrzebne, 
służące rozwojowi naszej 
gospodarki.“

Jan Krzysztof Bielecki, 
Przewodniczący Rady 
Programowej 
Europejskiego Kongresu 
Finansowego
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Lech Wałęsa 

Prezydent RP w latach 1990–1995

Tadeusz Gocłowski 

Ks. Arcybiskup Senior Archidiecezji Gdańskiej

Jan Krzysztof Bielecki 

Przewodniczący Rady Gospodarczej 

przy Prezesie Rady Ministrów, Premier RP w 1991 roku

Jan Szomburg 

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Janusz Lewandowski 

Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego

Janusz Lewandowski

Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego

KOMITET HONOROWY

PATRONAT HONOROWY
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Jerzy Jóźkowiak
Prezes Zarządu, 
Poczta Polska

Maciej H. Grabowski 
Minister Środowiska

Michał Chyczewski
Doradca Prezesa Zarządu, 
Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Jacek Bartkiewicz
Członek Zarządu, 
Narodowy Bank Polski

Tadeusz Aziewicz 
Poseł na Sejm RP

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu, 
PKO Bank Polski

Jerzy Gajewski
Prezes Zarządu, NDI S.A.

Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu, 
ENERGA S.A.

Rafał Baniak
Podsekretarz Stanu, 
Ministerstwo Skarbu 
Państwa

Jan Krzysztof Bielecki 
Przewodniczący Rady
Programowej Europejskiego 
Kongresu Finansowego

RADA PROGRAMOWA EUROPEJSKIEGO 
KONGRESU FINANSOWEGO 2014
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Jacek Krawiec 
Prezes Zarządu, 
PKN ORLEN S.A.

Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu, 
Bank Pekao S.A.

Kazimierz Kleina 
Senator RP

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, 
Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych

Iwona Kozera
Partner, Szef Grupy 
Rynków Finansowych, EY

Michał Kobosko
Redaktor naczelny, Project 
Syndicate Polska

Stefan Kawalec
Prezes Zarządu, 
Capital Strategy

Katarzyna Kacperczyk 
Podsekretarz Stanu, 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych

Dariusz Kacprzyk
Prezes Zarządu, Bank 
Gospodarstwa Krajowego



8 European Financial Congress

Adam Maciejewski
Prezes Zarządu, Giełda 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie

Mateusz Morawiecki 
Prezes Zarządu, Bank 
Zachodni WBK 

Wojciech Paprocki
Profesor, Szkoła Główna 
Handlowa

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu, 
Bank Pekao S.A.

Adam Purwin
Prezes Zarządu, PKP Cargo

Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska 
Akademia Bankowa

Andrzej S. Nartowski 
Prezes Zarządu, Polski 
Instytut Dyrektorów

Andrzej Malinowski
Prezydent, Pracodawcy RP

Jarosław Kroc 
Prezes Zarządu, 
Accenture

Stacy Ligas
Partner, KPMG
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Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu 
Regulacji Bankowych, 
Instytucji Płatniczych 
i SKOK, Komisja Nadzoru 
Finansowego

Andrzej Sławiński
Dyrektor Instytutu 
Ekonomicznego, 
Narodowy Bank Polski

Dariusz Szkaradek
Partner Deloitte, 
Sektor Instytucji Finansowych

Herbert Wirth
Prezes Zarządu, 
KGHM Polska Miedź S.A.

Marek Woszczyk
Prezes Zarządu, PGE Polska 
Grupa Energetyczna

Władysław Szwoch
Country Leader 
Poland & Baltics, IBM 
Global Business Services

Beata Stelmach
Prezes GE w Polsce 
i Krajach Nadbałtyckich

Andrzej Sieradz
Wiceprezes Zarządu, 
Bank BGŻ

Marek Rosiński 
Partner Zarządzający, 
Baker & McKenzie 
Krzyżowski i Wspólnicy



NAJWAŻNIEJSZE 
REKOMENDACJE 
EUROPEJSKIEGO 
KONGRESU FINANSOWEGO
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CZY I KIEDY KRAJE SPOZA STREFY EURO 
POWINNY WSTĄPIĆ DO UNII BANKOWEJ? 
– AKTUALIZACJA STANOWISKA

I.

Wstępna analiza kosztów i korzyści przystąpienia krajów spoza strefy euro do Unii 

Bankowej na zasadach tzw. bliskiej współpracy pokazuje, że część obaw dotyczą-

cych przeniesienia na poziom europejski kompetencji nadzorczych i pozostawienia 

odpowiedzialności finansowej na poziomie narodowym została wyeliminowana. 

Zmniejszyło się również ryzyko hazardu moralnego (moral hazard) związanego z trans-

ferem aktywów w transgranicznych grupach bankowych. W rezultacie systemy ban-

kowe objęte mechanizmami Unii Bankowej będą bardziej stabilne. Opłaty związane 

z utworzeniem europejskiego resolution fund są korzystne dla krajów takich jak Polska, 

a posiadanie prawa głosu w Radzie ds. Nadzoru przez kraje, które weszły z EBC w bliską 

współpracę stanowi wyraz partnerskiego nastawienia do tych krajów.

Kraje spoza strefy euro, które znajdują się w sytuacji podobnej  do sytuacji Polski, po-

winny nadal brać aktywny udział w wypracowywaniu ostatecznych rozwiązań i powin-

ny wykazywać gotowość do przystąpienia do Unii Bankowej. Obecne uwarunkowania 

pozaekonomiczne zachęcają wręcz do przyspieszenia działań mających na celu silniej-

szą polityczną integrację z eurolandem. 

II.

Procesy integracyjne w ramach projektu Unii Bankowej uległy istotnemu przyspiesze-

niu. Dlatego należy pilnie dokonać analizy słabych i silnych stron członkostwa w Unii 

Bankowej, związanych z tym korzyści i zagrożeń. Taką analizę należy przeprowadzić dla 

co najmniej kilku scenariuszy, przy założeniu, że: 

1

„60% polskiego systemu 
bankowego jest kontrolowa-
ne przez zagraniczne insty-
tucje bankowe w przeważa-
jącej większości z Unii 
Europejskiej. Mamy więc 
taki dylemat, że nawet jak 
nie wejdziemy do Unii Ban-
kowej to nasz system ban-
kowy w 60% będzie tej unii 
podlegał.“

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu 
PKO Banku Polskiego
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projekt Unii Bankowej okaże się w praktyce sukcesem/Unia Bankowa będzie przed-

miotem uzasadnionych uwag krytycznych; 

jedynym krajem przystępującym do tzw. bliskiej współpracy z Unią Bankową będzie 

Rumunia/na bliską współpracę zdecydują się również kolejne kraje; 

przykład Rumunii będzie zachęcający/doświadczenia Rumunii będą negatywne. 

Analiza powinna prowadzić do stworzenia propozycji zabezpieczeń przed ewentualny-

mi niekorzystnymi efektami bliskiej współpracy, które dany kraj mógłby dyskutować 

z Europejskim Bankiem Centralnym przed podjęciem decyzji.

Należy jednak pamiętać, że ostateczny wynik analizy, bez względu na przyjęty scena-

riusz, będzie zależał od ustaleń dotyczących trzeciego filaru Unii Bankowej, czyli jed-

nolitego mechanizmu gwarantowania depozytów. Zanim nastąpią ostateczne rozstrzy-

gnięcia w tym zakresie, możliwe będzie więc przeprowadzenie jedynie częściowej ana-

lizy korzyści i zagrożeń. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie powierzenia EBC zadań w zakresie nadzoru ban-

kowego, decyzję o wejściu w bliską współpracę ze strukturami jednolitego mecha-

nizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism – SSM) podejmuje rząd da-

nego państwa i dlatego powinien on z wyprzedzeniem dysponować odpowiednim 

materiałem analitycznym. Konieczne może być zbadanie specyficznych dla danego 

kraju zagadnień prawnych i ustrojowych, oraz kwestii, który organ ma podjąć decyzję 

o wejściu w bliską współpracę z SSM.

Z kolei władze nadzorcze powinny dążyć do jak najbliższej współpracy operacyjnej 

z SSM – zwłaszcza jeśli banki ze strefy euro mają znaczący udział własnościowy w sek-

torze bankowym tego kraju – aby dotychczasowa, nieraz bliska, współpraca z nadzor-

cami macierzystymi nie została ograniczona. 

UZASADNIENIE I USZCZEGÓŁOWIENIE

Na przestrzeni ostatniego roku proces budowania Unii Bankowej znacznie przyspie-

szył. Przede wszystkim zakończono wiele prac legislacyjnych, w tym prac nad wspól-

nymi mechanizmami stanowiącymi podstawę architektoniczną Unii. Trzeba podkreślić, 

że Unia Bankowa jest rozwiązaniem organizacyjnym, a nie regulacyjnym. 

Filary Unii Bankowej to: 

Jednolity mechanizm nadzorczy (Single Supervisory Mechanism; SSM);

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i kontrolowanej upadłości banków (Single Reso-

lution Mechanism; SRM), finansowany przez sam sektor a nie ze środków podatników; 

Jednolity mechanizm gwarantowania depozytów (Deposit Guarantee Schemes; DGS). 

„Polska jest rynkiem o nie-
słychanie bezpiecznym sek-
torze bankowym, ale zosta-
niemy dotknięci przez wyni-
ki Asset Quality Review 
w sposób pośredni (…),
natomiast jeszcze bardziej 
będą dotknięte kraje nasze-
go regionu, które nie nale-
żą do Unii Bankowej, będą 
dotknięte poprzez działania 
restrukturyzacyjne, będące 
skutkiem AQR.“

Iwona Kozera
Partner, Lider Grupy 
Rynków Finansowych 
w Europie Centralnej 
i Południowej EY
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Podstawę ich działania stanowią przepisy regulacyjne, odpowiednio: 

Dyrektywa CRD IV wraz z Rozporządzeniem CRR, dotycząca ostrożnościowych 

aspektów funkcjonowania banków i firm inwestycyjnych;

Dyrektywa BRRD, regulująca zasady uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji banków; 

Dyrektywa DGD, harmonizująca zasady funkcjonowania systemu gwarantowania 

depozytów. 

Trzeba podkreślić, że powyższe akty prawne nie są powiązane z projektem Unii Ban-

kowej i obowiązują wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. 

W październiku 2013 roku zostało przyjęte rozporządzenie powierzające EBC zadania 

z zakresu nadzoru nad bankami strefy euro (SSM), w kwietniu przyjęte zostało rozpo-

rządzenie regulujące sposób, w jaki w krajach Unii Bankowej prowadzona będzie re-

strukturyzacja i likwidacja banków (SRM). Do formalnego domknięcia projektu brakuje 

budzącego największe kontrowersje jednolitego mechanizmu gwarantowania depozy-

tów. Jego utworzenie wymaga trudnej do osiągnięcia zgody politycznej, co sprawia, że 

prace nad nim posuwają się znacznie wolniej. 

Przed 4 września 2014 roku opublikowana zostanie lista najważniejszych banków ob-

jętych nadzorem EBC. Wyniki tzw. wszechstronnej oceny, obejmującej przegląd jakości 

aktywów (AQR) oraz testy warunków skrajnych, poznamy w październiku 2014 roku. Po 

4 listopada 2014 EBC przejmie odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych 

banków. 

W wymiarze praktycznym, operacyjnym, widać bardzo szybko postępującą integrację 

nadzorców krajów SSM. Funkcja nadzorcza przesuwa się faktycznie w stronę Frankfur-

tu. W stosunku do oczekiwań z okresu, kiedy omawiano tę kwestię na Europejskim Kon-

gresie Finansowym w połowie 2013 roku, procesy integracyjne nadzorców SSM i spo-

sób podejmowania decyzji znacznie przyspieszyły. Równie szybko następuje faktyczne 

włączanie się EBC w funkcje nadzoru bankowego w krajach SSM. 

Unia Bankowa została utworzona w celu zwiększenia zaufania do unijnego sektora 

bankowego, jego bezpieczeństwa, a w konsekwencji wsparcia stabilności finansowej. 

Służyć temu mają wspólny mechanizm podejmowania decyzji oraz powiązane z nim 

wspólne narzędzia wspomagające stabilność i bezpieczeństwo banków. Niestety, jedy-

na dostępna podstawa prawna umożliwiająca szybkie utworzenie Unii Bankowej wpro-

wadziła bardzo istotne ograniczenie, jakim jest objęcie tym projektem wyłącznie kra-

jów strefy euro. Wprawdzie przewidziana jest możliwość wejścia pozostałych państw 

w bliską współpracę z EBC, ale nie daje ona pełnego dostępu do narzędzi i mechani-

zmów zabezpieczających. 

„Szybkie przystąpienie do 
Unii Bankowej będzie ko-
rzystne zarówno dla państw 
spoza strefy euro, takich jak 
Polska, dla ich rynków we-
wnętrznych, jak również 
dla tej części Unii Bankowej, 
która jest już w strefie euro.“

Danuta Hübner
Poseł do Parlamentu 
Europejskiego
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Utworzenie Unii Bankowej będzie miało daleko idące konsekwencje dla całej Unii Eu-

ropejskiej, konsekwencje, których skalę trudno w tej chwili przewidzieć. Pewne jest, że 

w wyniku utworzenia Unii Bankowej państwa członkowskie zostają podzielone na trzy 

grupy: 

1. Kraje strefy euro, które mają pełne uprawnienia decyzyjne oraz pełen dostęp do za- 

bezpieczeń. 

2. Kraje spoza strefy euro, które weszły z EBC w bliską współpracę i mają podobne,

choć niepełne, uprawnienia decyzyjne. Nie mają dostępu do zabezpieczeń, jakimi 

dysponują państwa strefy euro (choć cały czas poszukuje się możliwości utworze-

nia odpowiedników, z których mogłyby skorzystać); z tego powodu dysponują in-

nymi zabezpieczeniami, które w pewnych sytuacjach pozwolą im nie zastosować się 

do dotyczącej ich decyzji, choć w pewnych sytuacjach konsekwencją byłoby natych-

miastowe zakończenie bliskiej współpracy. 

3. Kraje spoza strefy euro, które nie weszły w bliską współpracę z EBC; nie mają one ani

wpływu na decyzje podejmowane przez SSM czy SRM, ani dostępu do zabezpieczeń, 

jakimi dysponują kraje zaliczające się do pierwszych dwóch grup. 

Niewątpliwie najlepiej chronione przez zaburzeniami stabilności finansowej będą kra-

je strefy euro. Wynika to nie tylko z dostępnych zabezpieczeń, ale przede wszystkim 

z faktu, iż za ich stabilność odpowiada EBC. W obecnej strukturze w skład EBC wcho-

dzi zarówno ESRB odpowiadająca za stabilność finansową, jak i SSM, który odpowiada 

za bezpieczeństwo pojedynczych banków. EBC musi dbać o to, by podejmowane decy-

zje nie zagrażały stabilności i bezpieczeństwu systemu finansowego krajów strefy euro 

oraz krajów blisko z nim współpracujących, ponieważ odpowiada za ich stabilność za-

równo na poziomie makro, poprzez ESRB, jak i mikro, poprzez jednolity nadzór. W przy-

padku krajów blisko współpracujących zadanie to będzie trudniejsze, ponieważ moż-

liwości interwencyjne EBC będą mniejsze przy zachowaniu tej samej odpowiedzialno-

ści – faktycznej i wizerunkowej. 

„Wydaje się, że wychodzimy 
w Europie z największej re-
cesji.  Ale ważne jest, by za-
chować samodyscyplinę i 
wyhamowywać pewne pro-
jekty banków inwestycyj-
nych. Nie chodzi mi o pro-
jekty już realizowane, ale 
o wstrzymanie się 
z rozpoczynaniem zbyt wie-
lu nowych. Jest to podob-
ne do utrzymywania niskich 
współczynników długu do 
PKB, tak by można było sto-
sować skuteczną antycy-
kliczną politykę fiskalną.“

Jacek Rostowski
b. Wicepremier, 
Minister Finansów 
w latach 2007-2013
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Kraje, które pozostaną poza Unią Bankową, znajdą się w trudniejszej sytuacji. Nie two-

rzą jednego organizmu, który wzmacniałby ich pozycję, nie mają dostępu do zabez-

pieczeń i w razie wystąpienia problemów ze stabilnością swojego systemu finanso-

wego, na przykład poprzez efekt zarażania, mogą liczyć na wsparcie jedynie instytucji 

i instrumentów swojego kraju. Innymi słowy, znajdą się w sytuacji, w jakiej przed kil-

ku laty znalazły się dotknięte kryzysem państwa strefy euro, co doprowadziło właśnie 

do utworzenia Unii Bankowej. Z drugiej strony, siłą tych krajów jest ich liczba. Jest ich 

dziewięć, wśród nich Wielka Brytania –  kraj, który dysponuje największym systemem 

bankowym w Unii Europejskiej, a którego działania w obecnej sytuacji politycznej nie 

są w pełni przewidywalne. 

EBC w Decyzji w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczest-

niczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro z 31 stycznia 2014 roku, 

określił procedurę ustanawiania bliskiej współpracy. Z kolei w rozporządzeniu przyję-

tym przez Radę Prezesów wskazano, jak powyższa procedura powinna przebiegać i jak 

będzie prowadzony nadzór po jej wprowadzeniu. 

Pojawia się zatem naturalne zainteresowanie planami dziewięciu krajów spoza strefy 

euro. Wydawało się, że stawianie tego pytania już teraz, zanim zacznie w pełni działać 

jednolity mechanizm nadzorczy, byłoby przedwczesne. Ale zupełnie niedawno, w czerw-

cu, zapowiedź uczestnictwa we wszystkich trzech filarach Unii Bankowej wyraził pre-

zes banku centralnego Rumunii. Udział w tym projekcie według Mugur Isărescu oznacza dla 

Rumunii wzmocnienie stabilności finansowej, zwiększenie zaufania do krajowego sek-

tora bankowego i wsparcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wydawać by się 

mogło, że postanowienie Rumunii, kraju peryferyjnego, nie zmieni niczego poza pro-

porcją państw należących do Unii Bankowej i pozostających poza nią. Jest to jednak 

mało prawdopodobne. Liczy się sam fakt, że któryś kraj taką decyzję podjął. 

„Proces przejścia od systemu 
finansowego zdominowane-
go przez banki do systemu, 
w którym rynki kapitało-
we odgrywają większa rolę, 
dopiero się zaczyna. Stoimy 
przed wyzwaniem braku roz-
wiązania problemu banków 
zbyt dużych, by upaść. Napo-
tykamy dwie bariery: 
zależności regulatorów 
od systemu bankowego oraz 
zależności instytucji Unii 
Europejskiej i strefy euro 
od interesów krajów-wie-
rzycieli.“

Philippe Legrain
główny doradca 
przewodniczącego 
Komisji Europejskiej José 
Manuela Barroso w latach 
2011-2014
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Dla pozostałych może to już być łatwiejsze i w krótkim czasie kolejne państwa mogą 

tę decyzję podjąć (ze świadomością, że ostatni zawsze będą mieli mniej do powiedze-

nia). Proces ten musi jeszcze bardziej osłabić pozycję krajów pozostających poza Unią 

Bankową. 

Bez wątpienia Rumunia przeprowadziła analizę kwestii przemawiających za przystą-

pieniem do bliskiej współpracy z EBC oraz przeciwko temu przystąpieniu i uznała, że 

korzyści są większe niż zagrożenia. Oczywiście bez znajomości użytych argumentów 

nie sposób się do nich odnieść. Nie wiadomo też, czy argumenty te wytrzymają pró-

bę czasu. Zapewne nie można zbytnio liczyć na szczegółowe wyjaśnienia rumuńskich 

nadzorców, warto jednak pytać. Ale przede wszystkim warto dokonać własnej anali-

zy, z uwzględnieniem różnych scenariuszy dalszego przebiegu wypadków. Jeśli bowiem 

w ciągu najbliższych kilku lat śladem Rumunii podążą kolejne kraje, zwłaszcza o istot-

nym znaczeniu dla sektora finansowego Unii Europejskiej, konkluzje analizy mogą być 

zupełnie inne. 

ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA PRZYSTĄPIENIEM DO UNII BANKOWEJ 

PRZEZ KRAJ SPOZA STREFY EURO

1. Włączenie sektora bankowego danego kraju w zakres odpowiedzialności EBC. Je-

śli nawet mechanizmy zabezpieczające na poziomie Unii Bankowej będą słabsze niż 

w przypadku krajów strefy euro, to fakt, iż dany system bankowy będzie objęty me-

chanizmami Unii Bankowej, zwiększy jego bezpieczeństwo, a także – co nie mniej 

ważne – poprawi wizerunek danego systemu bankowego i jego nadzoru. 

2. Posiadanie prawa głosu w Radzie ds. Nadzoru. Zważywszy na strukturę własnościo

wą polskiego sektora bankowego byłoby to dużą korzyścią. Uprawnienie to trzeba 

postrzegać całościowo. Rada podejmuje decyzje w sprawie każdego banku objęte-

go bezpośrednim nadzorem EBC. Jest mało prawdopodobne, by decyzje podejmowa-

„Konieczna jest odpowie-
dzialność na poziomie 
narodowym. Musimy wpro-
wadzać reformy struktu-
ralne na poziomie narodo-
wym. Brak równowagi ma-
kroekonomicznej powinien 
być znacznie surowiej niż 
dotychczas ścigany przez 
Komisję Europejską. (…) 
Gdzie jest pole do dalszej 
integracji? Myślę, że musi-
my zdywersyfikować źró-
dła finansowania, rozwija-
jąc rynki kapitałowe, two-
rząc prawdziwie europejski 
zintegrowany rynek 
kapitałowy.“

Yves Mersch
Członek Zarządu 
Europejskiego Banku 
Centralnego
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ne były pomimo racjonalnego sprzeciwu zainteresowanych krajów. Każdy z nadzor-

ców dysponować będzie jednym głosem, bez względu na wielkość swego systemu 

bankowego. Mechanizm podejmowania decyzji oparty jest na zasadzie wzajemno-

ści, bowiem nadzorca, który przystępuje do Unii Bankowej, zyskuje prawo wyrażania 

swoich opinii i współdecydowania w sprawach dotyczących banków z innych krajów.

Państwa pozostające poza Unią Bankową, nie mają wpływu na decyzje podejmowa-

ne przez Radę ds. Nadzoru, a następnie przez EBC w ramach sprawowania jednolite-

go nadzoru. Tymczasem decyzje te mogą pośrednio ich dotyczyć. 

3. Zabezpieczenie pozycji państw członkowskich spoza strefy euro w ramach mechanizmu

SRM. Interesy państw członkowskich spoza eurolandu, które zgodziły się na obję-

cie nadzorem oraz jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej li-

kwidacji w ramach bliskiej współpracy, są chronione przez włączenie tych państw 

w proces podejmowania decyzji dotyczących banków działających na ich terytorium.

W ramach SRM głos państw goszczących ma taką samą siłę jak głos państw macie-

rzystych przy decyzjach podejmowanych przez Radę ds. Restrukturyzacji i uporząd-

kowanej likwidacji w odniesieniu do banków transgranicznych. 

Jednolite traktowanie państw uczestniczących w Unii Bankowej, niezależnie od tego, 

czy są to kraje eurolandu czy nie, przewidziane zostało również w aspekcie funduszu 

naprawczego. Nie potwierdziły się obawy o ustalenie klucza kapitałowego EBC jako 

podstawy wznoszenia składek na fundusz. Przyjęty sposób wyznaczania składki, ba-

zujący na zobowiązaniach banków pomniejszonych o fundusze własne i depozyty 

gwarantowane, jest korzystny dla krajów takich jak Polska, których udział w sekto-

rze bankowym całej Unii jest niewielki.

Nie można jednak zapominać, że przystąpienie do Unii Bankowej kraju spoza strefy 

euro może mieć również niekorzystne skutki. 

Na pierwszym miejscu należy wymienić brak dostępu do mechanizmu stabilizacyjnego 

oraz do pomocy płynnościowej EBC. Państwa eurolandu mogą otrzymać pomoc z ESM 

– europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego. Wprowadzenie do rozporządzenia SRM 

„Problem Europy wynika 
z braku konkurencyjności 
Europy Południowej. Rozwią-
zaniem przyjętym przez pań-
stwa europejskie jest uwspól-
nienie ryzyka inwestycyjnego. 
Proces ten prowadzi dziś po-
nownie do nadmiernego 
zapożyczenia, ograniczenia 
fiskalne nie są respektowane 
i pojawia się hazard moralny 
na wielką skalę. To bardzo zła 
droga. Finansowanie instru-
mentami dłużnymi jest środ-
kiem przeciwbólowym, który 
zniechęca do koniecznej, choć 
trudnej i bolesnej operacji, 
której Europa potrzebuje.“

Hans-Wener Sinn
Prezes Ifo Institute 
for Economic Research
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możliwości pożyczania przez fundusz naprawczy środków na rynkach finansowych tyl-

ko w niewielkim stopniu łagodzi to ograniczenie. Ważne jest zatem zapewnienie wspar-

cia płynnościowego wszystkim bankom nadzorowanym przez EBC. 

Istotnym problemem dla naszego kraju, w którym sektor bankowy jest uznawany za zdro-

wy i bezpieczny w porównaniu do innych państw członkowskich, jest kwestia zmiany de-

cyzyjności po wstąpieniu do Unii Bankowej przy tworzeniu tzw. podgrup płynnościowych. 

Zgodnie z regulacją w sprawie wymogów kapitałowych (CRR), w ramach tworzonych 

podgrup płynnościowych może mieć miejsce swobodny przepływ środków pomiędzy ban-

kami – uczestnikami podgrupy. Do utworzenia podgrupy płynnościowej wymagane jest 

podjęcie wspólnej decyzji przez nadzorcę konsolidującego oraz właściwych organów od-

powiedzialnych za nadzór nad podmiotami (bankami) zależnymi w poszczególnych krajach. 

Jeśli wypracowanie wspólnej decyzji (w wymaganym czasie lub po wyczerpaniu mechani-

zmu mediacji) nie jest możliwe, każdy właściwy organ odpowiedzialny za nadzór indywidu-

alny podejmuje samodzielną, wiążącą decyzję. Oznacza to, że krajowy organ nadzoru może 

nie zgodzić się na włączenie do podgrupy płynnościowej banku, nad którym sprawuje nad-

zór jako nadzorca goszczący. 

W przypadku Unii Bankowej, gdyby utworzenie podgrupy dotyczyło banków objętych 

nadzorem EBC, decyzje dotyczące utworzenia podgrupy należałyby do EBC – jako nad-

zorcy konsolidującego i jednocześnie odpowiadającego za nadzór nad bankami zależ-

nymi w poszczególnych krajach. Do podejmowania tych decyzji zastosowanie miała-

by procedura przewidziana w SSM, zgodnie z którą każde z państw, w tym również kraj 

uczestniczący w Unii Bankowej na zasadzie bliskiej współpracy, posiada równy głos. 

Gdyby taki kraj nie zgadzał się z niekorzystną dla siebie decyzją Rady ds. Nadzoru 

o utworzeniu podgrupy płynnościowej, a decyzja ta nie zostałaby odrzucona przez 

Radę Prezesów, jedynym sposobem uniknięcia jej skutków byłoby zakończenie bliskiej 

współpracy. Ryzyko, iż trzeba będzie skorzystać z tego mechanizmu, wydaje się nie-

„Kraje śródziemnomorskie 
nie są skłonne przyjąć dyscy-
pliny strefy euro oraz państw 
Europy Północnej. Różni-
ce polegające na gotowości 
lub braku gotowości do zaak-
ceptowania redukcji płac re-
alnych, wskazują na potrze-
bę utworzenia Europy dwóch 
prędkości, jeśli nie wielu 
prędkości, w miejsce prób 
narzucenia jednolitości 
we wszystkich wymiarach.“

Paul Ormerod
Partner Volterra
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wielkie. Zważywszy na możliwe skutki – reputacyjne i dla całego systemu finansowego 

tego kraju – jak również to, że państwo, które zakończyło bliską współpracę, może po-

nownie przystąpić do Unii Bankowej dopiero po trzech latach, wydaje się mało praw-

dopodobne, by w razie sporu strony nie doprowadziły do jego zażegnania bez ucieka-

nia się do środków ostatecznych. 

Zakończenie bliskiej współpracy można traktować jako skuteczne zabezpieczenie, ale nie 

jest to rozwiązanie pożądane. Przystępując do Unii Bankowej, nie należy raczej zakła-

dać możliwości wystąpienia z niej w wyniku konfliktu decyzyjnego. Dlatego kraj roz-

ważający wejście w bliską współpracę powinien dążyć do takiego ułożenia swoich 

relacji z EBC i z ESM, aby przed uzyskaniem dostępu do zabezpieczeń przysługujących 

jedynie krajom strefy euro, nie stał się przedmiotem decyzji, w wyniku których potrze-

bowałby wsparcia dla siebie nieosiągalnego. 

Nie można też wykluczyć, iż w przypadku niektórych państw członkostwo w Unii Ban-

kowej wpłynie na skuteczność i konserwatyzm sprawowanego w nich nadzoru. Podej-

ście nadzorcze w poszczególnych krajach nie jest obecnie jednolite i jednakowo efek-

tywne. Nie wiadomo, czy i w jaki sposób (na mniej czy bardziej konserwatywny) ów 

nadzór się zmieni. Nie można wykluczyć, że zostanie przyjęty pewien model miesza-

ny. To rozstrzygnięcie będzie istotne dla nadzorów, których konserwatyzm jest więk-

szy niż średnia unijna. 

„Unia Bankowa jest projek-
tem, który ma swój początek 
w strefie euro, rozwija się w 
niej i wykracza poza nią. Two-
rząc ramy tego projektu, przy-
jęliśmy wymiar paneuropejski. 
(…) Projekt ten wymaga reali-
zacji dwóch elementów jedno-
cześnie. Nie można zaakcepto-
wać sytuacji, gdy nadzór funk-
cjonuje na jednym poziomie, 
a uporządkowana likwidacja 
prowadzona jest na drugim.“

Mario Nava
Dyrektor ds. Instytucji 
Finansowych w Komisji 
Europejskiej
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TOWAROWE GIEŁDY ENERGII 
A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE UNII 
EUROPEJSKIEJ

W maju 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiej Strategii Bezpie-

czeństwa Energetycznego (Communication from the Commission to the European Parlia-

ment and the Council, European Energy Security Strategy, COM (2014) 330 final, Brussels, 

28.5.2014), a Komisarz Guenther Oettinger oświadczył, że kraje UE nie mogą ulegać szan-

tażowi politycznemu i handlowemu ze strony dostawców energii.

Kompleksowy plan ograniczenia ryzyka wynikającego z uzależnienia od dostawców ener-

gii powinien zakładać większą rolę mechanizmów rynkowych, a w szczególności europej-

skich giełd towarowych.

I.

Państwa Unii Europejskiej powinny tworzyć wspólny rynek gazu poprzez stopniową inte-

grację, z uwzględnieniem regionalnych różnic. W szczególności KE powinna wprowadzić 

mechanizmy, które nie tylko zapewniłyby bezpieczeństwo energetyczne, ale również nie do-

puszczałyby do wykorzystywania gazu jako narzędzia politycznego szantażu. W tym zakre-

sie UE powinna dążyć do wprowadzenia obowiązku sprzedaży części importowanego gazu 

przez giełdę, tzw. obligo giełdowe.

UZASADNIENIE:

Proces tworzenia wspólnego rynku gazu w obrębie Unii Europejskiej wymaga stopniowej 

integracji kolejnych obszarów Europy, z uwzględnieniem regionalnych różnic. Rynki gazu 

w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) przechodzą proces gruntownych przemian i odcho-

dzenia od modelu rynku zdominowanego przez jednego dostawcę oraz kontrakty długoter-

2

„Kryzys na Ukrainie 
przyniósł nową sytuację 
geopolityczną, która po-
woduje, że znaczenie bez-
pieczeństwa energetycz-
nego urosło do rangi 
jednego z głównych wy-
miarów wspólnej polityki 
energetycznej. Bezpieczeń-
stwo energetyczne, a nie 
tylko energetyczna konku-
rencyjność, jest kluczowe 
dla tej polityki.“

Janusz Lewandowski
Komisarz UE ds. Budżetu 
i Programowania 
Finansowego
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minowe w stronę tworzenia rynku zliberalizowanego, konkurencyjnego, z wieloma kierun-

kami dostaw i wieloma dostawcami. Utworzenie płynnych rynków regionalnych zwiększy 

ich pozycję negocjacyjną oraz rozwinie regionalne punkty obrotu gazem.

Liberalizacja rynku gazu oznacza zwiększenie jego płynności oraz transparentności, 

a w związku z tym konkurencyjności. Obecne w niektórych krajach uzależnienie od jednego 

dostawcy gazu może być łatwo wykorzystane do praktycznej dezintegracji UE, np. w wy-

niku świadomego, nierynkowego różnicowania cen i warunków dostaw dla poszczególnych 

krajów. Ryzyko to może zostać wyeliminowanie przez wspólną politykę i wprowadzenie me-

chanizmów zapewniających bezpieczeństwo energetyczne i niedopuszczających do wyko-

rzystywania gazu jako narzędzia politycznego szantażu.

Z drugiej strony, interesy dużych europejskich korporacji – importerów gazu – są pod-

porządkowane tworzeniu wartości dla akcjonariuszy i są z wielu powodów krótkookre-

sowe. Trudno byłoby oczekiwać, aby w biznesplanach tych korporacji uwzględnione 

były koszty bezpieczeństwa energetycznego Europy. Dlatego, niezależnie od politycz-

nych działań na rzecz wspólnej polityki i nadzoru w zakupach gazu, warto rozważyć 

dodatkowe rozwiązania pozwalające zrealizować te same cele w formule niekonflikto-

wej wobec korporacji.

Takim mechanizmem może być wprowadzenie obowiązku sprzedaży części importowane-

go gazu przez giełdę, tzw. obligo giełdowe. Obowiązek sprzedaży gazu w UE przez gieł-

dę powinien zapewnić anonimowość sprzedających i kupujących oraz w sposób rynkowy 

ujednolicić cenę gazu. Obowiązek publicznej sprzedaży gazu jest narzędziem, które po-

przez zapewnienie płynności na giełdzie stworzy otoczenie rynkowe umożliwiające roz-

wój konkurencji i spowoduje ujednolicenie ceny między połączonymi rynkami.

II.

Rynek gazu jest rynkiem infrastrukturalnym, czyli rynkiem, na którym kluczową rolę 

odgrywa infrastruktura niezbędna do prowadzania działalności. W celu zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego kraje Unii Europejskiej powinny dążyć do roz-

„Największe szanse na 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz zmniej-
szenie zależności od ze-
wnętrznych dostaw energii 
wiążą się z inwestycjami 
w wydajność energetycz-
ną. Musimy skończyć z izo-
lacją indywidualnych ryn-
ków i zrozumieć, że wzmoc-
nienie wzajemnych powiązań 
będzie decydujące dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa oraz 
poprawy wydajności gospo-
darki europejskiej. “

Maria van der Hoeven
Dyrektor Zarządzający 
Międzynarodowej 
Agencji Energii
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budowy infrastruktury, która zapewnia możliwość nabywania gazu z różnych kierun-

ków po konkurencyjnych cenach.

UZASADNIENIE: 

Podstawowym warunkiem do realizacji projektu skutecznego wykorzystania systemu gieł-

dowego do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy jest dywersyfikacja źró-

deł zaopatrzenia i rozbudowa sieci przesyłowej. Sytuacja w obszarze infrastruktury od 2009 

roku uległa znacznej poprawie, w Europie mamy więcej rewersów1 i więcej zdolności do re-

gazyfikacji2 LNG. Jednak ta poprawa dotyczy głównie Europy Zachodniej i Południowo-Za-

chodniej. 

1  Usługa przesyłania świadczona w kierunku przeciwnym do fizycznego 
przepływu paliwa gazowego.

2  Proces polegający na zamianie gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) 
w postać gazową poprzez ogrzewanie. 
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PILNE I KLUCZOWE DLA DYWERSYFIKACJI I BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW SĄ 

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ W EUROPIE CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ

Korytarz Północ-Południe w Europie Środkowej 

Na terenie Polski zdefiniowano dwa odcinki przebiegu Korytarza Północ-Południe: 

zachodni i wschodni. Niektóre z inwestycji, ujęte w zakresie programu inwestycyjnego, 

są już realizowane w północno-zachodniej Polsce przez GAZ-SYSTEM SA.

Dzięki tej inwestycji możliwe będzie połączenie rynków gazu regionu bałtyckiego z ryn-

kami Europy Środkowej, co powinno zwiększyć atrakcyjność regionu dla zewnętrznych 

dostawców gazu i bezpieczeństwo uczestników rynku wewnętrznego.

Terminal LNG w Świnoujściu

Terminal LNG w Świnoujściu jest strategicznym przedsięwzięciem inwestycyjnym reali-

zowanym przez spółkę Polskie LNG. 

W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziem-

nego rocznie. W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na gaz, 

możliwa będzie jego rozbudowa do 7,5 mld m³. Będzie to pierwszy terminal LNG w Eu-

ropie Północno-Wschodniej, który stanowić będzie nowe źródło dostaw dla regionu po-

przez dostęp do światowego rynku LNG.

Nowe połączenia międzysystemowe

Ponadto Kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny rozbudować infrastrukturę po-

zwalającą na odbiór gazu z nowych źródeł dostaw, takich jak: Morze Północne (projekt: 

Baltic Pipe), Morze Kaspijskie (TAP).

Rozbudowa połączeń międzysystemowych zapewni możliwość przesyłania gazu rów-

nież na inne rynki, co zdecydowanie poprawia płynność w całym regionie.

„Pytanie, które musimy po-
stawić, brzmi: Czy definiuje-
my bezpieczeństwo energe-
tyczne jako problem euro-
pejski, jako coś, co musi być 
osiągnięte na poziomie eu-
ropejskim, czy też definiuje-
my je jako coś, co każde z 28 
państw członkowskich osią-
ga indywidualnie? W polityce 
energetycznej wyraźnie bra-
kuje politycznej odwagi, spój-
ności i zrozumienia powa-
gi sprawy, zarówno po stronie 
rządów i parlamentów na-
rodowych, jak i na poziomie 
całej Unii Europejskiej.“

Günter Verheugen
Komisarz UE ds. rozszerzenia 
Unii w latach 1999-2004 
oraz Komisarz UE ds. prze-
mysłu i przedsiębiorczości 
w latach 2004-2010
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W przypadku braku dostaw z Rosji rynek państw Europy Środkowej pozostaje bez moż-

liwości  zaopatrzenia się w to paliwo z innych kierunków, ponieważ państwa te nie mają 

połączeń z dużymi alternatywnymi w stosunku do Rosji rynkami. Jedyny duży sąsiedni 

rynek, jakim są Niemcy, w przypadku braku dostaw gazu z Rosji również nie może gwa-

rantować dostaw na zadowalającym poziomie.

Dla rynków Europy Środkowo-Wschodniej należy poszukiwać innych kierunków dostaw. 

Dopiero po wybudowaniu interkonektorów (połączeń międzysystemowych) i rozbudo-

wie sieci przesyłowych pozwalających na dostęp do źródeł w Norwegii i z kierunku Mo-

rza Kaspijskiego Europa Środkowo-Wschodnia zagwarantuje sobie dywersyfikację i bez-

pieczeństwo dostaw.

Budowanie wspólnego europejskiego rynku gazu jest procesem złożonym i długotrwałym, 

w trakcie którego następuje stopniowe integrowanie kolejnych regionów Europy i tworze-

nie regionalnych punktów wymiany gazu. Cechą dobrze funkcjonujących rynków jest odpo-

wiednio duża płynność, której się nie uzyska bez rozbudowanej infrastruktury, umożliwiają-

cej pozyskania gazu z wielu zdywersyfikowanych źródeł.

W trakcie rozbudowy infrastruktury równolegle powinny być rozwijane kompetencje regio-

nalnych giełd gazu. Instytucja giełdy ma tę przewagę nad innymi możliwościami handlu pa-

liwem, że gwarantuje pełną transparentność w zakresie informacji rynkowych, równe trak-

towanie wszystkich uczestników rynku oraz bezpieczeństwo rozliczeń. 

Budowa spójnego rynku wpłynie na poprawę zdolności negocjacyjnych krajowych podmio-

tów importujących gaz, jak również pozwoli na wykorzystywanie regionalnych giełd gazu 

i krajowych sieci przesyłowych do poprawy płynności regionalnych rynków. Będzie sprzy-

jała realizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego oraz zdrowej i uczciwej 

konkurencji na jednolitym rynku UE.

„Geopolityka wróciła. Musi-
my zmniejszyć naszą zależ-
ność od rosyjskich dostaw 
gazu i ropy. Musimy stwo-
rzyć wspólną europejską 
unię energetyczną. 
Byłaby to potężna reakcja 
o charakterze strategicz-
nym. Jest to sprawa kluczo-
wa nie tylko z punktu wi-
dzenie interesów Europy, ale 
również szeroko rozumianej 
geopolityki.“

Joschka Fischer
Wicekanclerz i Minister 
Spraw Zagranicznych 
Niemiec w latach 1998-2005

„Wśród krajów UE Polska 
jest pionierem w zaawan-
sowaniu prac związanych 
z poszukiwaniem i wydo-
byciem gazu z łupków. Je-
śli w wielu krajach europej-
skich stan zaawansowania 
byłby zbliżony do polskie-
go, pozwoliłoby to na wzrost 
efektywności przedsięwzięć 
dzięki korzystaniu z efektu 
skali, np. w zakresie kosztów 
związanych z obsługą pro-
jektów.“

Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska
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INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY
(ANGAŻOWANIE POTENCJAŁU PUBLICZNEGO 
W PROCESY ROZWOJOWE) – KOORDYNACJA 
I WSPARCIE ANALITYCZNO-PROGRAMOWE

1. Kontynuując rozwój programu Inwestycje Polskie, należy przyjąć szeroką koncepcję  

działania i stworzyć instytucję rozwojową o istotnym potencjale w stosunku do PKB, 

aktywną na wielu rynkach, w tym również na rynku kapitałowym. 

2. Koordynacja interwencjonizmu w Polsce mogłaby wykorzystywać wieloletnie do-

świadczenia KfW Bankengruppe, a w zakresie dostępu do tzw. dozwolonej pomo-

cy publicznej bazującego na porozumieniu rządu niemieckiego z Komisją Europejską. 

Oznaczałoby to m.in.:

Utworzenie holdingu państwowego, w którego skład wchodziłyby m.in. BGK 

i PIR. Warto byłoby również rozważyć włączenie do tego holdingu ARP, KUKE 

i nowo utworzonego Funduszu Rozwoju Rynku Kapitałowego. Holdingiem zarzą-

dzałby organ międzyresortowy przy wsparciu organów doradczych.

Wyodrębnienie w holdingu części prowadzącej wyłącznie działalność rynkową 

(na wzór KfWIPEX-Bank) oraz części, która realizowałaby tzw. dozwoloną pomoc 

publiczną (na wzór KfWPromotional Bank) i wspierałaby m.in. inwestycje infra-

strukturalne, innowacje oraz eksport.

3

„Przyspieszenie rozwo-
ju infrastrukturalnego dzię-
ki współdziałaniu pomiędzy 
stroną publiczną i prywatną 
wymaga zbudowania real-
nej platformy do wykonania 
zadań związanych z koordy-
nacją zaangażowania po-
tencjału publicznego 
i zbudowania zdolności ana-
lityczno-programowej po 
stronie publicznej odpowie-
dzialnej za programowanie 
rozwoju infrastruktury.“

Jerzy Gajewski
Prezes Zarządu NDI S.A.
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Wypracowanie mechanizmu wsparcia inwestycji, gwarancji i innych działań w ob-

szarze projektów „nierynkowych”, ale o wysokiej społecznej stopie zwrotu. Mecha-

nizm ten  mógłby  zostać doprecyzowany w toku negocjacji z Komisję Europejską.  

Część „nierynkowa” powinna być zwolniona z podatku dochodowego i nie polegać 

pod nadzór KNF.

3. Tworząc dalsze rozwiązania strukturalne w ramach rozwoju programu Inwestycje

Polskie, należy zapewnić zdolność analityczno-programową oraz zarządczą wynika-

jącą z funkcji koordynacyjnych (międzybranżowych/ międzyresortowych).

4. Potencjał finansowy holdingu mógłby być oparty na funduszach inwestycyjnych, 

co zapewniłoby wymaganą elastyczność w wieloletnich działaniach wielobranżowych.

UZASADNIENIE KOORDYNACJI INTERWENCJONIZMU W ZAKRESIE INWESTYCJI 

INFRASTRUKTURALNYCH

1. Całkowite korzyści z rozwoju infrastruktury pojawiają się dopiero w długim

okresie. Beneficjentami są w znacznym stopniu podmioty, które bezpośrednio nie 

wykorzystują danej infrastruktury (korzyści to tzw. pozytywne efekty zewnętrzne). 

Jest to jeden z czynników uzasadniających zaangażowanie państwa w  rozbudowę 

infrastruktury.

2. Rolą państwa jest regulacja aktywności gospodarczej w obszarze infrastruktury, 

w tym tworzenie bodźców do rozwoju określonych jej rodzajów lub do lepszego jej 

wykorzystania (np. wsparcie transportu intermodalnego lub subsydiowanie przewo-

„Nie wierzę w korzyści pły-
nące z programów sty-
mulujących finansowa-
nie instrumentami dłużny-
mi. Kryzys pokazał nam, jak 
ważny jest zdrowy budżet w 
latach tłustych, aby unikać 
kłopotów w latach chudych. 
Pakt Stabilności i Rozwo-
ju jest elastycznym instru-
mentem reform, który po-
zwala poprawić konkuren-
cyjność i obniżyć deficyt.“

Steffen Kampeter
Parlamentarny Sekretarz 
Stanu, Ministerstwo 
Finansów Niemiec
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zów pasażerskich koleją). Państwo jest zobowiązane do aktywnego udziału w roz-

budowie infrastruktury będącej w jego posiadaniu lub przez nie kontrolowanej.

3. Polska ma nadal niską pozycję w rankingach jakości infrastruktury1. Aby zmniejszyć 

dystans do wysokorozwiniętych krajów UE, niezbędne jest efektywne wykorzysta-

nie środków finansowych – zarówno krajowych, unijnych, jak i kapitału prywatnego. 

Procesy inwestycyjne w infrastrukturze powinny być koordynowane i optyma-

lizowane w celu uniknięcia nakładania się zadań inwestycyjnych w kilku sek-

torach i związanych z tym zaburzeń na rynku wykonawców i dostarczycieli ka-

pitału.

4. Bardziej zaawansowana i efektywna koordynacja projektów na poziomie całościowej  

strategii rozwoju infrastruktury w Polsce powinna objąć kluczowe elementy infra-

struktury w wymiarze sektorowym (drogi, koleje, infrastrukturę energetyczną i tele-

komunikacyjną), zarówno na poziomie centralnym/krajowym, jak i regionalnym. Koor-

dynacja i optymalizacja polityki inwestycji infrastrukturalnych realizowana w ramach 

programu Inwestycje Polskie wymaga powołania niezależnego ciała nadzorczego 

(w dalszej części określanego roboczo jako Komitet ds. Rozwoju Infrastruktury).

5. Komitet ds. Rozwoju Infrastruktury mógłby być podmiotem określającym prio-

rytety rozwojowe, metodykę prowadzenia i oceniania projektów inwestycyjnych, 

dokonującym wyboru projektów istotnych z punktu widzenia infrastruktury krajo-

wej i regionalnej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zredukować obecne problemy związa-

ne z nadmiernym rozproszeniem kompetencji w zakresie projektów infrastrukturalnych 

oraz ułatwiłoby koordynację polityki finansowania nakładów inwestycyjnych przy udzia-

le Ministerstwa Finansów. 

1  W ostatnim rankingu Global Competitiveness Report (CGR) grupa ekspertów oceniła ogólną jakość 
szeroko rozumianej infrastruktury w Polsce tak nisko, że nasz kraj znalazł się w rankingu dla infrastruktury 
na odległym 74. miejscu na świecie (dla porównania Polska zajęła 42. miejsce w rankingu CGR ogółem).
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6. Optymalizacja programów inwestycyjnych powinna mieć na celu zmniejszenie ryzyka 

„spekulacyjnych” wahań cen i kosztów budowy infrastruktury, w tym kosztów fi-

nansowania. Powinna także uwzględniać ocenę możliwości realizacji określonej ska-

li inwestycji.

7. Inwestycje infrastrukturalne odznaczają się bardzo wysokim poziomem kapi-

tałochłonności i ryzyka, dlatego też pozyskanie funduszy na ich finansowanie 

nie jest łatwym przedsięwzięciem. Dodatkowym problemem jest ograniczenie 

finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez banki po kryzysie finansowym 

(w wyniku wzrostu awersji do ryzyka i  wprowadzeniu nowych rozwiązań regulacyj-

nych, ograniczających skłonność do udzielania długoterminowych kredytów). Odpo-

wiedzią rządu na problemy z pozyskiwaniem finansowania dla projektów infrastruk-

turalnych miał być w szczególności program Inwestycje Polskie, w ramach którego 

BGK ma pełnić funkcję banku zapewniającego finansowanie dłużne na okresy nie-

dostępne w bankach komercyjnych, a możliwe jedynie w międzynarodowych insty-

tucjach finansowych (zwłaszcza aktywnych na polskim rynku EBI i EBOiR). Równo-

cześnie spółka PIR ma być mniejszościowym inwestorem kapitałowym w tego typu 

projektach.

8. Ocena ogłoszonych przez PIR inwestycji pod kątem „misyjnego” charakteru i celu 

Programu „Inwestycje Polskie” jest niejednoznaczna. Nie wszystkie z ogłoszonych pro-

jektów wydają się w pełni wpisywać w politykę wsparcia infrastruktury w Polsce. 

Pierwotna koncepcja PIR została bowiem bezzasadnie zawężona do funduszu infra-

strukturalnego oraz fund of funds. Wydaje się, iż istotnym mankamentem jest wbu-

dowana w strategię inwestycyjną PIR potrzeba uzyskania w przypadku każdej inwe-

stycji rynkowych stóp zwrotu.
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9. PIR, zamiast podejmowania inwestycji wyłącznie rynkowych (dających rynkowy

zwrot finansowy), powinien mieć możliwość inwestowania w projekty o oczeki-

wanych zwrotach społecznych, którymi nie są zainteresowani inwestorzy prywat-

ni. Mechanizmy wsparcia inwestycji „nierynkowych” będą zapewne musiały zostać 

zaakceptowane przez Komisję Europejską. Konieczne jest wypracowanie sposobu 

wprowadzenia takich mechanizmów przy wykorzystaniu doświadczeń innych kra-

jów UE (jak KfW w Niemczech).

10. Poza zmianą strategii inwestycyjnej PIR zasadnym wydaje się powiązanie PIR i BGK 

poprzez jednego właściciela i ścisła koordynacja działań obu instytucji. Połą-

czenie PIR z BGK nie byłoby wyjściem właściwym, ponieważ mogłoby spowo-

dować podporządkowanie całokształtu działalności restrykcjom wynikającym 

z prawa bankowego. Dzięki takiej zmianie BGK będzie mógł odejść od roli banku 

Skarbu Państwa w kierunku instytucji rozwojowej, wspierającej inwestycje i eksport. 

Pożądane są tutaj różne struktury o charakterze holdingowym, obejmujące BGK 

i PIR, oraz nowe elementy organizacyjne, które powinny umożliwiać tworzenie celo-

wych funduszy inwestycyjnych wykorzystujących składniki majątku Skarbu Państwa 

w celu tworzenia oczekiwanej wartości dodanej. Komitet ds. Rozwoju Infrastruktury  

umożliwiałby koordynację międzyresortową poprzez udział właściwych ministrów 

(skarbu, infrastruktury i rozwoju, gospodarki, finansów). W strukturze należy prze-

widzieć również odpowiedni potencjał analityczno-programujący. Szczególnie waż-

na będzie jakość zarządcza i kompetencje oraz niezależność kadry kierującej.

11. Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie (bez wskazania konkretnej propozycji 

struktury holdingu i podmiotu nim zarządzającego):

„Stabilność finansowa ozna-
cza, że system bankowy jest 
nie tylko bezpieczny i silny, 
ale że spełnia rolę, do której 
jest powołany, czyli skutecz-
nie alokuje środki w całej go-
spodarce i wspiera wzrost. 
Gdy spojrzymy na wzrost go-
spodarczy w CEE, widzimy 
bardzo niski poziom inwesty-
cji realnych.“

András Simor
Wiceprezes Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju
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12. Brak dobrej jakości analiz i często aktualizowanych planów uniemożliwia optymalizację

programów rozwoju infrastruktury. Zaplecze analityczne w postaci swego rodzaju 

centrum analiz i studiów strategicznych dla infrastruktury w ramach BGK/progra-

mu Inwestycje Polskie byłoby odpowiedzialne za monitoring inwestycji, analizę pla-

nów rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, śródlądowej, lotnisk oraz 

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu i energii elektrycznej oraz dużych źródeł 

wytwarzania energii. Jakie istniejące zasoby stałyby się podstawą stworzenia takie-

go zaplecza analitycznego, pozostaje kwestią do dalszej dyskusji.
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JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ PROJEKTÓW 
INFRASTRUKTURALNYCH DLA KAPITAŁU 
PRYWATNEGO?

Zrównoważony rozwój infrastruktury wiąże się z zapewnieniem zdolności do realizacji dłu-

gookresowych programów inwestycyjnych o wysokiej efektywności, prowadzących do po-

wstania obiektów/instalacji charakteryzujących się niskimi kosztami eksploatacji.

Mając w szczególności na uwadze wahania w dostępności środków publicznych oraz chcąc 

zapewnić wysoki poziom kompetencji i umiejętności oraz doświadczenie zespołów realiza-

cyjnych, w wielu krajach (np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech) podję-

to współpracę publiczno-prywatną przy realizacji strategii związanych z rozwojem infra-

struktury. 

Polska jest wielkim nieobecnym wśród krajów o rozwiniętych procesach współpracy pu-

bliczno-prywatnej. Wprawdzie istnieją ramy prawne do realizacji partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP), ale przy realizacji projektów drogowych i kolejowych wciąż preferowany 

jest system „tradycyjny”, tj. bezpośrednich zamówień publicznych.

Powyższe kwestie były przedmiotem dyskusji w ramach Europejskiego Kongresu Finanso-

wego 2014, w wyniku których wypracowano rekomendację dotyczącą angażowania kapi-

tału prywatnego w infrastrukturalne programy rozwojowe.

4

„Nowe trendy w rozwoju in-
frastruktury na świecie to: 
dywersyfikacja własności 
aktywów infrastruktural-
nych, rozwój elektroenerge-
tyki rozproszonej, transpa-
rentność umowy i sposobu 
finansowania przedsięwzięć 
infrastrukturalnych.“

Krzysztof Rozen
Partner KPMG

„Bardzo często o infrastruk-
turze myślimy od strony po-
pytowej, od strony oddzia-
ływania na koniunkturę, ale 
zawsze podkreślaliśmy, że 
ma to znaczenie o tyle o ile 
inwestycje publiczne pobu-
dzają inwestycje prywatne. 
Same inwestycje publiczne 
nie rozwiązują problemu.“

Jerzy Hausner
Profesor, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie
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REKOMENDACJA

W celu podniesienia poziomu efektywności procesów inwestycyjnych i poprawy para-

metrów eksploatacyjnych realizowanych obiektów/instalacji infrastrukturalnych nale-

ży, pod egidą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, opracować standardowy model 

współpracy publiczno-prywatnej wraz ze wskazaniem strategicznych projektów inwe-

stycyjnych do realizacji w tym standardzie. 

UZASADNIENIE

Definiowane obecnie wieloletnie plany rozwojowe infrastruktury technicznej (transport, 

energetyka i telekomunikacja) obejmują okres do roku 2030, a w niektórych przypadkach 

dotyczą perspektywy roku 2050. 

Wysoka kapitałochłonność projektów infrastrukturalnych oraz ograniczona i zmienna 

w czasie dostępność środków publicznych skłaniają do twierdzenia, że bez możliwości fi-

nansowania części nakładów inwestycyjnych przez kapitał prywatny niemożliwe będzie 

zapewnienie zrównoważonego rozwoju infrastruktury. 

Rząd Polski podjął wyzwanie wynikające z ambicji rozwojowych kraju, uruchamiając pro-

gram Inwestycje Polskie, w ramach którego powstała spółka kapitałowa Polskie Inwestycje 

Rozwojowe, a Bank Gospodarstwa Krajowego przechodzi transformację w bank rozwojowy.

Powyższe działania administracji państwowej wskazują, że wzrosła  świadomoś

konieczności współpracy z rynkiem finansowym, (jako jednym z przedstawicieli sektora 

prywatnego) w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Jak wynika z doświadczeń krajów, które wdrożyły efektywną współpracę publiczno-pry-

watną (są nimi m.in. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy), koniecznym krokiem w kie-

runku skutecznej realizacji podjętego programu jest zapewnienie atrakcyjności projektów 

infrastrukturalnych dla kapitału prywatnego. Procesy inwestycyjne z tego obszaru cha-

rakteryzują się wysoką kapitałochłonnością, skomplikowanym charakterem, długotrwałym 

okresem prac przygotowawczo-realizacyjnych i wieloletnim okresem eksploatacyjnym. Dla-

tego niezbędne jest określenie standardu współdziałania pomiędzy stroną publiczną i pry-

watną, wypracowanego na drodze dyskusji i uzgodnień.

Rekomendowany Standard Relacji Publiczno-Prywatnej powinien mieć charakter doku-

mentu określającego dobre praktyki w ramach współpracy publiczno-prywatnej i powi-

nien, między innymi, obejmować następujące zagadnienia:

„Współpraca partnerów w 
procesie finansowania du-
żych projektów z wykorzy-
staniem istniejących in-
strumentów (finansowanie 
dłużne, zaangażowanie ka-
pitałowe) oraz posiadanie 
komplementarnych zespo-
łów do strukturyzowania 
transakcji są kluczowe 
dla sukcesu projektu..

Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu 
Bank Pekao S.A.

„Proces wydawania decy-
zji jest stanowczo za długi, 
jest rozmyty. To jest często 
ta wieloinstancyjność, któ-
ra jest zabójcza szczególnie 
jeżeli chodzi o prawo admi-
nistracyjne. Odwołania cią-
gnące się w nieskończoność, 
inwestycja się toczy, nato-
miast postępowania trwają. 
Po zakończeniu inwestycji 
okazuje się, że jakieś decyzje 
pouchylano, kiedy inwesty-
cja jest już zrealizowana."

Zbigniew Ćwiąkalski
Profesor, Uniwersytet 
Jagielloński
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Sposób wyłonienia partnera prywatnego – obowiązujące w Polsce prawo umożliwia 

wieloetapowe postępowanie i negocjacje warunków szczegółowych umowy. Konieczne 

jest wprowadzenie zasady „administracji negocjującej” zamiast „władczo-nakazującej”.

Podział matrycy ryzyka między strony umowy – konieczna jest racjonalność podzia-

łu ryzyka między strony umowy według zasady odpowiedzialności za własne działania 

i kontrolę (lub jej brak) nad wpływem zjawisk zewnętrznych na przebieg procesu inwe-

stycyjnego/eksploatacyjnego.

Sposób rozwiązywania sporów w trakcie trwania współdziałania i po jego zakończeniu 

– istotne jest zapewnienie możliwości realizacji inwestycji w wypadku różnicy stanowisk 

stron umowy (w tym z wykorzystaniem np. mediacji, instytucji niezależnego eksperta 

z możliwością dochodzenia roszczeń) oraz definiowalny w czasie sposób rozstrzygania 

sporów końcowych (postępowanie mediacyjne, arbitraż).

Sposób rozliczeń i warunki z nim związane – w inwestycjach infrastrukturalnych, szcze-

gólnie obejmujących wieloletni okres eksploatacyjny, rozliczanie jest wielowątkowe 

(zwrot na kapitale, usługi wykonawcze, osiąganie parametrów eksploatacyjnych) i czę-

sto dotyczy stosowania modeli finansowych przy zmiennych warunkach otoczenia – 

konieczne jest zapewnienie procedur dostosowawczych i metod ich ustalania.

Ze względu na proponowany charakter dokumentu (dobrych praktyk) oraz istotne różnice 

struktury relacji między stronami umowy występujące w projektach inwestycyjnych róż-

nych typów infrastruktury, szczególnie ważnego znaczenia nabiera program inwestycji pi-

lotażowych. Proces ustalania Standardu, szkolenia i warsztaty z zakresu współpracy pu-

bliczno-prywatnej (np. pierwsze spotkanie pt. „PPP w rozwoju miast i regionów – doświad-

czenia i perspektywy” ramach EKF 2014, organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowe-

go, Polskie Inwestycje Rozwojowe, Miasto Sopot, Bank Pekao SA i Baker & McKenzie) oraz 

selekcja projektów do programu pilotażowego (wraz z określeniem warunków ich realiza-

cji) będą kształtowały warunki do realnego zaangażowania kapitału prywatnego w rozwój 

infrastruktury. 
„Chcąc spojrzeć szerzej 
na przyszłą pozycję Europy 
w globalizującym się świe-
cie, powinniśmy być w pełni 
świadomi ograniczeń w sfe-
rze inwestycji. Konsolidacja 
fiskalna ma na celu ograni-
czenie ilość projektów wspie-
ranych przez sektor publicz-
ny w krajach członkow-
skich. “

László Baranyay
Wiceprezes Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego

„Sugeruję trochę naszej 
uwagi przenieść z zarzą-
dzania podażą, czyli budo-
wy nowych elektrowni, które 
będą stały jak piękne pomni-
ki, na zarządzanie popytem. 
Efekt jest taki, że nie gubimy 
nic, tj. nadal zużyje się tyle 
samo węgla, natomiast uży-
jemy do tego mniejszych na-
kładów inwestycyjnych. 
Negawaty w nakładach in-
westycyjnych kosztują kilka 
promili, czasami kilka pro-
cent tego co megawaty i to 
jest ta duża korzyść.“

Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu 
ENERGA S.A.
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ZARZĄDZANIE POPYTEM NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Rekomendujemy wdrożenie programu zarządzania popytem na energię elektryczną jako 

prorynkowego rozwiązania problemu możliwych niedoborów mocy.

Zarządzanie popytem na energię, czyli demand side response (DSR), angażuje odbiorców 

w rozwiązanie problemu szczytowego obciążenia sieci. Mechanizm polega na dobrowol-

nym przenoszeniu przez konsumentów swojego zapotrzebowania poza okresy szczytu, co 

w konsekwencji generuje tzw. jednostki negawatów , czyli energii niezużytej w danym cza-

sie. Próba sięgnięcia po potencjał negawatów to korzystny dla gospodarki transfer środków 

od „bogatej energetyki” do „biednych klientów”. Dodatkowo, zarządzanie popytem powodu-

je, że w większym stopniu wykorzystuje się potencjał istniejących elektrowni. To z kolei po-

zwala uniknąć nowych inwestycji – prowadzi więc do miliardowych oszczędności. 

UZASADNIENIE I USZCZEGÓŁOWIENIE

Niedobory mocy, w Polsce jeszcze czysto teoretyczne, są zagrożeniem możliwym w szczy-

towych godzinach zapotrzebowania na energię elektryczną, kiedy popyt na energię 

przewyższy podaż. Zamiast budować kolejną elektrownię na pokrycie zapotrzebowania 

w szczycie, warto rozważyć alternatywne i tańsze metody zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego, takie jak zarządzanie popytem.

Pilotażowe programy zarządzania popytem, przeprowadzone m.in. w Danii, Norwegii 

i Finlandii spowodowały redukcję mocy szczytowej na poziomie od 6% do 10%. W Pol-

sce w 2013 roku, zgodnie z danymi PSE SA, maksymalne zapotrzebowanie na moc wynio-

sło 24 761 MW. Redukcja na poziomie zaledwie 5% w szczycie spowodowałaby obniżenie 

zapotrzebowania o około 1 200 MW, co odpowiada mocy sporej elektrowni. Nawet bogate 

kraje skandynawskie szukają innych metod równoważenia systemu elektroenergetycznego 

niż tylko budowa nowych mocy konwencjonalnych – Polska, która ewidentnie do bogatych 

krajów nie należy, nie powinna postępować inaczej.

Wobec perspektywy wystąpienia deficytu energii w najbliższych latach celem powinno stać 

się uzyskanie potencjału odpowiedzi strony popytowej na poziomie około 1 000 negawa-

tów, co pozwoli na zrównoważone zarządzanie systemem elektroenergetycznym oraz za-

pewni podstawę dalszego rozwoju skutecznych narzędzi do zarządzania zapotrzebowaniem 

szczytowym.

5

„Założenia Nowej Perspek-
tywy Finansowej UE 2013 
– 2020 (relatywnie większy 
udział MSP, zwiększenie ich 
innowacyjności i konkuren-
cyjności, transfer nowocze-
snych technologii do gospo-
darki, instrumenty zwrotne) 
są szansą dla sektora finan-
sowego w procesie transfor-
macji MSP.“

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu 
Bank Pekao S.A.
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Aby pełne wykorzystanie potencjału DSR w Polsce oraz zapewnienie jego wysokiej nieza-

wodność w ograniczaniu szczytowego popytu na energię było możliwe, muszą zostać speł-

nione cztery podstawowe warunki:

1. Zapewnienie opłacalności zaangażowania odbiorców poprzez zaproponowanie im

atrakcyjnego systemu wynagrodzenia. Można to zapewnić dwojako: oferując kon-

sumentom wynagrodzenie stałe (za gotowość) i ewentualnie zmienne (za dokonaną 

redukcję) lub tak konstruując taryfy, aby motywowały odbiorców do oszczędności 

płynącej ze zmiany nawyków użytkowania energii elektrycznej (z wysokimi cena-

mi energii w szczycie i zdecydowanie niższymi poza szczytem). Przy czym pierwsza 

z tych metod skuteczniejsza będzie dla klientów biznesowych, a druga dla gospo-

darstw domowych.

2. Wprowadzenie rynku usług i zielonego światła dla agregatorów. Odbiorcą DSR jest

 obecnie operator sieci przesyłowych, a powinni być nimi jeszcze operatorzy usług dys-

trybucyjnych. Tym samym operatorzy nie powinni być organizatorami podaży, czyli do-

stawcami dla siebie samych. Rozwój rynku będzie łatwiejszy, jeśli dopuści się podmioty 

profesjonalnie i odpowiedzialnie agregujące oferty redukcji według pasm i obszarów na 

zlecenie operatorów. Dodatkową korzyścią z działalności agregatorów byłoby ogranicze-

nie do minimum formalności, które musi spełnić odbiorca chcący przystąpić do progra-

mu bodźcowego. W celu zbudowania rynku agregatorów należałoby w pierwszej kolej-

ności zaprzestać bezpośredniego kontraktowania redukcji przez OSP, dzięki czemu agre-

gatorzy nie musieliby konkurować z bezpośrednim odbiorcą ich usług.

3. Udzielenie dostawcom biznesowym gwarancji, że poprzez uczestnictwo w programie

negawatów będą mieli niższe ryzyko niezapowiedzianych wyłączeń prądu – ograni-

czone do sytuacji wyjątkowych (np. huragany). 

4. Powszechne wykorzystanie inteligentnych liczników – w praktyce nie ma zarządzania

bez opomiarowania. Zarządzania popytem na szeroką skalę nie da się poprowadzić  

w oparciu o odczyty liczników energii dokonywane raz na kilka miesięcy.

„Na rynku energii elektrycz-
nej należy zaprzestać anta-
gonizowania różnych 
dostępnych technologii. 
Ważne jest przestrzeganie 
zasady, że każde państwo 
członkowskie UE może za-
chować swobodę decyzji co 
do własnego energy mix, 
bo każde państwo wie, jaki-
mi zasobami dysponuje 
i posiada własne kryterium 
optymalizowania swojego 
energy mix w sensie ogólno-
gospodarczym i makroeko-
nomicznym.“

Marek Woszczyk
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A.
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MOBILIZOWANIE DŁUGOTERMINOWYCH 
OSZCZĘDNOŚCI KRAJOWYCH

Rekomendujemy rozwój dobrowolnych programów emerytalnych (III filar), które mogą 

przyczynić się do złagodzenia spadku stopy zastąpienia, ułatwić finansowanie rozwoju 

i zwiększyć stabilność makroekonomiczną kraju.

Stopa zastąpienia w obowiązkowym systemie emerytalnym będzie się obniżać. Jednocze-

śnie wzrastać będzie liczba osób wymagających dopłat z budżetu państwa do osiągnię-

cia poziomu emerytury minimalnej. Rozwój dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych bę-

dzie łagodził skutki spadku stopy zastąpienia w obowiązkowym systemie emerytalnym, 

a w przypadku wliczania części emerytury III filaru do emerytury minimalnej będzie także 

ograniczał potrzeby dopłat do emerytur minimalnych. Dzięki generowaniu długotermino-

wych oszczędności dobrowolne ubezpieczenia emerytalne mogą ułatwić finansowanie dłu-

goterminowych projektów rozwojowych, zwiększając jednocześnie stabilność makroekono-

miczną kraju. 

Dotychczasowe próby promowania dobrowolnych oszczędności emerytalnych w Polsce 

przyniosły niewielkie rezultaty, zaś kolejne wspierane przez państwo programy (PPE, IKE, 

IKZE) dają coraz mniejsze efekty.

Według danych na koniec 2013 roku, w Polsce aktywa Pracowniczych Programów Emery-

talnych (PPE) stanowiły 0,57% PKB kraju, aktywa zgromadzone na Indywidualnych Kontach 

Emerytalnych (IKE) wynosiły 0,26% PKB, zaś aktywa na Indywidualnych Kontach Zabezpie-

czenia Emerytalnego (IKZE) niespełna 0,01% PKB.

Należy zatem przeanalizować polskie i zagraniczne doświadczenia w zakresie stymulowa-

nia dobrowolnych oszczędności emerytalnych i na tej podstawie opracować system zachęt, 

który wykorzystywałby najlepsze praktyki. 

W szczególności:

Należy poszukiwać rozwiązań mających jak najbardziej powszechny charakter.

Opracowany system powinien łączyć dobrowolny wkład pracownika z uzupełnie-

niem ze strony pracodawcy oraz wsparciem państwa. 

Należy rozważyć zastosowanie mechanizmu, w którym pracownicy zostają auto-

matycznie zapisani do programu i mogą się z niego wycofać w drodze indywidu-

6

„Potrzebowaliśmy kapitału 
zagranicznego na inwesty-
cje, przyciągnęliśmy ten 
kapitał (…), on powodował 
rosnące i powtarzające się 
co roku deficyty na rachun-
kach bieżących, deficyty te 
zwiększały nasze uzależ-
nienie od kapitału zagra-
nicznego, zwiększały naszą 
ujemną międzynarodową 
pozycję netto, (…) to z ko-
lei powoduje, że rok po roku 
wypływa coraz więcej kapi-
tału na zewnątrz w posta-
ci dywidend, reinwestowa-
nych zysków i odsetek od 
obligacji. Jak moglibyśmy 
się wyrwać z tego zaklęte-
go kręgu?“

Mateusz Morawiecki
Prezes Zarządu 
Bank Zachodni WBK
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alnych decyzji, przy czym istniałby system zachęt do pozostawania w programie.

Zachęty fiskalne powinny być tak skonstruowane, aby nie prowadziły do trans-

feru od ogółu podatników do grup o wyższych dochodach.

Rozwiązanie powinno być łatwe w zarządzaniu dla pracodawców oraz admi-

nistracji.

Zasady funkcjonowania systemu powinny być zrozumiałe dla osób słabiej wy-

kształconych.

Programy wykorzystujące zachęty fiskalne powinny podlegać kontroli kosztów, 

tak aby uniknąć sytuacji, że zachęty te służą finansowaniu wysokich prowizji 

instytucji finansowych.

Tworzone programy powinny być przeznaczone nie tylko dla osób pracujących 

w Polsce, lecz również dla Polaków pracujących poza granicami kraju. 

Należy zastanowić się nad wspieraniem innych długoterminowych programów 

oszczędzania, niemających ściśle emerytalnego przeznaczenia.

UZASADNIENIE

1. Polska cierpi na niedostatek długoterminowych oszczędności krajowych, co ogranicza

możliwości rozwoju kraju i zagraża stabilności makroekonomicznej. 

O niedostatku krajowych oszczędności w Polsce świadczy nasza pozycja inwestycyjna 

netto (MPIN – różnica między wszelkimi aktywami zagranicznymi i zobowiązaniami za-

granicznymi kraju). Wskaźnik ten – informujący, czy dany kraj jest wierzycielem, czy 

„Dotychczasowe motory roz-
woju dla giełdy wyczerpują się, 
dlatego przed nami trudne de-
cyzje dotyczące rynku kapita-
łowego, które wyznaczą drogę 
jego rozwoju na kolejne lata. 
Sprawy rynku są istotne dla 
całej gospodarki, która w du-
żym stopniu korzysta gdy ten 
dobrze funkcjonuje. Dlatego 
wszystkie decyzje dotyczące 
rynku kapitałowego traktuje-
my jako polską racją stanu.“

Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa

„Intuicja osoby, która prze-
pracowała w sektorze finan-
sowym ponad 30 lat podpo-
wiada mi, aby odseparować 
jak najprędzej i jak najmocniej 
bankowość detaliczną od in-
westycyjnej, gdyż z obserwa-
cji z ostatnich kilku lat wynika, 
że mało kto już się orientuje, 
co tak naprawdę jest w bilan-
sach banków.“

Wiesław Thor
Doradca Zarządu Deloitte
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dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy – w przypadku Polski ulega systematyczne-

mu pogorszeniu i w 2013 roku osiągnął wartość ujemną w wysokości 69% PKB, co plasu-

je nasz kraj w grupie o największym ryzyku spośród gospodarek wschodzących na świe-

cie. Istotnym czynnikiem ryzyka związanego z niedostatkiem oszczędności krajowych jest 

również znaczny udział nierezydentów wśród posiadaczy polskich papierów skarbowych, 

który w 2013 roku przekroczył 60%.

2. Zagrożenie, jakie generuje niedostateczny poziom oszczędności krajowych, nie zniknie 

samoistnie również w przypadku wejścia Polski do strefy euro. 

Przed wybuchem kryzysu finansowego dość powszechnie sądzono, że wejście do strefy 

euro umożliwi bezpieczny i praktycznie nieograniczony dostęp do puli oszczędności eu-

ropejskich, gdyż w ramach strefy euro istnienie deficytów obrotów bieżących między po-

szczególnymi krajami nie powinno mieć znaczenia. Doświadczenia kryzysu strefy euro 

zdecydowanie podważyły powyższą tezę. Okazało się, że w ramach strefy euro zagroże-

niem dla gospodarki mogą być nie tylko deficyty budżetowe, lecz również deficyty ob-

rotów bieżących, generowane przez prywatne przepływy kapitałowe. Deficyty obrotów 

bieżących, związane z obniżaniem konkurencyjności gospodarki, są w ramach strefy euro 

niebezpieczne, gdyż bez posiadania własnej waluty usunięcie poważnej luki w międzyna-

rodowej konkurencyjności kraju jest niezmiernie trudne, długotrwałe oraz kosztowne pod 

względem ekonomicznym i społecznym. Doświadczenia światowego kryzysu finansowe-

go i kryzysu strefy euro potwierdzają, że zdolność do generowania oszczędności krajo-

wych i ich efektywnego wykorzystania na inwestycje, zwiększające produktywność go-

spodarki, jest kluczowa dla wzrostu gospodarczego. 

„Rynek kapitałowy powinien 
być bardziej zdecydowanie 
preferowany i rozwijany na 
poziomie polityki gospodar-
czej kraju. W gospodarce 
europejskiej, zwłaszcza 
w Europie kontynentalnej, 
niestety rynek kapitałowy 
nie odgrywa tak istotnej roli 
jak np. w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie te proporcje 
są dokładnie odwrotne.“

Adam Maciejewski
Prezes Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych 
w Warszawie

„Mając na celu dywersyfika-
cję naszej gospodarki, świa-
domie ograniczyliśmy trady-
cyjne oparcie się na systemie 
bankowym. Poświęciliśmy 
szczególną uwagę rozwo-
jowi krajowego rynku obli-
gacji i akcji jako alternatyw-
nego kanału pozyskiwania 
funduszy, szczególnie przez 
sektor korporacyjny. Chcąc 
wzmocnić rozwój rynku 
kapitałowego, Malezja 
utworzyła Fundusz Rozwoju 
Rynku Kapitałowego.“

Dato’ Seri Ahmad Husni 
Hanadzlah
Minister Finansów II Malezji
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3. Długoterminowe oszczędności krajowe są potrzebne, aby po wprowadzeniu nowych 

rozwiązań regulacyjnych sektor bankowy był w stanie dostarczać gospodarce dłu-

goterminowy kredyt.

Zmiany regulacyjne w sektorze bankowym w ramach umowy Bazylea III ograniczają za-

sadniczo możliwości udzielania przez banki długoterminowych kredytów w oparciu 

o krótkoterminowe depozyty. Stąd aby umożliwić finansowanie długoterminowych pro-

jektów infrastrukturalnych i energetycznych oraz mieszkalnictwa, konieczne jest pobu-

dzenie rozwoju długoterminowych oszczędności krajowych.

4. Mobilizacja długoterminowych oszczędności krajowych ma istotne znaczenie dla 

rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Długoterminowe oszczędności krajowe:

zwiększają dostępność kapitału, który przez giełdę może finansować gospodarkę;

zmniejszają zależności giełdy od kapitału zagranicznego;

umożliwiają rozwój długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundu-

sze emerytalne i fundusze inwestycyjne, których obecność może stanowić w pewnym 

zakresie alternatywę dla zagranicznej kontroli nad polskimi firmami.

„Nie mamy w Polsce umie-
jętności zarządzania w dłu-
gim okresie. Szukałbym ta-
kiego systemu, który byłby 
bardzo odporny na zmiany 
polityczne, był bezpieczny 
dla Polaków, bo też muszą 
wiedzieć co wybierają, czyli 
musi być regulowany, musi-
my być relatywnie tani, czyli 
musi istnieć konkurencja.“

Ryszard Petru
Przewodniczący 
Towarzystwa Ekonomistów 
Polskich
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JAKA POWINNA BYĆ POLITYKA IMIGRACYJNA? 
(W ŚWIETLE ROZWOJU NOWOCZESNYCH USŁUG 
BIZNESOWYCH)

Ryzyko demograficzne Polski wynikające z niskiego poziomu dzietności pogłębiane jest 

dodatkowo przez procesy emigracyjne. Migracje do Polski są ponad dziesięciokrotnie niż-

sze od emigracji z Polski. Szacuje się, że za około 5–7 lat na rynku pracy podaż pracowni-

ków będzie dużo mniejsza. Niskie koszty pracy i relatywnie dobrze wykwalifikowana ka-

dra nie będą już czynnikami zwiększającymi atrakcyjność inwestycyjną Polski – zwłasz-

cza dla instytucji tworzących w Polsce centra usług biznesowych, w których znajduje 

miejsca pracy ponad 130 tysięcy relatywnie dobrze wykształconych młodych ludzi. Pro-

cesy emigracyjne mogą się nasilić, a tzw. business process offshoring (BPO) może omi-

nąć Polskę, zamiast przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy. Dlatego polity-

ka imigracyjna powinna z wyprzedzeniem niwelować to ryzyko poprzez proste procedury 

i zachęty do osiedlania się w Polsce osób o wysokich kwalifikacjach.

REKOMENDACJE OGÓLNE

1. Sytuacja ekonomiczna na polskim rynku pracy w sektorze nowoczesnych usług bizne-

sowych wymaga reakcji organów państwowych odpowiedzialnych za przepisy imigra-

cyjne. Rekomendowany jest więc przegląd obowiązujących regulacji, szczególnie w za-

kresie imigracji wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

2. W obecnej sytuacji geopolitycznej oraz ekonomicznej należy rozważyć również ułatwienie

obywatelom krajów spoza Unii Europejskiej zakładania działalności gospodarczej na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7
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REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE

Przegląd przepisów imigracyjnych powinien zmierzać do skrócenia i uproszczenia proce-

dur otrzymywania pozwolenia na pobyt i podejmowanie pracy na terenie RP przez oby-

wateli krajów spoza Unii Europejskiej – zarówno ze wschodu, jak i z południa Europy.

Wiza oraz pozwolenie na pracę powinny być wydawane na podstawie standardowych, 

przejrzystych i nietrudnych w rozumieniu przepisów.

Po zmianie przepisów, która weszła w życie 1 maja 2014 roku istnieją większe niż wcze-

śniej możliwości zatrudniania pracowników na potrzeby firm działających w Polsce. Rów-

nież obowiązujące procedury zostały zmienione tak, aby ułatwić zatrudnianie imigran-

tów. Są to, naszym zdaniem, zmiany niewystarczające w stosunku do potrzeb racjonal-

nej polityki imigracyjnej. Sugerowane uzupełnienia miałyby na stałe wprowadzić zasady 

łatwe i przyjazne inwestorom chcącym poszukiwać poza granicami Polski pracowników 

niedostępnych w  naszym kraju. W szczególności:

Procedury pozwolenia na pracę powinny opierać się o deklaracje, a nie konieczność 

udowadniania, że nie ma innej możliwości niż pozyskanie pracownika spoza Polski.

Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia pracownika z zagranicy powinno być równoznacz-

ne z rozpoczęciem procedury pozyskania pozwolenia na pracę oraz być podstawą do 

uzyskania dla niego wizy.

Procedury powinny toczyć się równolegle.

Czas trwania procedur nie powinien przekraczać kilku dni roboczych.

Zastosowanie procedury powinno być możliwe niezależnie od tego, czy dana osoba 

jest już na terenie kraju.

Przedłużanie wcześniej wydanych dokumentów powinno się odbywać równie spraw-

nie i mieć miejsce na terenie Polski.

Niedopełnienie wymaganych procedur z przyczyn niezależnych od pracownika i pra-

codawcy nie powinno być powodem do odmowy wydania/przedłużenia pozwolenia.

Nieskorzystanie z wcześniej wydanego pozwolenia może, ale nie powinno wpływać 

na kolejne procedury o tym charakterze.

Możliwe powinno być funkcjonowanie procedury w trybie zbiorowym. 

Omawiane procedury powinny zostać ujednolicone również w przypadku osób chcących 

rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. W takim przypadku:

Wymagane zabezpieczenia powinny zostać ograniczone do minimum.

Przedsiębiorca powinien być traktowany podobnie do obywateli polskich, z tą różni-

cą, że powinien spełniać wszystkie wymogi związane z pobytem na terenie Polski na 

podstawie pozwolenia na pracę.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski powinno wiązać się z pozwo-

leniem na pobyt dla najbliższych członków rodziny.

„Potrzebna jest międzynaro-
dowa presja na poszczegól-
ne państwa, by zaakcepto-
wały i wprowadziły reformy 
potrzebne do odbudowania 
konkurencyjności. W Euro-
pie stoimy przed problemem 
starzejącego się społeczeń-
stwa, imigracji oraz prawdo-
podobnego trwale 
wysokiego bezrobocia. 
Konieczne jest zdefiniowanie 
jasnej polityki Europy w tych 
obszarach.“

Rolf Wenzel
Gubernator Banku 
Rozwoju Rady Europy
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UZASADNIENIE 

Wzrost aktywności sektora nowoczesnych usług biznesowych notowany od początku 

powstania tej branży w Polsce (ok. 2002 r.) na poziomie 20% rocznie sprawił, że po po-

nad dziesięciu latach istnienia tego sektora jest on główną siłą napędową wzrostu pol-

skiej gospodarki. Obecnie tylko w firmach z udziałem kapitału zagranicznego pracuje co 

najmniej 130 tysięcy osób. Jest to więc sektor większy niż tradycyjnie obecne w Polsce  

górnictwo i porównywalny z sektorem samochodowym.

Jakość oferowanych przez Polskę usług sprawiła, że do centrów zlecane są coraz bardziej 

złożone usługi biznesowe oparte na analityce i planowaniu. Jednak szybki wzrost sek-

tora usług biznesowych sprawił, że o ile nadal dostępna jest kadra oparta na absolwen-

tach szkół wyższych, to coraz trudniej o osoby z doświadczeniem, zwłaszcza w branży IT. 

Obserwując rozwój sektora usług biznesowych w Europie Środkowej, nie trudno zauwa-

żyć, że obecnie Polska wiedzie prym w pozyskiwaniu nowych projektów. Wzrost ten może 

zostać zahamowany przez brak odpowiednio wykształconej i doświadczonej kadry. 

Zmiany ułatwiające zatrudnianie potrzebnych pracowników spoza Polski oraz otwieranie 

działalności gospodarczej dla obywateli spoza Unii Europejskiej może w korzystny spo-

sób wpłynąć na dalszą konkurencyjność polskiej gospodarki. Tylko szybkie i zdecydowa-

ne rozwiązania mogą zapobiec odpływowi z Polski projektów, które oferują coraz większą 

wartość dodaną dla polskiej gospodarki i coraz lepsze warunki dla pracowników.  

Nowa polityka imigracyjna Polski stanowi trudne wyzwanie. Nie zastąpi ona polityki pro-

rodzinnej ukierunkowanej na zwiększenie poziomu dzietności. Może jednak zniwelować 

konsekwencje wynikające z ryzyka demograficznego dla zahamowania wzrostu PKB. Poli-

tyka imigracyjna powinna uwzględniać również inne aspekty poza rozwojem sektora no-

woczesnych usług biznesowych. Dlatego przedstawioną rekomendację traktujemy jedy-

nie jako wstęp do debaty na temat nowej polityki imigracyjnej. 
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PROMOWANIE GOSPODARKI OPARTEJ 
NA INNOWACJACH

ZAŁOŻENIA DO REKOMENDACJI: 

Po wielu latach inwestycji w infrastrukturę w Polsce widać efekty tych działań w postaci 

nowych dróg, lotnisk, kolei czy sieci teleinformatycznych. Obecnie, aby budować przewa-

gę konkurencyjną Polski i zapewnić jej dalszy trwały rozwój, priorytetem jest rozszerzenie 

tej aktywności na tworzenie „infrastruktury innowacji” – sprawnych, wyspecjalizowa-

nych sądów, mechanizmów finansowania i związanego z tym rynku oraz budowania 

wizerunku Polski jako kraju przyjaznego dla działalności innowacyjnej.

Bardzo istotnym impulsem do skokowego rozwoju innowacyjności jest kwota 9 mld EUR 

ze środków unijnych przeznaczona na rozwijanie innowacyjności w latach 2014-2020. 

W porównaniu do poprzednich programów ramowych, sposób wydawania tych pieniędzy 

jest bardziej zdecentralizowany i nastawiony na ich komercjalizację. To jest dobry trend. 

Dzięki temu stworzone zostały warunki, aby zainwestowane środki się zwróciły i mogły 

zostać użyte ponownie do finansowania kolejnych projektów. 

Ważnym elementem wsparcia tego procesu i maksymalizacji szans jego powodzenia jest 

zaangażowanie w działalność innowacyjną dużych polskich przedsiębiorstw i instytucji fi-

nansowych. Kluczowe jest zatem stworzenie spójnej strategii promowania innowacyjności, 

8

„Rozwój w drodze ekspansji 
zagranicznej stwarza szanse 
dla nauki i biznesu krajowego 
nie tylko w obszarze bezpo-
średnich powiązań koopera-
cyjnych, ale przede wszyst-
kim poprzez stworzenie „po-
letka doświadczalnego” dla 
uczelni wyższych i potrze-
by innowacyjnych rozwią-
zań mitygujących np. wzrost 
kosztów pracy, uczenie się 
otwartości kulturowej oraz 
korzystanie z doświadczeń.“

Herbert Wirth
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.
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nadanie jej odpowiednio wysokiego priorytetu przez rząd RP i jej konsekwentna realizacja 

przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w tym obszarze.

REKOMENDACJE: 

1. Polscy czempioni innowacyjności a publiczno-prywatne „fundusze innowacyjne”

Tworzenie przez polskie przedsiębiorstwa funduszy, które inwestowałyby w pro-

jekty innowacyjne na wczesnym etapie rozwoju, oraz stworzenie w ramach poli-

tyki właścicielskiej kodeksu dobrych praktyk, ułatwiających prowadzenie działal-

ności innowacyjnej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Ważne jest w szcze-

gólności umożliwienie stosowania zamówień z wolnej ręki w stosunku do projek-

tów innowacyjnych. 

Z badań Baker & McKenzie wynika, że duże polskie przedsiębiorstwa, w tym przedsię-

biorstwa z udziałem Skarbu Państwa, chciałyby w większym stopniu niż obecnie prowa-

dzić działalność innowacyjną. Wskazują jednak na pięć podstawowych barier: 

brak prawa do popełnienia błędu (który jest nieodłącznie związany z wszelką działal-

nością innowacyjną);

związany z nim nacisk na wykazywanie krótkoterminowego zwrotu z inwestycji; 

konieczność stosowania prawa zamówień publicznych (co uniemożliwia zlecania 

usług innowacyjnych na zewnątrz bez ujawnienia planów w tym zakresie);

nacisk na stosowanie kryterium ceny jako podstawowego kryterium wyboru oferen-

tów w trybie zamówień publicznych; 

polityczne ryzyko związane z powyższymi punktami. Wymieniano również dodatko-

wą barierę braku zachęt podatkowych. 
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W szczególności rekomendujemy, aby Bank Gospodarki Krajowej podjął rozmowy 

ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa na temat tworzenia wspólnych przedsięwzięć 

w formie funduszy inwestujących w działalność innowacyjną. Dobrą praktyką w tej 

dziedzinie są mieszane, publiczno-prywatne fundusze tworzone przez NCBiR 

we współpracy z wybranymi funduszami venture capital. 

Rekomendujemy ponadto, aby w ramach polityki właścicielskiej sprawowanej przez Mi-

nistra Skarbu Państwa (Departament Polityki Właścicielskiej) zostały opracowane dobre 

praktyki, które ułatwiłyby prowadzenie działalności innowacyjnej przez spółki z udzia-

łem Skarbu Państwa poprzez eliminację powyższych barier.  

2. Finansowanie innowacyjności przez crowdfunding

Uzupełnienie źródeł finansowania projektów innowacyjnych przez stworzenie prze-

pisów dotyczących finansowania społecznościowego (crowdfunding). W dalszej 

perspektywie – stworzenie warunków zachęcających do uzyskiwania finansowania 

za pośrednictwem New Connect na GPW. 

Finansowanie społecznościowe jest dynamicznie rozwijającym się, alternatywnym wo-

bec tradycyjnych, sposobem finansowania projektów. Jego istotą jest otwarta oferta sfi-

nansowania określonego przedsięwzięcia skierowana do wszystkich zainteresowanych 

za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform internetowych. Według danych sza-

cunkowych Komisji Europejskiej1 w 2013 r. w ten sposób zebrano około 1 mld EUR na bli-

sko pół miliona projektów, które prawdopodobnie nie miałyby szans na pozyskanie innej 

formy finansowania. Brak przepisów dotyczących finansowania społecznościowego po-

woduje, że wiele młodych twórców polskich innowacyjnych projektów poszukuje finan-

sowania w innych krajach i tam rozpoczyna działalność. 

Obecnie synonimem sukcesu dla polskich start-upów jest wejście na NASDAQ. W tym 

duchu wypowiadają się również czołowi przedstawiciele polskich instytucji publicznych. 

Tymczasem dużo korzystniejsze byłoby zdobywanie atrakcyjnych zagranicznych rynków 

przez spółki notowane w Polsce. Dalsze prace nad uszczegółowieniem rekomendacji po-

winny odbywać się z udziałem przedstawicieli GPW.

3. Ochrona innowacyjności

Utworzenie wydziałów sądów w kilku wybranych miastach mających wyłączną 

właściwość w zakresie spraw dotyczących praw własności intelektualnej.  

1  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów „Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego 
w Unii Europejskiej” z 27 marca 2014 r.
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Innowacyjność jest nieodłącznie związana z własnością intelektualną. Wszyscy, któ-

rzy podejmują ryzyko prowadzenia takiej działalności powinni mieć gwarancję, że ich 

prawa będą należycie chronione. Przy dużej liczbie zróżnicowanych spraw prowa-

dzonych przez sądy orzekanie w sprawach dotyczących własności intelektualnej jest 

szczególnie trudne, ponieważ wymaga specjalistycznej wiedzy.

Wzorem dla takich sądów może być Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzo-

rów Przemysłowych. W sprawach patentowych powinni orzekać sędziowie o wy-

kształceniu technicznym.

Rekomendujemy, aby Ministerstwo Sprawiedliwości wyraziło zgodę i poparło projekt 

utworzenia wydziałów sądów mających wyłączną właściwość w zakresie spraw do-

tyczących praw własności intelektualnej. Projekt utworzenia takich sądów był wielo-

krotnie konsultowany i został poparty przez Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Go-

spodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Patentowy, Krajową Izbę Go-

spodarczą i Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Obecnie przygotowaniem projektu 

zajmuje się Urząd Patentowy we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

4. Proinnowacyjny wizerunek Polski 

Stworzenie spójnego, pozytywnego wizerunku Polski jako kraju przyjaznego dla 

innowacyjności. Opracowanie strategii promowania innowacyjności i jej realiza-

cja przez wspólną grupę roboczą. 

Stworzenie pozytywnego i wyrazistego wizerunku Polski jest procesem długotrwa-

łym. Opracowanie koncepcji i jej wdrożenie wymaga skoordynowanego wsparcia ze 

strony instytucji rządowych. Projekt taki toczy się od lat pod egidą Krajowej Izby Go-

spodarczej oraz stowarzyszenia Polska Marka. Przez wiele lat uczestniczył w nim, nie-

dawno zmarły, światowej sławy ekspert ds. brandingu Wally Olins. 

„Gdy mówimy o polityce in-
nowacyjnej państwa, należy 
stworzyć instrumenty 
i instytucje, które zrobią coś, 
czego dziś jeszcze nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć czy 
zaplanować. (…) Innowacyj-
ność polega na wprowadze-
niu w życie pomysłów w ca-
łym łańcuchu procesów – od 
momentu wynalezienia no-
wości do momentu sprzeda-
wania jej na rynku. Innowa-
cyjność musi służyć wzrostowi 
gospodarczemu. Wynalezie-
nie nowego rozwiązania nie 
wystarczy.“

Dan Breznitz
Profesor Munk School 
of Global Affairs, 
Uniwersytet w Toronto
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Wiele polskich instytucji jest zaangażowanych w rozwijanie innowacyjności, m.in. NCBiR, 

PARP, BGK, PAIiIZ, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

Urząd Patentowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Admi-

nistracji i Cyfryzacji. Opracowanie wspólnej strategii, koordynacja działań, komuni-

kacja oraz stworzenie grupy roboczej (wspieranej przez zewnętrznych ekspertów) 

do jej realizacji zwiększyłoby skuteczność działań w tym zakresie.

5. „Import” innowacyjności 

Aktywna polityka zmierzająca do przyciągnięcia do Polski wyspecjalizowanych 

funduszy oraz projektów innowacyjnych. 

Ilość środków unijnych dostępnych w latach 2014-2020 oraz pozostałych środków, któ-

re mogą zostać przeznaczone na ten cel, przewyższa potrzeby generowane przez lo-

kalne innowacyjne przedsięwzięcia. Aktywne wyszukiwanie projektów i informowanie o 

dostępnych środkach pomocowych w połączeniu z tworzeniem przyjaznych warunków 

dla prowadzenia tego typu działalności oraz pozytywnego wizerunku Polski spowoduje 

większą konkurencyjność projektów innowacyjnych, a tym samym zwiększy szanse ko-

mercyjnego powodzenia wybranych projektów. 

Propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w polityce imigracyjnej oraz ułatwienia za-

kładania działalności gospodarczej wybranym obywatelom krajów spoza Unii Euro-

pejskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest przedmiotem oddzielnej rekomendacji. 

Wdrożenie tych zmian byłoby bardzo pomocne również z punktu widzenia rozwijania 

działalności innowacyjnej. 
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WSPÓŁPRACA POLSKICH UCZELNI Z BIZNESEM

WPROWADZENIE

Polskie uczelnie powinny dostosować program i metody nauczania do współczesnych wy-

magań, którym młodzi ludzie będą musieli sprostać po zakończeniu formalnej edukacji. Cel 

ten można osiągnąć poprzez włączenie do współpracy z ośrodkami naukowymi i uczelniami 

podmiotów gospodarczych. Działanie to ukierunkuje treści nauczania na rzeczywiste po-

trzeby rynku, doprowadzając do wykształcenia odpowiednio wykwalifikowanych absolwen-

tów, co z jednej strony ułatwi owym absolwentom start kariery zawodowej, z drugiej zaś 

umożliwi zwiększenie wypracowanej wartości dzięki  lepszej jakości ich pracy.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA:

Utworzenie organów zrzeszających pracodawców z danej branży w celu określenia 

wspólnych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, których zdobycie ma umożli-

wić dany kierunek studiów.

Regularne przekazywanie do wiadomości studentów i przedstawicieli rad programo-

wych uczelni zestawienia umiejętności oraz kompetencji wymaganych przez pracodaw-

ców na danym stanowisku.

Włączanie do programu nauczania wykładów i warsztatów prowadzonych przez eks-

pertów praktyków. Wprowadzenie obowiązku bieżącego uwzględniania w programie 

nauczania rzeczywistych problemów dotyczących podmiotów gospodarczych w posta-

ci case study, które studenci będą analizować w ramach regularnych zajęć. 

Uwzględnienie w programie nauczania przedmiotów przygotowujących do egzaminów 

certyfikatowych (również tych międzynarodowych) i do egzaminów umożliwiających 

uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

REKOMENDACJA AKADEMII EFC:

9

„Nie ma nic piękniejsze-
go niż przekazywanie swo-
ich doświadczeń młodszym 
ludziom, niż umożliwianie 
młodszym ludziom pozna-
wanie interesujących postaci 
i stąd wpadliśmy na pomysł 
zaproszenia ludzi młodych, 
studentów studiujących 
w Polsce i za granicą.“

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący, Rada 
Programowa Europejskiego 
Kongresu Finansowego
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KOMITETY STERUJĄCE EKF

R O Z W Ó J  S E K T O R A  B A N KO W E G O

W S P Ó Ł P R Z E W O D N I C Z ĄC Y: 

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Dariusz Kacprzyk

Prezes Zarządu, Bank 

Gospodarstwa Krajowego

Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

Mariusz Grendowicz

Prezes Zarządu, Polskie Inwestycje

Rozwojowe

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu, Bank Millennium

B E Z P I E C Z E Ń S T W O  S Y S T E M U  B A N KO W E G O

W S P Ó Ł P R Z E W O D N I C Z ĄC Y: 

Wojciech Kwaśniak

Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Finansowego

Mateusz Morawiecki

Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Andrzej Jakubiak

Przewodniczący Komisji 

Nadzoru Finansowego

Ludwik Kotecki

Główny Ekonomista, 

Ministerstwo Finansów 

Iwona Kozera

Partner, Szef Grupy Rynków 

Finansowych, EY

Andrzej Reich

Dyrektor Departamentu Regulacji 

Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK, 

Komisja Nadzoru Finansowego

Andrzej Sławiński

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, 

Narodowy Bank Polski

Bernhard Speyer

Senior Advisor, Berlin Senate for Finance

Dariusz Szkaradek

Partner, Sektor Instytucji 

Finansowych, Deloitte
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Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Iwona Kozera

Partner, Szef Grupy Rynków 

Finansowych, EY

Jarosław Kroc

Prezes Zarządu, Accenture

Andrzej Lachowski

Partner, Sektor Instytucji 

Finansowych, Deloitte

Stacy Ligas

Partner, KPMG

Robert Łaniewski

Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju 

Obrotu Bezgotówkowego

Małgorzata O’Shaughnessy

Wiceprezes Zarządu, Visa Europe 

Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Władysław Szwoch

Country Leader Poland & Baltics, 

IBM Global Business Services

Z R Ó W N O WA Ż O N E  F I N A N S O WA N I E  I N F R A S T R U K T U R Y

W S P Ó Ł P R Z E W O D N I C Z ĄC Y: 

Jerzy Gajewski

Prezes Zarządu, NDI S.A.

Wojciech Paprocki

Profesor, Szkoła Główna Handlowa

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu, ENERGA S.A.

Marcin Borek

Główny Ekonomista, EY

Mariusz Grendowicz

Prezes Zarządu, 

Polskie Inwestycje Rozwojowe

Dariusz Kacprzyk

Prezes Zarządu, Bank 

Gospodarstwa Krajowego

Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Zygmunt Niewiadomski

Profesor, Szkoła Główna Handlowa
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S T R AT E G I C Z N E  P R I O R Y T E T Y  R O Z W O J U  R Y N K U  K A P I TA Ł O W E G O

W S P Ó Ł P R Z E W O D N I C Z ĄC Y:

Mirosław Kachniewski

Prezes, Stowarzyszenie Emitentów 

Giełdowych

Adam Maciejewski

Prezes Zarządu, Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie

Maciej Borkowski

Dyrektor Zarządzający, Europejski 

Kongres Finansowy

Beata Jarosz

Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu, Capital Strategy

Michał Markowski

Główny Ekonomista, 

Ministerstwo Skarbu Państwa

Z A R Z Ą D Z A N I E  WA R T O Ś C I Ą  P R Z E D S I Ę B I O R S T W  O  Z N AC Z E N I U 

S T R AT E G I C Z N Y M

W S P Ó Ł P R Z E W O D N I C Z ĄC Y:

Jacek Krawiec

Prezes Zarządu, PKN ORLEN S.A.

Herbert Wirth

Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

Tadeusz Aziewicz

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący 

Sejmowej Komisji Skarbu Państwa

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu, PKN ORLEN S.A.

Jerzy Jóźkowiak

Prezes Zarządu, Poczta Polska

Szymon Midera

Wiceprezes Zarządu, 

Bank Pocztowy S.A.

Andrzej S. Nartowski

Prezes Zarządu, 

Polski Instytut Dyrektorów

Adam Purwin

Prezes Zarządu, PKP Cargo

Marek Rosiński

Partner Zarządzający, Baker & McKenzie 

Krzyżowski i Wspólnicy

Paweł Wojciechowski

Ambasador RP przy OECD
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Leszek Pawłowicz

Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa

Ryszard Petru

Przewodniczący Towarzystwa 

Ekonomistów Polskich

Paweł Pytel

Prezes Zarządu, Aviva PTE

Małgorzata Rusewicz

Prezes, Izba Gospodarcza 

Towarzystw Emerytalnych

F I N A N S O WA N I E  I N N O WAC J I

P R Z E W O D N I C Z ĄC Y:

Marek Rosiński

Partner Zarządzający, Baker & McKenzie

Krzyżowski i Wspólnicy

Michał Bańka

Dyrektor Departamentu Wsparcia 

Instytucji Otoczenia Biznesu, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bartosz Ciołkowski

Dyrektor Generalny, 

MasterCard Europe, Oddział Polska

Leszek Grabarczyk

Zastępca Dyrektora, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju  

Aleksander Korsak

Dyrektor Zarządzający, Departament 

Zarządzania Bankowością Korporacyjną,

Bank Pekao S.A.

Jarosław Przyborowski

Dyrektor Działu Strategii, Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie

Jarosław Romanowski

Wiceprezes Zarządu, 

KGHM Polska Miedź S.A.

Andrzej Sławiński

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, 

Narodowy Bank Polski

Adam P. Świrski

Wiceprezes Zarządu, Bank 

Gospodarstwa Krajowego
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R O L A  DY P L O M AC J I  E KO N O M I C Z N E J  W  R O Z W O J U  W S P Ó Ł P R AC Y 

B I Z N E S O W E J

P R Z E W O D N I C Z ĄC A :

Katarzyna Kacperczyk

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych

Adam Maciejewski

Prezes Zarządu, Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie

Leszek Pawłowicz

Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa

P P P  W  R O Z W O J U  M I A S T  I  R E G I O N Ó W  –  D O Ś W I A D C Z E N I A 

I  P E R S P E K T Y W Y

W S P Ó Ł P R Z E W O D N I C Z ĄC Y:

Dariusz Kacprzyk

Prezes Zarządu, 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Joanna Budzińska-Lobnig

Pierwsza Dyrektor Inwestycyjna, 

Polskie Inwestycje Rozowojowe

Michał Chyczewski

Doradca Prezesa Zarządu, 

Polskie Inwestycje Rozwojowe

Agnieszka Ferek

Partner, Baker & McKenzie 

Krzyżowski i Wspólnicy

Robert Kałuża

Dyrektor Departamentu Wsparcia, 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Dieter Lobnig

Dyrektor Zarządzający, Departament 

Finansowania Strukturyzowanego 

i Nieruchomości Komercyjnych, 

Bank Pekao S.A.

Sebastian Skuza

Dyrektor Zarządzający,

Bank Gospodarstwa Krajowego

Michał Walęczak

Dyrektor Wykonawczy, 

Bank Pekao S.A.
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AT R A KC YJ N O Ś Ć  I N W E S T YC YJ N A  P O S Z U K I WA Ń  I  W Y D O B YC I A  G A Z U 

Ł U P KO W E G O  W  P O L S C E

P O L I T Y K A  I M I G R AC YJ N A  A  R O Z W Ó J  S E K T O R A  N O W O C Z E S N YC H 

U S Ł U G  B I Z N E S O W YC H

P R Z E W O D N I C Z ĄC Y:

Jacek Levernes

Członek Zarządu HP Europa, 

Bliski Wschód i Afryka, Prezes ABSL

Piotr Badowski

Partner Zarządzający, Neo Investments

Wioletta Bobryk

Radca prawny, Baker & McKenzie 

Krzyżowski i Wspólnicy

Tomasz Cytrynowicz

Dyrektor Departamentu Legalizacji

Pobytu, Urząd do Spraw Cudzoziemców

Marta Jaroszewicz

Koordynator projektu migracyjnego, 

Ośrodek Studiów Wschodnich

Katarzyna Kacperczyk

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych

Paweł Panczyj

Dyrektor Zarządzający, ABSL Polska

Rafał Rogala

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Tomasz Sławiński

Wiceprezes Zarządu, OEX

P R Z E W O D N I C Z ĄC Y:

Maciej H. Grabowski

Minister Środowiska

Mikołaj Budzanowski

Członek Zarządu, Boryszew S.A.

Agnieszka Łakoma

Dziennikarka, Serwis Energetyka Extra, 

Polska Agencja Prasowa

Leszek Pawłowicz

Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
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KO N G R E S  B A N KO W O Ś C I  D E TA L I C Z N E J  2013

Zbigniew Jagiełło 

Prezes Zarządu, PKO Bank Polski 

Mariusz Cholewa 

Prezes Zarządu, 

Biuro Informacji Kredytowej

Cezary Kocik 

Wiceprezes Zarządu, BRE Bank

Małgorzata Kołakowska 

Prezes Zarządu, ING Bank Śląski

Bogusław Kott 

Prezes Zarządu, Bank Millennium

Jarosław Kroc 

Prezes Zarządu, Accenture 

Grzegorz Kuliszewski 

Business Development Executive, 

Financial Services Sector, IBM

Mateusz Morawiecki 

Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK

Jacek Obłękowski 

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Leszek Pawłowicz 

Dyrektor, Gdańskia Akademia Bankowa

Grzegorz Piwowar 

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Józef  Wancer 

p.o. Prezesa Zarządu, Bank BGŻ

KO N G R E S  C O N S U M E R  F I N A N C E  2013

Aleksandra Łukasiewicz 

Doradca Zarządu, Expander

Artur Nowak-Gocławski 

Prezes Zarządu, Grupa ANG

Leszek Pawłowicz 

Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa

Andrzej Roter 

Dyrektor Generalny,

Konferencja Przedsiębiorstw 

Finansowych w Polsce

Artur Sikora 

Członek Rady Nadzorczej, 

Dom Kredytowy NOTUS

RADY PROGRAMOWE
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Marta Penczar 

Zastępca Dyrektora Obszaru Badawczego 

Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut 

Badań nad Gospodarką Rynkową

Patrycja Rogowska-Tomaszycka 

Dyrektor Departamentu 

Korporacyjnego, Provident

Piotr Żabski 

Wiceprezes Zarządu, 

Santander Consumer Bank S.A.

Z A R Z Ą D Z A N I E  K A P I TA Ł E M  W  B A N K AC H  2014

Mirosław Boda 

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Jan Bujak 

Pierwszy Wiceprezes Zarządu, 

Bank BNP Paribas Polska

Bartosz Drabikowski 

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Adam Kołaczyk 

Partner, Sektor Instytucji 

Finansowych, Deloitte

Tomasz Kubiak 

Dyrektor Zarządzający, Departament 

Alokacji Kapitału i Zarządzania 

Aktywami i Pasywami, Bank Pekao S.A.

Leszek Pawłowicz 

Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa

Witold Skrok 

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank S.A.

Dariusz Szkaradek 

Partner, Sektor Instytucji 

Finansowych, Deloitte

Wiesław Thor 

Członek Rady Nadzorczej, mBank S.A.

Józef Wancer 

Prezes Zarządu, Bank BGŻ

Mariusz Zygierewicz 

Dyrektor Zespołu 

Ekonomiczno- Regulacyjnego, 

Związek Banków Polskich
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Piotr Alicki 

Wiceprezes Zarządu,  PKO Bank Polski

Paweł Jakubik 

Enterprise Services Director, 

Board Member, Microsoft

 Andrzej Kawiński 

Country Manager Banknote Processing, 

Giesecke & Devrient GmbH

Justyna Kesler 

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Grzegorz Kuliszewski 

Business Development Executive, 

Financial Services Sector, IBM

Maciej Majewski 

Prezes Zarządu, Pentacomp Systemy 

Informatyczne S.A.

Bartłomiej Nocoń 

Dyrektor Zarządzający, Departament 

Bankowości Elektronicznej, 

Bank Pekao S.A.

Leszek Pawłowicz 

Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa

Andrzej Sieradz 

Wiceprezes Zarządu, Bank BGŻ 

Marcin Zygmanowski 

Managing Director, Technology Lead, 

Accenture 

I T  W  I N S T Y T U C J AC H  F I N A N S O W YC H  2014
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BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO GOSPODARZ DEBATY

Digital commerce trends, opportunities and threats 
for the banking industry

Accenture

Jak bankują mali i średni przedsiębiorcy w Polsce? 
Wyniki badania Deloitte dotyczącego klientów banków 
w segmencie MŚP

Deloitte, Bank Pekao S.A.

Kraje spoza strefy euro a unia bankowa 
– aktualizacja stanowiska

Komisja Nadzoru Finansowego,
EY

Klienci przejmują stery w bankach IBM

Rozwój płatności mobilnych w Polsce KPMG, PKO Bank Polski

Czy i jak odseparować bankowość detaliczną 
od inwestycyjnej w krajach UE?

Komisja Nadzoru Finansowego

Asset Quality Review i co dalej? Komisja Nadzoru Finansowego, 
Deloitte

Rekomendacje dla zwiększenia bezpieczeństwa 
polskiego systemu bankowego poprzez rozwój 
rynku listów zastawnych – gdzie jesteśmy?

BLOKI I PANELE DYSKUSYJNE



59European Financial Congress

FINANSOWANIE PROJEKTÓW 
INFRASTRUKTURALNYCH GOSPODARZ DEBATY

Makroekonomia infrastruktury NDI SA

Stosunki prawne pomiędzy Państwem 
a przedsiębiorcami – prognozy dla inwestycji 
infrastrukturalnych w Polsce

Dylematy europejskiej polityki energetycznej Energa

Rola kapitału prywatnego 
w finansowaniu infrastruktury

Bank Pekao S.A.

Model finansowania znaczących 
projektów infrastrukturalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego, 
KPMG, Bank Pekao S.A.

Atrakcyjność inwestycyjna poszukiwań 
i wydobycia gazu łupkowego w Polsce

PGNiG, Polska Agencja Prasowa

Bezpieczeństwo polskiego rynku gazu ziemnego Gaz-System S.A.

STRATEGIA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO GOSPODARZ DEBATY

Jak zwiększyć atrakcyjność rynku publicznego 
dla emitentów?

Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych

Jak mobilizować długoterminowe oszczędności 
krajowe?

Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Izba Gospodarcza 
Towarzystw Emerytalnych

Strategia właścicielska wobec GPW a bezpieczeństwo 
i wiarygodność rynku kapitałowego
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WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE

Infrastructure investment in Europe – The role of the European Investment Bank
Laszlo Baranyay, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

The real crisis, the financial crisis and the rescue measures
Hans-Werner Sinn, Prezes Ifo Institute for Economic Reasearch, Profesor Uniwersytetu 
w Monachium

Wykorzystanie corporate governance w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
Paweł Wojciechowski, Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy OECD

Długoterminowe zachęty w motywowaniu kadry zarządzającej przedsiębiorstw
Frank Plaschke, Partner i Dyrektor Zarządzający The Boston Consulting Group 
w Monachium, Lider globalnej praktyki "Corporate Development"

Pokaz i dyskusja z twórcami filmu Ewy Ewart "Miedź czy nie mieć?"

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARZ DEBATY

Wykorzystanie corporate governance 
w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

PKP Cargo

Ekspansja zagraniczna polskich firm surowcowych – 
szansa dla polskiej gospodarki i nauki

KGHM Polska Miedź S.A.
PKN ORLEN S.A.

Infrastruktura i rozwój gospodarki opartej o innowacje Baker & McKenzie

Długoterminowe zachęty w motywowaniu 
kadry zarządzającej przedsiębiorstw

The Boston Consulting Group

Kiedy eCommerce wyprze tradycyjny biznes? Bank Pocztowy S.A.

Czy szarą strefę mamy we krwi, czyli czy jeśli obniżymy 
przedsiębiorcom podatki, to oni będą je płacić

Dziennik Gazeta Prawna

Rola dyplomacji ekonomicznej w rozwoju 
współpracy biznesowej

Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie

Wspieranie współpracy biznesowej 
przez instytucje finansowe

EY

Polityka imigracyjna a rozwój sektora 
nowoczesnych usług biznesowych

Infosys
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BIZNESOWE ODKRYWANIE AFRYKI

PREZENTACJE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO I OFERTY INWESTYCYJNEJ 

GHANY, MOZAMBIKU I SENEGALU

Anabela Chambuca, Chief Executive Officer, Mozambique Stock Exchange 

Mamadou Diop, Secretary General of the Ministry of Industry and Mine, Senegal

George Fynn, Director at Ministry of Trade and Industry, Ghana

 

AKADEMIA EFC

DYSKUSJE Z LIDERAMI:

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego 

Kongresu Finansowego

Adam Maciejewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK 

Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź

Adam Czyżewski, Główny Ekonomista i Alina Gużyńska, Z-ca Dyrektora, 

Biuro Public Affair, PKN ORLEN S.A.

WARSZTATY:

„Doradzić – jak to łatwo powiedzieć… doradztwo inwestycyjne w praktyce” 

Bank Zachodni WBK, Mecenas Akademii EFC 

„Warsztat kreatywności i przedsiębiorczości z Giełdą” 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

"Wynaleziono paliwo, które za rok wyprze paliwa oparte na ropie. 

Co powinien zrobić PKN ORLEN, który ma duże aktywa rafineryjne?" 

PKN ORLEN S.A.

PREZENTACJA I DEBATA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

PPP W ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 

– DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

ODWAGA PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI

ZDERZENIE OCZEKIWAŃ STRON I ALOKACJA RYZYK W PROJEKCIE PPP
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STATYSTYKI

PODZIAŁ WG ZAJMOWANYCH STANOWISK
ŁĄCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW – 1319

Przedstawiciele 
wyższych uczelni

18%

Pozostali
10%

Członkowie zarządów 
i rad nadzorczych 

36%

Przedstawiciele 
administracji rządowej 
i samorządowej
14%

Dyrektorzy 
22%
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STATYSTYKI

PODZIAŁ WG BRANŻ
ŁĄCZNA LICZBA UCZESTNIKÓW – 1319

Energetyka i paliwa
8%

Organizacje pozarządowe 
4%

Bankowość, 
rynek kapitałowy, 

ubezpieczenia 
28%

Administracja rządowa 
i samorządowa
7%

Nauka 
i szkolnictwo wyższe
10%

Media
8%

Infrastruktura 
i budownictwo

12%

Pozostałe 
branże
5%

Konsulting 
i kancelarie prawne 
13%

Innowacje, IT
5%



FOTORELACJA











ORGANIZATORZY 
I PARTNERZY
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P A R T N E R Z y  I N S T y T U C J O N A L N I

Oficjalny Przewoźnik 
Europejskiego Kongresu 
Finansowego
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Nasza znajomość cyfrowego 
świata pozwoli Ci połączyć 
teraźniejszość z przyszłością.

Dzisiejsze technologie mają moc, by zmienić 
każdy aspekt funkcjonowania Twojej firmy.
Każdy biznes, który chce osiągnąć sukces, musi 
zredefiniować się przy użyciu nowoczesnych 
technologii i postawić na „cyfrową rewolucję”. 
Nasze wieloletnie doświadczenie połączone 
z wiedzą o cyfrowym świecie pozwoli Ci 
w lepszy sposób wprowadzać innowacje 
i konkurować o klienta. Pomożemy Ci 
zarządzać procesami lub wesprzemy wdrażanie 
rozwiązań chmurowych. Niezależnie od tego 
co wybierzesz, naszym celem jest i będzie 
dostarczenie Ci rzeczywistych rezultatów 
w wirtualnym świecie. To właśnie oznacza 
nasze motto: High performance. Delivered.





fot. Michał Musiał
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DZIŚ:  Jak pozyskać pieniądze na założenie i rozwój firmy 
Dziś dodatek 

Tygodnik dla prenumeratorów 

JUTRO:  Z jakich podatków i jak rozliczają  się pracownicy delegowani   

nieruchomości

praca

Zbierają paragony, 

by dostać fakturę

Chcieli oszukać przy

rozliczeniu stadionu

Podatki  Na stacjach 

paliw pojawili się 

ludzie proszący 

o paragony 

tankujących, którzy 

nie wzięli faktury 

VAT. Gdy mają już 

ich plik, żądają 

wystawienia faktury 

na całą sumę 

Afera  Przy rozliczeniu 

z podwykonawcami 

narodowej areny 

mogło dojść do próby 

wyłudzenia 

2,4 mln zł – wynika 

z informacji DGP. 

Sprawę bada 

prokuratura

w numerze

 A2

 A5

 A8

 B10

Modlin godzi się na pół ceny

22 zł za pasażera, połowę tego co przed 

rokiem – taką stawkę za obsługę zapłaci 

podwarszawskiemu lotnisku Ryanair. 

Szef irlandzkich linii Michael O’Leary może 

sobie pogratulować udanych negocjacji 

z Modlinem, postawionym pod ścianą 

po awarii pasa i 9-miesięcznym 

przestoju. Marcin Danił, 

wiceprezes MPL Warszawa-

-Modlin, zapewnia, że nowy cennik 

gwarantuje rentowność. Pierwszego zysku 

netto lotnisko spodziewa się w 2015 r. 

przedsiębiorczy wtorek samorządowa środa kadrowy czwartek
prawniczy piątek

podatkowy 

poniedziałek

Komornicy 

zajmują 

stypendia

Trudną sytuację 

fi nansową uczelni 

odczują sami studenci. 

Do resortu nauki 

docierają sygnały, 

że komornicy zajmują

pieniądze szkół 

przeznaczone na 

wypłatę stypendiów 

szkolnictwo wyższe

transport

P A T R Z Y M Y   O B I E K T Y W N I E .   P I S Z E M Y   O D P O W I E D Z I A L N I E

NR 194 (3584 W1) ROK 19 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU 348 066

3,40 zł 
CENA GAZETY 

(W TYM 8% VAT)

gazetaprawna.pl 

DZIENNIK.PL  FORSAL.PL

MAKSYMILIAN RIGAMONTI

Ubezpieczenia  Taki jest rzeczywisty cel 

skarg OFE do Brukseli na planowane 

zmiany emerytalne – pisze w opinii 

dla DGP Jan Krzysztof Bielecki 

Technologie  Grupka 

informatyków spod 

Olsztyna zbudowała drukarkę 

3D, dzięki której każdy z nas będzie mógł 

sobie zrobić np. buty.Rolnictwo  Przez złe decyzje 

państwowych urzędników 

i zaniechania prawników AR 

iMR płaci rolnikom coraz więcej 

odszkodowań

A16

B8

Trójwymiarowy sukces

Walczą z agencją rolną 

A13

Bielecki: OFE chcą się 

uwłaszczyć na składkach
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Pomoc dla młodych: 

deweloper na swoim 

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu w nabyciu pierwszego lokum. 

Tylko 6 posłów było przeciw, ale aż 176 wstrzymało się od głosu 

Anna Krzyżanowska

anna.krzyzanowska@infor.pl

Wszystko zatem wskazuje, 

że już z początkiem nowe-

go roku zacznie obowiązy-

wać nowy program wspar-

cia mieszkalnictwa. Mowa 

o Mieszkaniu dla Młodych 

(MdM), następcy wygaszo-

nej z końcem 2012 r. Ro-

dziny na Swoim. 

Dla kogo

Założeniem MdM jest 

wsparcie fi nansowe mło-

dych ludzi (małżeństw i sin-

gli) poniżej 35. roku życia 

przy zakupie pierwszego 

własnego mieszkania bądź 

domu pochodzącego z ryn-

ku pierwotnego.

W przeciwieństwie do 

Rodziny na Swoim, w przy-

padku której państwo do-

płacało do odsetek kredytu, 

nowy program przewidu-

je dofi nansowanie wkładu 

własnego. Taka forma po-

mocy, zdaniem rządu, ma 

ułatwić uzyskanie kredytu 

– wpłynie bowiem na zdol-

ność kredytową benefi cjen-

ta, a tym samym powinna 

umożliwić uzyskanie kredy-

tu na korzystniejszych wa-

runkach.
Zarówno przy zakupie 

mieszkania (do 75 mkw.), 

jak i domu jednorodzinne-

go (do 100 mkw.) warun-

kiem uzyskania wsparcia 

będzie zaciągnięcie kredy-

tu o określonych w ustawie 

parametrach. 

Dofi nansowanie wkła-

du własnego ma wynosić 

10 proc. (dla singli i rodzin 

bezdzietnych) kwoty okreś-

lonej jako iloczyn średnie-

go wskaźnika przeliczenio-

wego kosztu odtworzenia 

1 mkw. powierzchni użyt-

kowej budynków, obowią-

zującego w dniu złożenia 

wniosku o wsparcie. Oso-

by zaś wychowujące przy-

najmniej jedno dziecko 

– własne lub przysposobio-

ne – mogą otrzymać kwo-

tę dofi nansowania wkładu 

własnego w wysokości 15 

proc. Dopłata będzie przy-

znawana jednak tylko do 

50 mkw. powierzchni nie-

ruchomości.  

Stabilizacja na 

rynku pracy 

 
We wrześniu stopa bezrobo-

cia rejestrowanego była taka 

sama jak w sierpniu i wyniosła 

13 proc. – wynika ze wstępnych 

danych resortu pracy. 

Stabilizacja jest jednak zja-

wiskiem sezonowym – także 

w dwóch poprzednich latach 

w okresie sierpień – wrze-

sień nie zmienił się odsetek 

osób pozostających bez le-

galnego zajęcia. Bezrobocie 

jest więc nadal na wysokim 

poziomie. W końcu września 

zarejestrowanych było bli-

sko 2,1 mln osób bez etatu. To 

wprawdzie o 900 osób mniej 

niż w sierpniu, ale spadek był 

zbyt mały, aby nawet o odro-

binę zmniejszyć wskaźnik 

bezrobocia. 

Co ważne, mimo oznak oży-

wienia gospodarczego, we 

wrześniu pracodawcy zgłosi-

li do urzędów pracy 72,9 tys. 

ofert zatrudnienia, czyli o 10 

tys. (o 12 proc.) mniej niż przed 

rokiem. – To dlatego, że rynek 

pracy reaguje zawsze z opóź-

nieniem na rozwój sytuacji go-

spodarczej – wyjaśnia Karolina 

Sędzimir, ekonomista PKO BP. 

Jej zdaniem w październiku 

bezrobocie wzrośnie do 13,1 

proc., a w końcu roku do 13,8 

proc. Liczba bezrobotnych bę-

dzie więc o ponad 130 tys. 
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