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Spotkanie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie jest ukorono-
waniem całorocznej pracy, wielu mniejszych konferencji organizowanych 
w ciągu roku, jak również seminariów naukowych i prac przygotowawczych. 
W trakcie kongresu przedstawiamy prognozy makroekonomiczne dla polskiej 
gospodarki na najbliższe trzy lata, które półrocznie aktualizujemy. Przed-
stawiamy też prognozy technologiczne dla sektora finansowego. Tradycyjnie 
podczas kongresu ma miejsce debata prezesów banków, na której mówimy 
o mapie wyzwań dla sektora bankowego. Mapa ta tworzona jest przed 
kongresem przez prezesów banków i nie byłoby jej, gdyby nie fantastyczna 
współpraca tego grona. Debata prezesów podczas EKF jest wielkim finałem 
tych prac. W tym roku po raz pierwszy zapraszamy do odrębnej debaty okrą-
głego stołu specjalistów od rynku kapitałowego. (…) Od pięciu lat kongres 
prezentuje polskie stanowiska w europejskich i globalnych debatach o bez-
pieczeństwie finansowym i rozwoju gospodarczym. Przygotowujemy również 
kolejne publikacje EKF, których premiera ma miejsce podczas spotkania 
w Sopocie. Kongres nigdy nie śpi to nasze hasło przewodnie.

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

POWIEDZIELI PODCZAS EKF 2019



IX EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY – 
„JAK ŻYĆ W CZASACH NIEPEWNOŚCI?”

IX Europejski Kongres Finansowy, którego hasłem przewodnim było pytanie „Jak żyć w czasach 
niepewności?”, odbył się w pierwszym tygodniu czerwca w Sopocie. Na program IX Europejskiego 
Kongresu Finansowego złożyło się ponad pięćdziesiąt debat, których uczestnicy dyskutowali o wy-
zwaniach stojących przed sektorem finansowym oraz całą gospodarką.

Data Kongresu, 3-5 czerwca, zbiegła się z trzydziestą rocznicą pierwszych częściowo wolnych 
wyborów parlamentarnych w Polsce. Stąd swoistym preludium do debat Kongresu był zaprezen-
towany podczas sesji otwarcia film przygotowany z inicjatywy EKF, przedstawiający spojrzenie na 
możliwe zmiany gospodarcze w Polsce trzydzieści lat temu, gdy Polska wkraczała na drogę demo-
kracji i suwerenności, o czym opowiadali bohaterowie tamtych czasów.

W wystąpieniu otwierającym IX Europejski Kongres Finansowy Paweł Borys, Prezes Polskiego 
Funduszu Rozwoju, podkreślił trafność hasła przewodniego Kongresu: z jednej strony od kilku 
lat obserwujemy stabilny wzrost gospodarczy, a polska gospodarka od trzydziestu lat odnosi suk-



cesy, ale z drugiej strony jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji technologicznej i coraz bardziej 
zaciekłej konkurencji na światowym rynku . W tej konkurencji niestety nie widać Europy. Polska 
i inne kraje europejskie muszą inwestować, by gonić liderów nowych technologii oraz traktować 
strategicznie sprawny ekosystem innowacji, silny system finansowy i system emerytalny jako na-
czynia połączone. Paweł Borys mówił o filarze kapitałowym reformy emerytalnej w Polsce jako 
fundamencie bezpieczeństwa finansowego i rozwoju. Podkreślił, że cieszy duży udział instytucji 
finansowych w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przyznał, że przekonanie pracow-
ników do PPK to spore wyzwanie, ale świadomość, że będą to środki dziedziczone i można będzie 
je w każdej chwili wypłacić, powinna zachęcać do oszczędzania na emeryturę.

Swoimi opiniami z uczestnikami Kongresu podzielił się w tym roku prof. Nouriel Roubini, będący 
gościem Banku Pekao S.A. Ten światowej sławy ekonomista już w 2006 roku przewidział zbliżają-
cy się kryzys w globalnej gospodarce. Podczas wykładu inauguracyjnego prof. Roubini podkreślał 
duże ryzyko, które niesie ze sobą wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami. Według niego obecną 
sytuację można nazwać zimną wojną, w której stawką jest globalna kontrola nad nowymi tech-
nologiami i sztuczną inteligencją. Podkreślił, że w sytuacji sporej niepewności państwa europej-
skie powinny dążyć do jeszcze silniejszego zjednoczenia. Do tego potrzebni są jednak przywódcy, 
którzy będą potrafili zaproponować wizję wspólnej polityki gospodarczej – takiej, która pozwoli 
europejskiej gospodarce odnaleźć się w świecie zdominowanym przez USA i Chiny.

Gdy mowa o zjednoczonej Europie, nie sposób pominąć wątku brexitu. Uczestnicy zorganizowanej 
podczas pierwszego dnia Kongresu sesji zadawali sobie pytanie o to, jakie lekcje biznes wyciągnął 
dotychczas z kwestii brexitu. Zgodzili się oni, że ewentualny tzw. twardy brexit może mieć kata-
strofalne skutki dla europejskiej gospodarki i rynków finansowych. Prof. Nouriel Roubini dodał, że 
pozytywnym efektem, który może narodzić się z brytyjskiego chaosu, będzie wzrost liczby zwolen-
ników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. A to w rezultacie prowadziłoby do odstąpie-
nia od pomysłu wyjścia tego kraju z unijnej wspólnoty. Wśród zaproszonych do tej dyskusji gości 
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był Nikhil Rathi, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Wskazywał on, że kluczem do 
intensywnego rozwoju rynków finansowych jest silniejsza współpraca sektora prywatnego z pań-
stwowym. Podkreślał też konieczność wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Drugiego dnia w debacie o konsekwencjach brexitu dla polskich przedsiębiorstw Konrad Szymański, 
sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ, mówił, że przedsiębiorcy powinni już teraz bardzo poważ-
nie uwzględniać w swych planach biznesowych scenariusz brexitu bez umowy. Zaznaczył jednak, 
że Polska od początku starała się minimalizować ryzyko twardego brexitu i podkreślił zdolność 
polskiej gospodarki do adaptacji. Z kolei Jonathan Knott, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, 
optymistycznie dodał, że mimo wielkiej niepewności co do brexitu trendy biznesowe są pozytywne.

Goście IX Europejskiego Kongresu Finansowego pierwszego dnia mieli okazję posłuchać opinii wy-
bitnych ekspertów zaproszonych do wystąpień na temat nowych technologii, a przede wszystkim 
konkurencji pomiędzy bankami a firmami technologicznymi. Podkreślali oni m.in., że usługi finan-
sowe będą zmierzać w stronę coraz większej mobilności, co będzie wymagało od tradycyjnych 
banków przeistoczenia się w firmy technologiczne z licencją bankową.

O polskim produkcie eksportowym z branży bankowej, a więc o Bliku, rozmawiali z kolei drugiego 
dnia Kongresu uczestnicy debaty o cyfrowych finansach. Podczas dyskusji z prezesami banków 
Ajay Banga, prezes i dyrektor generalny firmy Mastercard, zapewnił, że widzi wiele możliwości 
współpracy z Blikiem. Chwalił też rozwój rynku płatniczego w Polsce, który jego zdaniem jest na 
najwyższym, światowym poziomie. Dowodem na to jest np. bardzo wysoki udział transakcji zbliże-
niowych na rynku płatności.

Istotnym elementem tegorocznego Kongresu była dyskusja o odpowiedzialnych finansach i mo-
ralności na rynkach finansowych. Pierwszego dnia organizatorzy zaprosili do wieczornej debaty 
w formule okrągłego stołu ekspertów, by odpowiedzieć na pytania dotyczące nieprawidłowości na 
rynku finansowym, skuteczności regulacji ostrożnościowych, a także spowodowanych rynkowymi 
dewiacjami zagrożeń dla gospodarki.
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Otwierając debatę o zielonych finansach drugiego dnia kongresu, Sir Roger Gifford, Chair of Green 
Finance Initiative, zaznaczył, że zielone finanse to przyszłość, która już się zaczęła. Warto zauwa-
żyć, że Europejski Kongres Finansowy promuje Zasady Odpowiedzialnej Bankowości opracowane 
przez UNEP FI (Inicjatywę Finansową przy Programie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska) 
oraz podpisał deklarację wsparcia rekomendacji przedstawionych przez FSB TCFD (Grupę Roboczą 
ds. Ujawniania Informacji o Ryzykach Finansowych Związanych z Klimatem przy Radzie Stabilności 
Finansowej).

Tradycją Kongresu stały się już spotkania ekspertów przy Makroekonomicznym Okrągłym Stole 
EKF oraz Technologicznym Okrągłym Stole EKF. Podczas tych dyskusji zaproszeni goście wymie-
niali się poglądami na temat wyzwań stojących przed gospodarką i bankami w najbliższych latach.

Ekonomiści wskazywali na ryzyka dla gospodarki, do których można zaliczyć np. usztywnianie 
nowych wydatków z budżetu państwa. Ich zdaniem to niebezpieczne zjawisko, które o ile jeszcze 
w 2020 roku nie spowoduje problemów w finansach państwa, to w kolejnych latach może do-
prowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu deficytu budżetowego. Eksperci debatujący 
przy Technologicznym Okrągłym Stole uznali, że największe wyzwania informatyczne dla sektora 
bankowego na najbliższe trzy lata związane są z kwestiami cyberbezpieczeństwa, sztucznej inte-
ligencji i operacji w chmurze.

Sprostanie wymogom, które stawiane są rynkowi w tym obszarze, wymaga od banków ogromnych 
nakładów finansowych. Tymczasem banki zmagają się z wysokimi obciążeniami podatkowymi i re-
gulacyjnymi, co zdecydowanie obniża ich rentowność – taki wniosek wypłynął z debaty prezesów 
banków. Według nich obciążenia, takie jak np. podatek bankowy czy składki na BFG, powodują, że 
banki będą miały znacznie utrudnioną ekspansję zagraniczną. Mniejsze podmioty nie przetrwają 
na rynku i zostaną wchłonięte przez większe instytucje.
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Część dyskusji o sektorze bankowym upłynęła również pod znakiem rozważań o zmieniających się 
oczekiwaniach klientów banków. Uczestnicy dyskusji na ten temat podkreślali, że banki w walce 
o klienta z gigantami technologicznymi muszą wykorzystać swój podstawowy atut, którym jest 
wysokie zaufanie klientów do banków. Głównymi wyzwaniami będzie więc dla banków zarów-
no wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i utrzymanie zaufania klientów. 
Coraz większej rzeszy ludzi nie jest „wszystko jedno”, co instytucje robią z ich pieniędzmi, dlatego 
przewagą branży może w perspektywie długofalowej stać się także zaufanie do banków, że wy-
korzystywane przez nie środki służą do rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i popra-
wiania jakości życia. W czasie powszechnej cyfryzacji i automatyzacji najczęściej powtarzanymi 
słowami podczas dyskusji kongresowych były: wiarygodność, zaufanie, odpowiedzialność, troska, 
współpraca, szacunek, stabilność, partnerstwo, bezpieczeństwo. Może to klucz do odpowiedzi na 
pytanie „Jak żyć w czasach niepewności?”. Na kilka tygodni przed spotkaniem w Sopocie EKF 
przeprowadził badanie ankietowe wśród ekspertów rynku kapitałowego dotyczące kondycji rynku, 
nadzoru i proponowanych zmian. Zarówno w odpowiedziach ankietowych jak i podczas kongre-
sowego okrągłego stołu na temat rynku kapitałowego podkreślano spadającą atrakcyjność giełdy 
jako miejsca pozyskiwania kapitału przez spółki. Rezultatem dyskusji o pierwszych propozycjach 
mogących odwrócić ten proces jest Rekomendacja tegorocznego Kongresu. Prace zespołu eksperc-
kiego nie zakończyły się i za rok temat podniesienia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego 
wróci na EKF.

Podczas Kongresu przestawiono wyniki trzeciej edycji średniookresowych makroekonomicznych 
ekspertyz i prognoz dla Polski oraz drugiej edycji oceny ratingowej EKF relacji inwestorskich spół-
ek giełdowych WIG 30.

Na zakończenie obrad IX Europejskiego Kongresu Finansowego zostały zaprezentowane rekomen-
dacje działań w najważniejszych obszarach rynku finansowego i całej gospodarki. Eksperci skupili 
się na następujących kwestiach:

WSTĘP
EKF 20197



1. Polityka gospodarcza

W zakresie polityki makroekonomicznej rządu eksperci EKF postulują m.in. działania na rzecz ograni-
czenia deficytu strukturalnego, w tym ograniczenie sztywnych wydatków budżetu oraz racjonalizację 
systemu transferów socjalnych. Wskazują też na konieczność większej aktywizacji zawodowej społe-
czeństwa, np. przez rozbudowę szkolnictwa zawodowego.

2. Wiarygodność polskiego rynku finansowego/kapitałowego

Eksperci EKF postulują przegląd wszystkich instytucji nadzoru nad rynkiem pod kątem ich kompetencji, 
uprawnień oraz zasad współpracy. Wskazują na konieczność powołania przy Ministerstwie Finansów 
doradczej grupy legislacyjnej ds. rynku finansowego, która będzie monitorowała i uczestniczyła w de-
bacie na temat nadchodzących przepisów UE i jej skutków dla polskiego rynku finansowego.

3. Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego

Eksperci rekomendują wzmocnienie współpracy między służbami państwowymi oraz przedsiębior-
stwami (np. telekomunikacyjnymi) w celu zwiększenia skuteczności walki z cyberprzestępczością. 
Postulują również wprowadzenie w jak najszybszym czasie zmian regulacji umożliwiających wymianę 
danych między organizacjami wewnątrz sektora finansowego oraz z instytucjami nadzoru.

4. Wyzwania IT stojące przed polską bankowością

Wśród postulatów znalazła się m.in. szersza współpraca sektorowa – banki mogłyby skorzystać np. 
na stworzeniu wspólnej platformy typu apps marketplace, pozwalającej na udostępnianie własnych 
rozwiązań AI.

5. Kierunki usprawniania funkcjonowania rynku Consumer Finance 

Wśród propozycji w tej dziedzinie pojawia się m.in. większa edukacja konsumentów, ukierunkowana 
na zagadnienia z zakresu moralności finansowej i obowiązku spłaty zaciąganych zobowiązań. Eksperci 
wskazują też na konieczność zwiększenia skuteczności organów państwa w egzekwowaniu prawa.
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6. Ryzyka związane ze zmianami klimatu w monitoringu stabilności finansowej 

Eksperci EKF rekomendują uwzględnienie ryzyk związanych ze zmianami klimatu w monitoringu sta-
bilności finansowej w sektorze finansowym oraz podjęcie odpowiednich działań ostrożnościowych.

7. Przyjęcie Zasady Odpowiedzialnej Bankowości

EKF postuluje powszechne przyjęcie Zasad Odpowiedzialnej Bankowości przez wszystkie banki dzia-
łające w Polsce. To spowoduje, że każdy z nich będzie działał według tych samych reguł na krajowym 
rynku. Wspólne działanie nie stawiałoby różnych podmiotów w odmiennych warunkach konkurencji.

8. Reforma wskaźników stóp procentowych 

Rekomendacja wskazuje m.in. na zapewnienie dostosowania wskaźnika referencyjnego do wymogów 
Rozporządzenia BMR w celu wyeliminowania ryzyka systemowego związanego z brakiem możliwości 
kontynuowania stosowania dotychczasowej stawki w umowach dotyczących produktów finansowych 
po 2021 roku.

Rekomendacje EKF to jeden z efektów prac ekspertów Kongresu. Rezultatem ich prac są również 
publikacje oraz stanowiska kierowane do instytucji międzynarodowych w najważniejszych dla sek-
tora finansowego kwestiach. Tylko od ostatniego spotkania w Sopocie EKF opracował i przedstawił 
dziesięć Stanowisk EKF w międzynarodowych konsultacjach oraz wydał kolejne cztery Publikacje EKF.

Dziesiąta, jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbędzie w dniach 
15-17 czerwca 2020 roku w Sopocie.
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REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO 
KONGRESU FINANSOWEGO 2019



PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH 
REKOMENDOWANYCH DZIAŁAŃ  
W POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI  
DO 2022 ROKU

REKOMENDACJE MAKROEKONOMISTÓW 
EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

Najważniejszym i najpilniejszym wyzwaniem dla polityki gospodarczej w najbliższych trzech la-
tach będzie reforma finansów publicznych, w szczególności wzmocnienie dyscypliny budżetowej. 
Przewidywany wzrost obciążeń budżetu, wynikający głównie z dodatkowych transferów socjal-
nych, nastąpi bowiem w warunkach słabnącej koniunktury gospodarczej.

REKOMENDUJEMY:

I. Prowadzenie antycyklicznej polityki gospodarczej, tworzenie buforów fiskalnych. Oznacza 
to co najmniej istotne zmniejszenie deficytu strukturalnego w okresie dobrej koniunktury. 
Dzięki temu będziemy mieli niezbędne pole manewru, kiedy nastąpi pogorszenie koniunktu-
ry. Warto dodać, że antycykliczna polityka gospodarcza stanowi konieczny warunek trwałej 
redukcji bezrobocia i w związku z tym jest polityką prospołeczną, stwarzającą warunki do 
redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego.

II. Działania na rzecz ograniczenia deficytu strukturalnego, w tym ograniczenie sztywnych 
wydatków budżetu, oraz racjonalizację systemu transferów socjalnych. Warto rozważyć 
racjonalizację wydatków z tytułu „Rodzina 500+” w stronę wspierania zachęt do pracy  
(np. „ujemny” podatek dochodowy dla osób o niskich uposażeniach) oraz zwiększenia roli ulg 
podatkowych (zwiększenie kwoty wolnej dla każdego, znaczne ulgi podatkowe zależne od 
liczby wychowywanych dzieci) w miejsce bezwarunkowych wypłat gotówki.

Priorytetowym wyzwaniem, wskazywanym przez ekspertów EKF już w ubiegłych latach, pozo-
stają działania związane ze zniwelowaniem bariery pogłębiającego się deficytu zasobów pracy. 
Przekłada się on na presję płacową i presję na marże przedsiębiorstw, ale – co warto dodać 
– może stymulować pracooszczędne innowacje. Warto zatem rozważyć przygotowanie kom-
pleksowej strategii rynku pracy w Polsce w obliczu zmian demograficznych. W celu przełamania 
bariery deficytu zasobów pracy eksperci EKF proponują w szczególności:
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III. Zwiększyć aktywność zawodową społeczeństwa, w szczególności poprzez:

 › odbudowę i rozbudowę szkolnictwa zawodowego oraz wdrożenie modelu edukacji opar-
tego na analizie potrzeb rynkowych;

 › stymulowanie aktywizacji zawodowej seniorów lub wydłużenie efektywnego wieku 
emerytalnego;

 › uatrakcyjnienie telepracy;
 › działania zwiększające mobilność podaży pracy;
 › przesunięcie zasobów pracy w stronę zastosowań najbardziej produktywnych, w tym:

 / rozszerzenie ucyfrowienia usług publicznych, pozwalające na przekierowanie zaso-
bów pracy z biurokracji do sfery produktywnej (z konsumentów podatków do „płat-
ników netto” podatków);

 / stworzenie warunków do uwalniania zasobów siły roboczej z aktywności zawodo-
wych o niewielkiej produktywności (np. niewielkie gospodarstwa rolne);

 › podjęcie programów wspierających innowacyjność, mających na celu automatyzację 
prostszych procesów w celu uwolnienia siły roboczej do zadań o jak najwyższej war-
tości dodanej. W kontekście wyzwań demograficznych oraz w kontekście cyfryzacji (np. 
Przemysł 4.0) pożądana wydaje się większa aktywność edukacyjna (Państwa, samorzą-
dów przedsiębiorców) w odniesieniu do już teraz dostępnych technologii automatyzacji/
robotyzacji, ich zalet, kosztów, potencjału wzrostu efektywności itp. – a w kolejnym 
kroku wypracowanie strategii wsparcia (np. w postaci ulg podatkowych) inwestycji w tym 
obszarze; 

 › stworzenie mechanizmów wsparcia pracodawców realizujących programy aktywizujące 
zawodowo kobiety;

 › rozszerzenie aktywności szkoleniowej, aktywizującej długotrwale bezrobotnych i/lub 
poprawiającej zasób umiejętności bezrobotnych;

 › wprowadzenie zmian w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, wzmacniające bodź-
ce do podjęcia pracy oraz rozszerzenie programów szkoleniowych dla tej grupy;

 › tworzenie warunków do powrotu Polaków z emigracji zarobkowej.

IV. Stworzyć spójną długofalową i inteligentną politykę imigracyjną, a w szczególności peł-
ne otwarcie na napływ pracowników z zagranicy (głównie z Ukrainy i Białorusi) przy jed-
noczesnych kompleksowych działaniach zachęcających ich do osiedlania się na stale  
w Polsce wraz ze swoimi rodzinami. Szczególne ułatwienia powinny dotyczyć pracowników 
wysoko kwalifikowanych. W pierwszej kolejności oznacza to pilne wprowadzenie rozwiązań 
ułatwiających legalne zatrudnienie obcokrajowców i uzyskanie przez nich prawa stałego po-
bytu. Należy aktywnie prowadzić industrial policy, a w szczególności zachęcać do imigracji 
odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. 
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V. Zwiększyć stabilność regulacyjno-prawną, co jest priorytetowym zadaniem polity-
ki gospodarczej, sprzyjającym wzrostowi inwestycji prywatnych. Oznacza to koniecz-
ność ograniczenia niepewności prawno-instytucjonalnej, stabilności reguł gry i przewi-
dywalności otoczenia regulacyjnego. Ograniczenie niepewności prawno-fiskalnej jest 
koniecznym warunkiem poprawy klimatu inwestycyjnego i sprzyja inwestycjom prywatnym.  
W celu zwiększenia stabilności regulacyjno-prawnej i praworządności należy m.in.:

 › podjąć stopniowe działania upraszczające system podatkowy i parapodatkowy oraz li-
kwidujące nieuzasadnione dysproporcje (w tym zrównanie poziomu składek KRUS i ZUS, 
obciążeń i zwolnień podatkowych płaconych przez różne grupy społeczne, przywilejów 
emerytalnych itp.);

 › dążyć do zawarcia trwałego porozumienia z Komisją Europejską w kwestiach praworząd-
ności oraz wzmacniać relacje partnerskie w ramach UE przeciwdziałające tendencjom 
protekcjonistycznym USA;

 › poprawić przejrzystość, stabilność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego w celu 
zmniejszenia ryzyka i zwiększenia atrakcyjności dla inwestycji prywatnych.
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POWIEDZIELI PODCZAS EKF 2019

Jesteśmy u progu dużej rewolucji technologicznej. Aby nadążyć za lidera-
mi zmian, należy myśleć długoterminowo oraz przede wszystkim zwinnie 
i szybko dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. (...) Ekosystem 
innowacji, system bankowy i emerytalny to rodzaj naczyń połączonych. 80% 
patentów w Polsce nie jest wprowadzanych na rynek. W sektorze bankowym 
potrzebujemy silnego rynku kapitałowego, a przyszli emeryci potrzebują bez-
pieczeństwa finansowego. (...) Dzięki ostatnim zmianom środki dla przyszłych 
seniorów będą mogły pochodzić z ZUS, PPK i IKE. Ma to duże znaczenie dla 
seniorów, dla rynku kapitałowego, aby finansować badania i rozwój, a także 
dla rynku akcji i obligacji. (...) Kapitałowy filar emerytalny nie jest lekiem na 
całe zło, ale przez inwestycje daje perspektywy na zwiększenie produktyw-
ności, wzrost dochodów i rozwój gospodarczy.

Paweł Borys
Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju



W KIERUNKU ZWIĘKSZANIA 
WIARYGODNOŚCI RYNKU FINANSOWEGO, 
W TYM KAPITAŁOWEGO

Do głównych wyzwań stojących przed rynkiem finansowym i jego uczestnikami należą:
 › Poprawa zaufania do rynku finansowego, w szczególności do rynku kapitałowego, w tym 

także do organów nadzoru nad rynkiem finansowym i instytucji finansowych.
 › Modernizacja i wzmocnienie kluczowych organów nadzoru, takich jak: KNF, GIIF, BFG (kwe-

stie budżetu, kadr, organizacji wewnętrznej, efektywności działania oraz wykorzystywania 
nowoczesnych technologii). 

 › Zwiększenie konkurencyjności polskiego rynku finansowego, w tym kapitałowego, poprawa 
jego bezpieczeństwa i rozwój.

I. Przegląd instytucji systemu nadzoru nad rynkiem finansowym w celu poprawy 
skuteczności ich funkcjonowania i zwiększenia efektywności nadzoru

Polski model nadzoru nad rynkiem finansowym funkcjonuje w obecnym kształcie od 2008 r. 
Jego dzisiejszy kształt jest wynikiem procesu integracji sektorowych organów nadzoru, co zostało 
zapoczątkowane w 2002 r., a także konsekwentnego dostosowywania polskiego prawa do wy-
mogów unijnych.

Obecnie nasz model nadzoru jest klasyfikowany jako zintegrowany. Kompetencje są skupione 
w rękach jednej instytucji (KNF), która pełni nadzór zarówno nad sektorem bankowym, ubezpie-
czeniowym, jak i nad rynkiem kapitałowym. 

W praktyce obok KNF funkcjonują jeszcze Rzecznik Finansowy i UOKIK, których celem jest ochro-
na konsumenta/klienta na rynku finansowym. Tylko UOKIK ma jednak uprawnienia do nakładania 
sankcji na instytucje finansowe z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych. 

Organem nadzoru makroostrożnościowego w Polsce jest Komitet Stabilności Finansowej, który 
jest wyposażony jedynie w instrumenty o charakterze „miękkiego oddziaływania” (stanowiska  
i rekomendacje). Ponadto szczątkowy nadzór mikroostrożnościowy nad bankami sprawuje NBP 
(w NBP funkcjonuje cały wydział prowadzący analityczny nadzór nad bankami komercyjnymi oraz 
zrzeszeniami spółdzielczych banków). W nadzorze nad sektorem bankowym pośrednio uczestni-
czy również BFG. 

W ramach Ministerstwa Finansów funkcjonuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, którego 
zadaniem jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi 
on inspekcje i ma możliwość nakładania sankcji. Nadzór w tym zakresie (prawo prowadzenia in-
spekcji i nakładania kar w tym obszarze) posiada również KNF.

REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2019
EKF 201918



Mnogość organów uczestniczących w systemie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz niejasne 
zakresy ich kompetencji rodzą pytanie o zasadność przeglądu obecnego systemu nadzoru pod 
kątem kompetencji, uprawnień i zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami. 

Uporządkowanie kompetencji, uprawnień i zasad współpracy mogłoby się przyczynić do:

 › zaistnienia bardzo potrzebnych operacyjnych synergii między nadzorem mikroostrożnościo-
wym i makroostrożnościowym,

 › sprawniejszego funkcjonowania nadzoru i jasnego podziału kompetencji pomiędzy rożnymi 
organami nadzoru nad rynkiem finansowym, z których niektóre wykonują podobne zadania,

 › wyposażenia organów nadzoru w nowe uprawnienia, tam gdzie jest to potrzebne,
 › zwiększenia bezpieczeństwa obrotu, a także większej ochrony klienta na rynku finansowym.

W tym celu uzasadnione wydaje się przyjrzenie się tym zagranicznym modelom nadzoru nad 
rynkiem finansowym które uznawane są za najbardziej efektywne. Pozwoli to zidentyfikować naj-
lepsze praktyki, które mogą potencjalnie posłużyć do usprawniania polskiego systemu nadzoru. 
Do ciekawych przykładów modeli nadzoru, jakie przyjęły się w wielu krajach (np. Wielka Brytania, 
Holandia) po kryzysie finansowym, należy zaliczyć model „dwóch wzgórz”, w ramach którego 
nadzór ostrożnościowy nad podmiotami rynku finansowego znajduje się w banku centralnym, 
sprawującym także rolę nadzorcy makroostrożnościowego, zaś nadzór nad rynkiem (financial con-
duct), konsumentami sektora finansowego, sprawowany jest przez drugi urząd, blisko współpra-
cujący z bankiem centralnym.

Ponadto do dobrych praktyk można zaliczyć, np.: tworzenie komitetów pomiędzy organami na 
poziomie operacyjnym i strategicznym, w celu udrożnienia współpracy i koordynacji działań i po-
lityki nadzorczej, czy też tworzenie stałych ciał doradczych, w skład których wchodzą również 
przedstawiciele biznesu i eksperci rynku finansowego, a także szeroka wymiana informacji i po-
dejmowanie wspólnych działań. 

W tym kontekście warto się również przyjrzeć, jak przy obecnie funkcjonującym modelu nadzoru 
nad rynkiem finansowym rozwijają się jego poszczególne sektory. W szczególności warto zwrócić 
uwagę na rynek kapitałowy, który od kilku lat jest w złej kondycji. Polski rynek kapitałowy cha-
rakteryzuje brak nowych inwestorów, niskie obroty, niskie wyceny, słabo rozwinięty ład korpora-
cyjny, ogólny brak zaufania i wysokie ryzyko. Powstają zatem oczywiste pytania: Co spowodowa-
ło i co powoduje, że polski rynek kapitałowy się nie rozwija? Na ile regulator i nadzorca powinni 
proaktywnie szukać rozwiązań, pozwalających na bardziej dynamiczny rozwój?
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W związku z powyższym rekomendowane są następujące działania:

1. Przegląd wszystkich instytucji działających obecnie w ramach systemu nadzoru nad rynkiem 
finansowym pod kątem ich liczby, celów, kompetencji, organizacji (w tym składu osobowego), 
uprawnień i zasad wzajemnej współpracy. 

2. Wypracowanie kierunków potrzebnych zmian w systemie nadzoru nad rynkiem finansowym, 
w szczególności nastawionych na poprawę funkcjonowania i efektywności nadzoru w obszarze 
rynku kapitałowego.

3. Jednym z ustawowych zadań KNF jest działanie mające na celu rozwój rynku finansowego 
i poprawę jego konkurencyjności. KNF wraz z pracownikami powinna podejmować próby zrów-
noważenia swego podejścia do rynku i jego uczestników (bezpieczeństwo na rynku a jego 
rozwój), na wzór organów nadzoru w innych krajach (dobrymi przykładami są piaskownice dla 
FinTech czy otwartość organu nadzoru na dialog z uczestnikami rynku), przy czym stabilność 
sektora finansowego pozostaje kluczowym celem.

4. Rozwój rynku wymaga zmian koncepcyjnych i zmian w przepisach prawa, ale przede wszyst-
kim konieczna jest dobra strategia rozwoju, która zaadresuje potrzebę zapewnienia odpowied-
niego wsparcia dla emitentów. 

5. Powołanie wyspecjalizowanego sądu ds. rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego. 
Ważnym elementem świadczącym o sprawnym państwie i skutecznym nadzorze finansowym 
jest możliwość szybkiego rozpoznawania spraw przez organy administracji publicznej i sądy. 
Oznacza to również możliwość szybkiego dochodzenia roszczeń przez konsumentów na ryn-
ku finansowym. Wyspecjalizowany sąd ds. rynku finansowego mógłby wyraźnie wpłynąć na 
poprawę tego aspektu. Jako dobre przykłady inicjatyw o podobnych charakterze mogą służyć: 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy projektowany sąd ds. własności intelektualnej.

II. Zwiększenie roli i znaczenia zasady proporcjonalności w stanowieniu regulacji 
dla rynku finansowego

Istotna część przepisów regulujących obecnie funkcjonowanie rynków finansowanych i instytucji 
finansowych tworzona jest na poziomie Unii Europejskiej. Jedną z konsekwencji kryzysu finanso-
wego z 2008 r. było zwiększenie ilości regulacji tego typu i uczynienie ich bardziej restrykcyjnymi. 
Pomimo ogólnej słuszności tych działań, wiele nowych regulacji narusza zasadę proporcjonal-
ności w odniesieniu do rynków krajowych i działających na nich instytucji finansowych poprzez 
nieuwzględnienie ich specyfiki i zróżnicowania. Generuje to często duże i nieuzasadnione koszty 
wdrożeniowe oraz obciążenia operacyjne.

Drugim ważnym aspektem tego problemu jest proces implementacji przepisów unijnych do prawa 
krajowego, w trakcie którego często dochodzi do zjawiska tzw. gold platingu. Zjawisko to wpływa 
na atrakcyjność danego rynku dla inwestorów i konkurencyjność instytucji finansowych w sposób 
wyraźnie negatywny.
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W związku z powyższym rekomendowane są następujące działania:

1. W celu poprawy jakości prawa stanowionego na poziomie UE i zapewnienia stosowania zasa-
dy proporcjonalności niezbędne jest zwiększenie aktywności uczestników rynku w procesie 
stanowienia prawa unijnego. Uczestnicy rynku na wczesnych etapach powinni sygnalizować 
obawy związane z brakiem poszanowania zasady proporcjonalności. W tym celu konieczny jest 
monitoring legislacyjny UE i opracowywanie OSR na potrzeby unijnego procesu legislacyjnego.

2. Odejście od bezrefleksyjnego wdrażania najbardziej restrykcyjnych opcji nowych regulacji unij-
nych tam, gdzie jest to możliwe.

3. Wdrożenie zasady „UE+0”, co przyczyni się do ograniczenia szkodliwego zjawiska gold platin-
gu. Elastyczne podejście do implementacji powinno być stosowane wyłącznie tam, gdzie ko-
nieczna jest regulacja specyficznych ryzyk, nieobjętych w sposób dostateczny przez regulacje 
unijne.

4. Powołanie doradczej grupy legislacyjnej ds. rynku finansowego działającej przy Ministerstwie 
Finansów. Grupa ta mogłaby monitorować i uczestniczyć w debacie na temat tworzonych prze-
pisów unijnych i ich potencjalnych skutków dla polskiego rynku finansowego. Jednym z pierw-
szych zadań grupy roboczej powinna być identyfikacja przypadków nadregulacji polskiego ryn-
ku finansowego, które uniemożliwiają jego rozwój.

5. Stosowanie i promowanie zasady proporcjonalności:
a. na poziomie kształtowania prawa i praktyk w UE, 
b. w trakcie procesu transpozycji prawa UE do prawa krajowego oraz w trakcie tworzenia 

prawa lokalnego,
c. w egzekwowaniu przepisów prawa (o ile jest to możliwe) i wytycznych.
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Europa stoi wobec rosnącej potęgi Chin i USA oraz agresywnej Rosji. Jeśli 
nie przyjmie skutecznej polityki dotyczącej wymiany handlowej, konkuren-
cji, regulacji, imigracji, stosunków zagranicznych i obronności, to stanie się 
geopolitycznym karłem. W świecie supermocarstw obowiązuje zasada, że 
ci którzy dadzą się podzielić nie rządzą. Europa musi mieć wspólną wizję. 
W przeciwnym razie zostanie połknięta przez resztę świata.(…) Obecny czas 
to czas wielkiej niepewności. USA i Chiny są na kursie kolizyjnym, a Europa 
może odegrać ważną rolę, może być pomostem, łącznikiem pomiędzy Stana-
mi Zjednoczonymi i Chinami. Może zaoferować wizję nowych reguł gospodar-
czych, handlowych i finansowych, które pomimo istniejących obecnie napięć 
i tarć zapewnią współpracę i konkurencję, która nie zniszczy globalnego 
porządku gospodarczego wypracowanego po II wojnie światowej. To jest klu-
czowa rola, jaką Europa może i powinna odegrać. Musi jednak mieć silnych 
liderów wierzących w Europę i gotowych wspólnie zdecydować jaką wizję 
Europa będzie miała na siebie samą, na region i na cały świat, aby zachować 
pokój i kontynuować rozwój gospodarczy.

Nouriel Roubini 
Professor, Stern School of Business, New York University
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Coraz częściej dostrzegamy, w jaki sposób największe firmy technologicz-
ne rosną na swoich rynkach rodzimych – nie tylko europejskie, ale przede 
wszystkim amerykańskie i chińskie. Przedsiębiorstwa te stają się w coraz 
większym stopniu realną konkurencją dla banków. Dlatego najpoważniej-
szym wyzwaniem dla instytucji finansowych, także polskich, jest zmierzenie 
się z gigantami technologicznymi, które imponują wielkimi nakładami na 
innowacje oraz na badania i rozwój. Jeśli banki chcą pozostać konkurencyjne, 
powinny poddać się cyfrowej transformacji. Cały europejski sektor bankowy 
przeżywa w tej chwili największą od ponad stu lat transformację.

Michał Krupiński
Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Jesteśmy obecnie w trakcie rewolucji, którą nazwać możemy celowym czy 
ukierunkowanym finansowaniem. Rewolucja ta zmieni kapitalizm. Fun-
damentalnym problemem dla nas w finansach jest ułomność rynku, która 
przejawia się tym, że koszty społeczne wynikające ze zmian klimatu nie 
muszą być brane pod uwagę. Żaden gracz na rynku nie musi obecnie przyj-
mować odpowiedzialności za negatywne konsekwencje ponoszone przez całą 
społeczność w odleglejszej przyszłości, to znaczy poza zwykłym krótkotermi-
nowym horyzontem czasowym. To jest ułomność tradycyjnego kapitalizmu. 
Powinniśmy świadomie podjąć szczególny wysiłek, by zrozumieć ryzyka 
związane z klimatem i jak wpływają one na ryzyka finansowe. Rządy mogą 
skutecznie wprowadzać regulacje skłaniające ludzi do zastanowienia się 
w co inwestują. Inwestorzy powinni zadawać sobie dwa pytania – jak moje 
inwestycje wpływają na zmianę klimatu oraz jak zmiany klimatu wpływają 
na moje inwestycje. Wierzę, że sektor finansowy może zmienić sposób, w jaki 
żyjemy.

Sir Roger Gifford 
Chair, Green Finance Initiative



REKOMENDOWANE DZIAŁANIA  
W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA 
SEKTORA FINANSOWEGO

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego podkreślili rolę innowacyjnych rozwiązań będących 
siłami napędowymi rozwoju sektora finansowego oraz całej gospodarki. Postęp w oparciu o rozbu-
dowane łańcuchy wartości, na które składają się różnorodni gracze, szybkość zachodzących zmian 
i ich liczba, sprawia, że cyberbezpieczeństwo dla wszystkich uczestników staje się coraz większym 
wyzwaniem. 

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwalających na optymalne działanie w tej rzeczywistości 
wymaga zastosowania zarówno technologii umożliwiających zwinne działanie, jak i rozwiązań orga-
nizacyjnych i prawnych bazujących na współpracy wewnątrz sektora oraz międzysektorowej. Dotyczy 
to podmiotów, które wchodzą w skład poszczególnych sektorów, jak również spółek/organizacji, które 
dostarczają usługi i produkty dla podmiotów tzw. łańcucha dostaw. 

Powyższe podkreśla potrzebę kontynuacji dotychczasowych działań wynikających z rekomendacji po-
wstałych w trakcie poprzednich edycji EKF – w szczególności w obszarze funkcjonowania Bankowego 
Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz działań informacyjno-edukacyjnych wśród społeczeństwa zmie-
rzających do podniesienia poziomu świadomości dotyczących zagrożeń i możliwości ochrony – a tak-
że podjęcia nowych inicjatyw.

Cele rekomendowanych działań są następujące:

1. Kontynuacja efektywnej, kompleksowej i spójnej ochrony instytucji finansowych, bazującej za-
równo na współpracy sektorowej, jak poza sektorowej, stanowiącej istotny element bezpieczeń-
stwa Państwa.

2. Adaptacja rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa.
3. Dalsza operacjonalizacja współpracy wewnątrz sektora oraz międzysektorowych działań z za-

kresu cyberbezpieczeństwa, szczególnie dla nowych modeli procesów biznesowych opartych na 
otwartej bankowości i federacyjnej tożsamości cyfrowej. 

4. Wypracowanie zmian regulacyjnych umożliwiających zastosowanie nowoczesnych technologii.

Rekomendowane działania strategiczne i operacyjne:

1. Wzmocnienie ekosystemu sektorowego przeciwdziałania fraudom i praniu brudnych pieniędzy 
poprzez wykorzystanie informacji gromadzonych przez KIR, BIK i ZBP, uwzględniające:
a. wiodącą rolę KIR w budowaniu rozwiązania wspierającego sektorowe działania AML,
b. współpracę KIR i BIK w budowaniu rozwiązania wspierającego sektorowe działania 

antyfraudowe,
c. koordynacyjną rolę ZBP w środowisku bankowym, a także podczas współpracy z innymi sek-

torami i wypracowywania propozycji niezbędnych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych.
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2. Wprowadzenie w jak najszybszym czasie postulowanych przez sektor bankowy i uzgodnionych 
z Ministerstwem Finansów zmian regulacji umożliwiających wymianę danych między organi-
zacjami wewnątrz sektora finansowego oraz z instytucjami nadzoru.

3. Zacieśnienie współpracy z innymi jednostkami państwa, w tym NASK oraz z sektorem teleko-
munikacyjnym, w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości.

4. Wykorzystane rozwiązań chmury obliczeniowej w celu dokonania transformacji cyfrowej, 
w tym również rozwiązań oferowanych przez Operatora Chmury Krajowej w sektorze finanso-
wym, jako narzędzi zwiększenia efektywności, poprawy konkurencyjności sektora w stosunku 
do rosnącej konkurencji poza bankowej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rozwiązań 
bankowych.

5. Zniesienie barier prawnych lub interpretacji prawnych stopujących adaptację rozwiązań chmu-
rowych, poprzez:
a. przygotowanie opisów stosowanych lub planowanych standardów bezpieczeństwa de-

dykowanych dla rozwiązań sektora finansowego,
b. przygotowanie w dialogu z KNF propozycji zmian prawnych lub ich interpretacji praw-

nych obejmujących analizy ryzyka, podejścia do planów awaryjnych oraz odpowiedzial-
ności outsourcera i podoutsourcerów,

c. sporządzenie opinii nadzorców dotyczącej zagadnienia przetwarzania zaszyfrowanych 
danych bankowych w chmurze w stosunku do tajemnicy bankowej oraz zgodności z RODO 
i braku konieczności zbierania zgód klientów na takie rozwiązania.

6. Poszerzenie bazy podmiotów korzystających z platform KIR i BIK, co spowoduje poprawę sku-
teczności funkcji predykcyjnych.

7. Budowa modelu oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem łańcucha dostaw (TPRM – Third 
Party Risk Management), w tym przygotowanie zestawu wymagań, dobrych praktyk w powyż-
szym obszarze, co pozwoli na systemowe podniesienie bezpieczeństwa dostarczanych produk-
tów/usług w ramach sektora finansowego (ochrona łańcucha dostaw).
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Cyfrowa rewolucja, możliwości komunikacji i połączeń oraz Internet to 
wspaniałe technologie dla społeczeństwa. Zdemokratyzowały one dostęp 
do wiedzy. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy Internet rzeczy staje się 
rzeczywistością. W takim świecie cyberzagrożenie staje się bliskie, powszech-
ne i stale obecne. Rządy i sektor prywatny powinny lepiej współpracować, by 
zrozumieć naturę zagrożeń i by opracować reakcje na ataki, które na pew-
no będą miały miejsce. Pytanie jest jak będziemy na nie przygotowani, jak 
dobrze zorganizowani by dać sobie z nimi radę. Po drugie trzeba opracować 
globalne reguły zachowań w dobie Internetu – wiedzieć co jest akceptowal-
ne w świecie cyfrowym. Po trzecie, aby wiedzieć co jest bezpieczne konieczna 
jest przygotowanie techniczne. Dlatego powinniśmy opracowywać produkty 
i usługi proste dla konsumenta. Potrzebne są standardy informacyjne, dzięki 
którym przeciętny użytkownik może ocenić bezpieczeństwo danego urządze-
nia. Wszystkie urządzenia powinny też posiadać zdolność do aktualizowania 
swych zabezpieczeń.

Ajaypal „Ajay” Singh Banga 
President and CEO, Mastercard
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Wraz z coraz dalej postępującą cyfryzacją życia Polaków, rosną również ich 
oczekiwania co do jakości doświadczenia klienta oferowanego przez sek-
tor usług finansowych. W rezultacie banki, poszukując wyróżników swoich 
kanałów zdalnych, konkurują w nich już nie tylko dostępnością i jakością 
tradycyjnych produktów, ale również przenoszą konkurencję w sferę usług 
pozabankowych (VAS, Value-Added Services). Nasze badania pokazują, że 
jest to słuszna droga – klienci indywidualni powszechnie używają VAS 
i oczekują, że bank im te usługi dostarczy. Trend ten widać szczególnie na 
rynkach zagranicznych, gdzie europejscy liderzy oferują VASy w znacznie 
szerszym zakresie niż robią to obecnie polskie banki, które jeszcze są na eta-
pie eksperymentowania. Próby te są szczególnie istotne w kontekście tego, 
że konkurencja niefinansowa nie śpi i toczy się obecnie walka o to, czy to 
banki będą oferowały usługi pozabankowe czy same staną VAS-em dla firm 
technologicznych w tworzących się ekosystemach.

Grzegorz Cimochowski
Partner, Lider sektora usług finansowych, Deloitte

Szczególnie dotkliwe są dla sektora bankowego regulacje zwiększające 
obciążenia, które pokrywane są z zysku brutto lub są tak zwanymi kosztami 
niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów. Relacja obciążeń do zysku 
(sumy zysku netto i obciążeń) wyniosła w 2010 roku 21,3 proc. i była tylko 
nieznacznie wyższa od stawki podatku CIT. W 2018 roku relacja ta wynio-
sła już 46,0 proc.! Jest to skutkiem ogromnego wzrostu obciążeń na rzecz 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (z 0,3 mld zł w 2010 r. do 2,2 mld zł 
w 2018 r.) oraz wprowadzenia podatku bankowego, który w ubiegłym roku 
wyniósł 3,8 mld zł.

Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu, mBank S.A.



REKOMENDOWANE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE 
Z WYZWAŃ IT STOJĄCYCH PRZED POLSKĄ 
BANKOWOŚCIĄ

WPROWADZENIE

Do głównych wyzwań IT stojących przed polską bankowością, poza cyberbezpieczeństwem, zali-
cza się zagadnienia związane z: 
1. sztuczną inteligencję (AI) i technologiami chmurowymi (cloud),
2. personalizacją usług bankowych.

REKOMENDACJE

Ad 1. Regulacyjne otwarcie sektora na nowe technologie, szczególnie w zakresie 
sztucznej inteligencji oraz technologii chmurowych.

Wyniki naszych badań ankietowych wskazują na duże zainteresowanie wykorzystaniem sztucznej 
inteligencji (AI) w procesach bankowych. Do podstawowych zastosowań AI należy zarządzanie 
portfelem, obsługa klienta czy zwalczanie nadużyć. Z punktu widzenia obsługi klienta, AI pozwa-
la zmniejszyć koszty, zapewnić lepsze doświadczenie klientów dzięki bardziej odpowiedniemu 
dopasowaniu oferty czy umożliwieniu obsługi poza godzinami pracy banku.

W zastosowaniach technologii takich jak AI istotny jest także aspekt etyczny (poziom wiedzy 
o kliencie, dyskryminacja w procesach, prawo do prywatności).

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, spowodowane presją na skró-
cenie time-to-market oraz coraz większą liczbą wykorzystywanych rozwiązań IT w banku, jest 
chmura obliczeniowa. Potwierdzeniem dużego zainteresowania usługami chmury jest wysoka po-
zycja tego zagadnienia w ankiecie przeprowadzanej wśród CIO. Rozwiązania, które warto rozwa-
żyć, to np. nie tylko Chmura Krajowa, ale również chmura hybrydowa i chmura publiczna. Większe 
wykorzystanie chmury może pomóc w osiągnięciu efektu synergii w zakresie technologii takich 
jak AI czy blockchain.

Wykorzystanie najnowszych technologii takich jak big data, chmura i AI przez sektor bankowy 
może okazać się kluczowe dla zdobycia przewag konkurencyjnych. Niestety silne regulacje, np. 
w obszarze outsourcingu, tajemnicy bankowej oraz RODO, znacznie ograniczają możliwości wy-
korzystania tych technologii przez sektor bankowy – w odróżnieniu m.in. od fintechów. Realia 
polskiego rynku są obecnie takie, że polskich klientów aktywnie pozyskują „neobanki”, jak np. 
Revolut (który, niedawno uzyskawszy licencję bankową na Litwie, bardzo dynamicznie zdobywa 
klientów w Polsce – ma ich zapewne ponad 500 tys.) czy N26 (które również oficjalnie rozpoczęło 
działalność w naszym kraju). Te podmioty mają dużo mniejsze ograniczenia w kwestii wykorzy-
stywania infrastruktury w chmurze niż polskie banki – lub nie mają ich w ogóle. Postrzegają 
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budowanie swoich usług na tej infrastrukturze (i słusznie) jako element przewagi konkurencyjnej 
– głównie w kwestii szybkości i modyfikowania swoich usług. Polski regulator ma na nie bar-
dzo niewielki wpływ, a w związku z obowiązującymi umowami międzynarodowymi podmioty te 
mają pełną dowolność działania na naszym rynku. Nasuwa się pytanie, czy nadmierna ostrożność 
regulatora i krajowych banków w kwestii adaptacji chmury nie buduje strukturalnej przewagi 
konkurencyjnej tych zagranicznych podmiotów. Przewagi, która nie jest dobra w długofalowym 
interesie ani dla polskiego sektora bankowego, ani jego regulatorów, ani wręcz państwa.

W związku z tym rekomendowane są następujące działania:

1. Wypracowanie na poziomie regulatorów oraz sektora stanowiska w kwestii kontroli usług 
bazujących na wykorzystaniu sztucznej inteligencji (również big data i chmury) oraz odpo-
wiedzialności etycznej z nim związanej. Włączenie się w światową dyskusję na temat etyki 
sztucznej inteligencji.

2. Sektorowa dyskusja z tezami przedstawionymi w dokumencie Założenia do strategii AI w Polsce 
– plan działania Ministerstwa Cyfryzacji.

3. Szersza współpraca sektorowa – banki mogłyby skorzystać np. na stworzeniu wspólnej plat-
formy typu apps marketplace, pozwalającej na udostępnianie własnych rozwiązań AI, np. na 
zasadzie Software as a Service. 

4. Zweryfikowanie wartości płynących z wykorzystania rozwiązań AI w sektorowych inicjatywach 
w zakresie cyberbezpieczeństwa.

5. Ustanowienie, we współpracy z nadzorem, standardów wykorzystania chmury, które istotnie 
uproszczą i przyspieszą jej adaptację przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

6. Rozważenie możliwości zastosowania rozwiązań chmurowych dla nowo powstających rozwią-
zań sektorowych, np. antyfraud lub AI/Analitics as a Service, oraz rozszerzenie współpracy na 
inne sektory rynku (np. energetyka, sektor publiczny, ochrona zdrowia). Nie będzie to jednak 
możliwe bez zmian legislacyjnych i podejścia nadzoru, m.in. w obszarze zapewnienia bezpie-
czeństwa i poufności danych przetwarzanych w chmurze prywatnej.

7. Wpływanie na zmiany programów nauczania, w szczególności szkolnictwa wyższego, w celu 
zapewnienia kadry wykwalifikowanej w zakresie najnowszych technologii.

8. Wypracowanie przez KNF i sektor bankowy rozwiązania regulacyjnego uwzględniającego wy-
korzystanie chmury obliczeniowej w sektorze, a w szczególności podejścia do: 
 ›  nieograniczonej odpowiedzialności podmiotu świadczącego outsourcing kwalifikowany,
 ›  możliwości wykorzystania przez podmiot świadczący usługi chmurowe usług innych 

podmiotów jako podwykonawca (częściowy pod-outsourcing).
9. Przygotowanie stanowiska regulatorów (w tym RODO) w sprawie dostępu do tajemnicy banko-

wej w przypadku przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową w rozwiązaniach chmu-
rowych wykorzystujących szyfrowanie danych w sposób uniemożliwiający odczytanie przez 
dostawców chmury (przetwarzanie zaszyfrowanych danych nie łamie tajemnicy bankowej oraz 
jest akceptowane przez regulatorów i zgodne z RODO).
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Ad 2. Rekomendowane działania w obszarze personalizacji usług bankowych i sztucz-
nej inteligencji

Fintechy oraz m.in. GAFAA nie podlegają restrykcyjnym regulacjom unijnym i krajowym (polskim) 
w takim stopniu jak sektor bankowy. Daje im to niewspółmierną przewagę w dostępie do danych pol-
skich obywateli i masowego przetwarzania/analizy tych danych. 

Wyniki ankiety jasno pokazują, że personalizacja usług bankowych staje się wyzwaniem coraz częściej 
podejmowanym przez działy biznesowe i technologiczne banków. Personalizacja staje się konieczno-
ścią, szczególnie ze względu na rosnącą konkurencję ze strony start-upów i, potencjalnie, gigantów 
technologicznych takich jak Google czy Facebook. Przykład Revoluta wskazuje, że osiągnięcie przez 
start-upy fintech globalnej skali działania jest możliwe, a ich działalność może mieć znaczący wpływ 
na banki. 

Sztuczna inteligencja jest istotnym akceleratorem w wielu obszarach, może na przykład rekomendo-
wać sposób kontaktu z klientem, wspierać go w procesie interakcji z bankiem, dynamicznie dostosowy-
wać język przekazu do jego preferencji oraz zbierać dane jakościowe o kliencie w trakcie komunikacji.

Silniejsze zaangażowanie się i współpraca na linii e-government – sektor bankowy w zakresie aktyw-
nej promocji Polski Bezgotówkowej oraz cyfrowych procesów, takich jak m.in.: e-paragon, e-faktura, 
płatności bezgotówkowe, promocja identyfikacji elektronicznej w kanałach bankowości elektronicz-
nej, będą budowały przewagę konkurencyjną w stosunku do podmiotów niebankowych.

W związku z tym rekomendowane są następujące działania:

1. Budowanie międzysektorowych aliansów (otoczenie biznesowe) w celu tworzenia spersonalizo-
wanej relacji z klientem (firmy handlowe, telekomunikacyjne, energetyczne, ubezpieczeniowe itd.).

2. Ustalenie standardów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do działań per-
sonalizacyjnych w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i wpływu klientów na działania banków.

3. Ustalenie zasad transparentności modeli personalizacyjnych jako kluczowej kwestii w zakresie 
praw klienta – zapewnienie możliwości manualnej rekalibracji modelu przez klientów.

4. Zabezpieczenie interesów grup o specyficznych potrzebach (osoby starsze, niepełnosprawni), 
których specyfika może prowadzić do przedstawiania im mniej korzystnych ofert rynkowych.

5. Silniejsze zaangażowanie się państwa w aktywną promocję i zniesienie barier regulacyjnych 
w obszarach płatności bezgotówkowych oraz cyfryzacji procesów gospodarczych, m.in. poprzez: 
a. zrównanie płatności bezgotówkowych z gotówkowymi, tj. obowiązek udostępnienia płatno-

ści bezgotówkowej na życzenie klienta/konsumenta,
b. zrównanie paragonów elektronicznych z paragonami w wersji papierowej, 
c. wyznaczenie terminu wprowadzenia obowiązku udostępniania na życzenie klienta/konsu-

menta e-paragonu,
d. digitalizacja i odmiejscowienie procesów gospodarczych poprzez upowszechnianie e-faktur 

i innych dokumentów elektronicznych funkcjonujących w powiązaniu z elektroniczną tożsa-
mością i podpisem elektronicznym.
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Katalizatorem dla transformacji cyfrowej przedsiębiorstw jest bez wątpienia 
chmura. To tutaj tkwi największy cyfrowy potencjał. Zalety przetwarzania 
w chmurze są nie do zakwestionowania: elastyczność, łatwość użycia, skalo-
walność, poziom bezpieczeństwa czy przewaga ekonomiczna nad tradycyjnymi 
metodami dostarczania usług. Każda firma będzie ściśle związana z techno-
logią, a zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe gwałtownie wzrasta. Już 
za 10 lat umiejętności technologiczne będą wymogiem aż na 77% stanowisk. 
Bez adopcji rozwiązań chmurowych nie będzie łatwo sprostać oczekiwaniom 
klientów. Bez oparcia w chmurze, przedsiębiorca nie będzie miał możliwości 
zastosowania najnowszych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, 
uczenie maszynowe, internet rzeczy czy big data - technologii, które skutecz-
nie budują przewagę rynkową. Cyfrowa transformacja zaczyna się jednak od 
transformacji kultury organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa. Do kluczowych 
jej wyróżników należą: nastawienie na rozwój, empatia, ciągłe zdobywanie 
i pogłębianie wiedzy o naszych klientach, różnorodność i włączenie, współpra-
ca i potrzeba dokonania zmiany na lepsze. 

Paweł Jakubik
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze  
z polskiego oddziału Microsoft

POWIEDZIELI PODCZAS EKF 2019

Regulacje i nowe technologie to dwa nieodłączne aspekty działania sek-
tora bankowego. Banki stoją przed wyzwaniem jak działać coraz bardziej 
efektywnie i w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, a jednocześnie 
utrzymać wysokie zaufanie społeczne jako instytucje regulowane. Nowe 
technologie niewątpliwie zmienią sposób, w jaki sektor bankowy będzie 
prowadzić swoją działalność. Podejmując rękawicę rzuconą przez fintechy, 
banki zaczynają upodabniać się do firm technologicznych, co spowoduje, że 
wkroczą w zupełnie nowy etap bankowości a tym samym i regulacji.

Stacy Ligas
Partner, Szef działu instytucji finansowych w KPMG w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej



Projektując nowe rozwiązania musimy brać pod uwagę to, co dziś nazywamy 
cyfrowym komfortem. Wszyscy jesteśmy przeciążeni ilością informacji i zadań, 
dlatego rozwaga w projektowaniu oznacza m.in. prostotę i ograniczenie wysił-
ku kognitywnego. Dla użytkownika, czy to klienta czy pracownika, ma znacze-
nie ile wysiłku musi włożyć w poznanie i użycie danego narzędzia. Ważne jest 
też ograniczenie dostarczanych danych tylko do tych, które można skutecznie 
wykorzystać. (…) Innym czynnikiem, który obecnie jest coraz bardziej istotny 
przy projektowaniu są względy środowiskowe. Standardem stała się troska 
o zrównoważony rozwój i o ochronę środowiska, np. poprzez ograniczenie 
odpadów i użycia plastiku. (…) Kolejnym aspektem, który należy uwzględniać 
przy projektowaniu jest inkluzywność i branie pod uwagę różnic w mentalno-
ści. Przykładem może tu być podejście do fizycznych placówek, np. sklepów czy 
oddziałów banków. Wraz z rozwojem e-commerce zaczęto myśleć, że sklepy nie 
mają przyszłości. Okazało się jednak, że mamy do czynienia z fuzją zakupów 
inicjowanych online i odbieranych w sklepach. Podobnie banki muszą na nowo 
wymyśleć rolę swoich placówek.

Ashley Benigno 
Group Director, Fjord Part of Accenture Interactive

Rozwój technologii mobilnych dotyka każdego. Musimy zmieniać się szybciej 
i szybciej dostosowywać do innowacji i nowych potrzeb. Technologie mobil-
ne dziś to nowa normalność. Kluczowe decyzje finansowe, jak zakup domu 
czy samochodu, podejmowane są w oparciu o informacje w komórce. Sektor 
finansowy musi przyjąć to do wiadomości. Prawie 90% klientów bankowości 
detalicznej w USA i Europie używa aplikacji mobilnych korzystając z usług 
finansowych. Gdy chodzi o personalizację usług i doświadczenia konsumen-
ta technologie mobilne są dziś koniecznością. Wiele firm z sektora fintech 
rozumie to i wykorzystuje. Dzięki temu cieszą się zaufaniem klientów. Jest to 
zmiana zapewniająca szybkość, wygodę i dobre doświadczenie konsumenta. 
Nowe modele biznesowe oparte o technologie mobilne redukują koszty i eli-
minują błędy w obsłudze klienta, jednocześnie umożliwiając wykorzystanie 
danych o klientach pozyskanych w kanałach mobilnych. Tradycyjne instytu-
cje z sektora bankowego muszą również wprowadzić takie rozwiązania. Lo-
jalność klienta nie jest dana raz na zawsze, a dobre doświadczenia klientów 
dzięki technologiom mobilnym są źródłem satysfakcji i zaufania.

Robert Bednarski 
Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, Facebook



KIERUNKI USPRAWNIANIA 
FUNKCJONOWANIA RYNKU  
CONSUMER FINANCE

I. Instytucje pożyczkowe znajdują się w stałym procesie regulacyjnym polskiego ustawodaw-
stwa. Propozycje legislacyjne składane są często wskutek obserwacji incydentalnych, od-
powiednio medialnie nagłośnionych, przypadków łamania przepisów obowiązującego pra-
wa przez podmioty, które zwykle nie mają nic wspólnego z poprawnie funkcjonującymi na 
rynku consumer finance przedsiębiorstwami. Bardzo często w toku analizy prezentowanych 
publicznie przypadków nadużyć okazuje się, że w polskim porządku prawnym już istnieją 
odpowiednie przepisy, które zapobiegłyby patologizacji, ale z powodu niskiej świadomości 
prawnej lub braku odpowiednich narzędzi proceduralnych nie są stosowane. Niska skutecz-
ność egzekucji prawa prowadzi do rozwoju szarej, a w wielu przypadkach – czarnej strefy. 
Pomimo istnienia w przepisach dotkliwych sankcji karnych za przestępstwa popełniane na 
rynku finansowym, brak poczucia nieuchronności kary sprzyja funkcjonowaniu niektórych 
podmiotów na granicy prawa lub nawet w sprzeczności z prawem. Brakuje współpracy i wy-
miany informacji pomiędzy organami dedykowanymi ochronie konsumentów a organami ści-
gania. Wszystko to powoduje, że walka z szarą strefą jest nieskuteczna.

REKOMENDACJE:

1. Zwiększenie skuteczności organów Państwa w egzekwowaniu prawa, między innymi przez 
powoływanie wyspecjalizowanych jednostek na poziomie organów ścigania i sądów oraz 
zwiększenie nakładów na ich edukację w zakresie przepisów odnoszących się do rynku 
finansowego, w celu zwiększenia efektywności w zwalczaniu nadużyć, przeciwdziałaniu 
zjawisku wyłudzeń i fraudów na rynku finansowym. Niezbędne jest ponadto zapewnienie 
odpowiedniej komunikacji pomiędzy organami ochrony konsumentów, nadzoru nad ryn-
kiem finansowym oraz organami ścigania. 

2. Rzetelna ewaluacja przepisów obowiązujących przed dokonaniem zmian systemowych.

II. Znaczna część proponowanych przepisów prawnych na rynku consumer finance ma charak-
ter reaktywny. W przypadku projektów regulacji, nawet o kluczowym charakterze dla funk-
cjonowania całego rynku, w szczególności finansowego, brak jest rzetelnego oszacowania 
skutków regulacji w ujęciu bezpośrednim i pośrednim.

REKOMENDACJE:

1. Wprowadzenie zasady adekwatności dla propozycji nowych przepisów w zakresie analizy 
ich prawidłowego adresowania i późniejszej egzekucji.
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2. Podjęcie działań mających na celu zdecydowaną poprawę podejścia i praktyk projektodaw-
ców oraz legislatorów do zasad tworzenia prawa, w tym określenie restrykcyjnego trakto-
wania jako podstawowego obowiązku opracowywania rzetelnego oszacowania skutków 
regulacji (OSR), opartego o pogłębione badania; wsparcie OSR opiniami eksperckimi. 

3. Każdorazowe oszacowanie skutków regulacji w obszarze rynku konsumenckiego z odnie-
sieniem się do kwestii potencjalnego wpływu na kondycję moralną konsumentów w ob-
szarze finansów i potencjalnego ryzyka pogłębiania się postaw i zachowań nierzetelnych 
w relacjach gospodarczych. 

4. Uwzględnienie w dyskusji publicznej i procesie kształtowania prawa skutków negatywne-
go wpływu informacji o potencjalnych zmianach na bieżące procesy biznesowe – w ujęciu 
kosztów dla rynku, jakie generuje niepewność legislacyjna – oraz oszacowanie skali utra-
conych korzyści w jej wyniku.

III. Poziom moralności finansowej w Polsce od wielu lat jest relatywnie niski. Obserwowane na 
przestrzeni ostatnich lat dalsze obniżanie się skłonności Polaków do regulowania zobowią-
zań przekłada się bezpośrednio na wzrost poziomu ryzyka kredytowego na rynku kredytów 
konsumenckich, ze wszystkim tego istotnymi konsekwencjami społecznymi, gospodarczymi, 
budżetowymi. Wśród negatywnych skutków niskiej moralności są i te, które oddziałują na 
dobrobyt osób fizycznych, lokujących w bankach swoje oszczędności i uzyskujących z tego 
tytułu niższe wynagrodzenie, niż mogliby uzyskać przy wyższej kulturze etycznej kredyto-
biorców. Konsekwencją wyższego poziomu ryzyka kredytowego jest także wzrost kosztów 
pozyskania finansowania akcji kredytowej, co odzwierciedla się w wyższych cenach kredy-
tów dla konsumentów i osłabia pozytywne skutki działania presji konkurencyjnej na obniża-
nie cen dla kredytobiorców. Nie można pomijać również skutków niskiej moralności finanso-
wej Polaków dla stabilności systemu finansowego, obniżanej w wyniku wyższych odpisów 
na kredyty zagrożone w sektorze bankowym. Traci również budżet państwa poprzez niższe 
wyniki finansowe banków. 

REKOMENDACJE:

1. Jednym z czynników poprawy tej sytuacji byłaby edukacja konsumentów ukierunko-
wana na zagadnienia z zakresu moralności finansowej i obowiązku spłaty zaciąganych 
zobowiązań. 

2. Drugim, nie mniej ważnym, kierunkiem byłoby zwiększanie formalnej odpowiedzialności 
aplikujących o kredyt w odniesieniu do wykonywania takich obowiązków, jak na przykład: 
a. podawanie rzetelnych i niezwłoczne aktualizowanie danych kontaktowych przez 

osobę korzystającą z produktów finansowych, w szczególności kredytowych, 
b.  podawanie prawdziwych danych o swojej sytuacji finansowej w trakcie ubiegania się 

o kredyt, 
c. informowanie kredytodawców o zmianach w sytuacji finansowej przez kredytobior-

ców, w tym o pozyskaniu dodatkowego finansowania u innego kredytodawcy. 
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Wymagałoby to stosownych zmian w prawie, zwiększających odpowiedzialność konsu-
mentów za nierzetelne lub nieuczciwe zachowania w procesie zaciągania kredytów i ich 
spłaty. 

3. Trzecim czynnikiem przeciwdziałania negatywnym skutkom niskiej moralności finansowej 
Polaków byłoby zwiększenie bezpłatnego dostępu dla wierzycieli, pierwotnych i wtór-
nych, do jak największego zakresu publicznych rejestrów danych. Należałoby również roz-
ważyć ideę stworzenia ogólnopolskiego rejestru informacji o aktualnym miejscu zamiesz-
kania/danych kontaktowych z obowiązkiem ich bieżącego aktualizowania. Pozwoliłoby 
to w wielu przypadkach także konsumentom uniknąć bardzo poważnych konsekwencji, 
które wiążą się z brakiem możliwości nawiązania z nimi kontaktu przez wierzyciela, sąd 
czy komornika. 

IV. Niedostosowanie otoczenia prawnego CF do aktualnego etapu rozwoju sektora, wynikają-
cego między innymi z jego postępującej digitalizacji oraz zwiększania zaangażowania sek-
tora CF w finansowanie zakupów w modelu e-commerce, wymaga dostosowania w zakresie 
przepisów prawa. Wymagają takiego działania w obszarze legislacji oczekiwania klientów 
odnośnie poprawy jakości usług kredytowych, głównie w zakresie wygody korzystania z nich 
i skracania czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu kredytowego, a także zawiera-
nia transakcji kredytowych online, w tym towarzyszących zakupom w modelu e-commerce. 
To zaś wymaga rozwiązania problemów prawnych związanych z weryfikacją i identyfikacją 
klientów, zawierania umów online i dostępu do danych, między innymi poprzez umożliwienie 
integrowania danych z różnych źródeł. 

REKOMENDACJE:

1. Odpowiednie dostosowanie przepisów prawa pozwalających na efektywną i skuteczną 
weryfikację i identyfikację klientów w celu zapewnienia bezpiecznego z punktu widzenia 
prawnego zawierania umów kredytowych online i dostępu do danych. 

2. Powiększanie zakresu wykorzystania big data, między innymi poprzez umożliwienie 
sprawnego integrowania danych z różnych źródeł.

3. Zapewnienie równego dostępu do wypracowanych przez rynek metod potwierdzania 
e-tożsamości w sektorze finansowym.
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Poważnym źródłem dyskomfortu stała się nieprzewidywalność – nieprzewi-
dywalność regulacyjna, nieprzewidywalność jeżeli chodzi o obciążenia, któ-
rym sektor jest poddawany. Pamiętajmy, że polski sektor bankowy przetrwał 
globalny kryzys finansowy w dobrym stanie bez udziału pieniędzy podatnika, 
a parę lat później dostał podatek bankowy (…) Powinniśmy rozmawiać też 
o kosztach wdrażania poszczególnych elementów regulacyjnych, które są 
duże, a kiedyś w ogóle ich nie było. Koszty compliance, ludzkie i techno-
logiczne to bardzo ważny temat. Powinniśmy patrzeć na krytyczne trendy, 
które nas dotykają. Trzeba pamiętać, że za nimi stoi konieczność inwestycji 
i ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Jesteśmy dużym krajem, zrobiliśmy ogromny postęp i marzyłoby mi się, aby 
polskie banki zaczęły wychodzić za granicę i liczyć się tam jako gracze kon-
kurencyjni. W sytuacji w jakiej się znaleźliśmy – obciążeń i nie tylko, wydaje 
się, że pozostaniemy zamkniętym rynkiem, a ekspansja z Polski na zewnątrz 
będzie prawie niemożliwa – Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas 
Bank Polska S.A.

Przemek Gdański
Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.

POWIEDZIELI PODCZAS EKF 2019

Banki w Polsce są  jednymi z bardziej nowoczesnych w Europie. Sytuacja ta 
może wkrótce ulec zmianie ze względu na  bariery, którymi są rosnące koszty 
zewnętrzne i wymogi regulacyjne. Nadmierne obciążenia hamują potencjał 
inwestycyjny oraz pozbawiają sektor bankowy szansy na bycie konkuren-
cyjnym w obliczu zwiększonej aktywności tzw. gigantów technologicznych. 
Banki nie obawiają się konkurencji na rynku finansowym pod warunkiem, że 
będzie ona prowadzona w oparciu o te same zasady dla wszystkich uczest-
ników. Dalsze osłabienie konkurencyjności banków ogranicza ich dochodo-
wość, a tym samym możliwości silnego wspierania rozwoju gospodarczego 
i innowacji. Dla zachowania pełnej konkurencyjności oraz bezpieczeństwa 
klientów regulacje powinny skupiać się na usługach, a nie jednostkach, które 
je świadczą. 

Michał Gajewski
Prezes Zarządu, Santander Bank Polska SA



Nadmierne obciążenia banków są problemem, który może nas dotknąć 
w wielu obszarach. Gdybyśmy mieli w pełni zrównoważony wzrost gospodar-
czy na poziomie 5% połączony ze znacznie wyższymi nakładami inwestycyj-
nymi to już dziś polskie banki miałyby kłopot z zapewnieniem finansowania 
wystarczającego, by utrzymać takie tempo wzrostu i prawidłowo kreować 
odpowiednią bazę na przyszłe wstrząsy gospodarcze. Przez obciążenia, które 
dotykają banki już dzisiaj zaczynamy zjadać bazę dla długotrwałego wzro-
stu kraju. Po spowolnieniu, w kolejnym etapie kiedy będziemy przyspieszać 
odbije się to na wzroście gospodarczym. Powinniśmy się bardziej zastana-
wiać w jaki sposób będziemy wychodzić z fazy spowolnienia gospodarczego 
kiedykolwiek ono nastąpi.

Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Z prognoz rozwoju technologii w bankowości wynika, że nie ma odwrotu 
od zaawansowanej personalizacji usług, AI czy technologii chmurowych. 
Takie wnioski potwierdza zarówno raport Tech Vision 2019 Accenture, jak 
i wyniki ankiety przeprowadzonej przez KIR wśród CIO największych banków 
w Polsce. Wyzwaniem jest nie tylko sam proces wdrażania tych technologii, 
ale również kontekst w jakim się to odbywa. Standaryzacja i open banking 
otwiera rynek UE, w tym również nasz, na GAFAA czy fintechy, przy mniej 
restrykcyjnych niż dla banków wymogach. Aby chronić swą dotychczasową 
pozycję, instytucje finansowe powinny szukać wspólnych, sektorowych i po-
zasektorowych rozwiązań, które pozwolą skutecznie konkurować na rynku. 
Silniejsze zaangażowanie w procesy cyfrowe, również w sferze relacji bank-
-konsument/obywatel-rynek/administracja (np. eParagon, eFaktura, płatności 
bezgotówkowe, zdalna identyfikacja w kanałach bankowości elektronicznej) 
buduje przewagę konkurencyjną w stosunku do podmiotów niebankowych.

Piotr Alicki
Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa



UWZGLĘDNIENIE RYZYK ZWIĄZANYCH 
ZE ZMIANAMI KLIMATU W MONITORINGU 
STABILNOŚCI FINANSOWEJ 

WPROWADZENIE

Ryzyka związane ze zmianami klimatu są źródłem ryzyka na rynkach finansowych i dla instytucji 
finansowych. Dlatego znalazły się w obszarze zainteresowania banków centralnych i nadzorców 
rynków finansowych. W grudniu 2017 roku z inicjatywy Banku Francji osiem banków centralnych 
zawiązało sieć banków centralnych i nadzorców w sprawie zazieleniania systemu finansowego 
(Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System – NGFS). Obecnie 
NGFS liczy 36 członków i sześciu obserwatorów. Zasadniczym celem jest wzmocnienie odporno-
ści systemu finansowego na ryzyka powiązane ze zmianami klimatu oraz mobilizacja kapitału na 
zielone inwestycje. Te ryzyka z kolei wynikają głównie z nieuwzględniania ich w wycenach akty-
wów, na których wartość mogą wpływać zmiany klimatu. 

NGFS opracowała i opublikowała w kwietniu 2019 raport, który zawiera sześć rekomendacji i li-
stę konkretnych działań, zarówno dla banków centralnych i nadzorców rynków finansowych, jak 
i innych instytucji finansowych, jak banki czy instytucje ubezpieczeniowe.

REKOMENDACJA

Uwzględnienie ryzyk związanych ze zmianami klimatu w monitoringu stabilności finansowej 
w sektorze finansowym oraz podjęcie odpowiednich działań ostrożnościowych. 

Uzasadnienie i uszczegółowienie

Ocena ryzyk związanych ze zmianami klimatu na stabilność systemu finansowego powinna po-
legać na określeniu głównych kanałów transmisji zmian klimatu na ryzyko finansowe, przyjęciu 
wskaźników monitorujących te ryzyka oraz określeniu działań przeciwdziałających ich narastaniu 
i realizacji. Wymaga to gromadzenia i analizowania danych dla różnych scenariuszy uwzględnia-
jących tempo i zakres zmian klimatu. Takie działania mogą być z kolei punktem wyjścia do zinte-
growania ryzyk związanych ze zmianami klimatu w system nadzoru ostrożnościowego. Będzie to 
wymagało, aby te ryzyka były oszacowane i rozpoznane na poziomie podmiotów sektora finanso-
wego i brane pod uwagę przy decyzjach inwestycyjnych i zarządczych.
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Rynki kapitałowe w Europie są słabo rozwinięte, zwłaszcza jeśli spojrzymy 
na Europę Centralną i Wschodnią. Efektem tego są ograniczenia dostępu do 
kapitału dla rozwijających się firm, a w konsekwencji ograniczenia dla ich 
innowacyjności i tworzenia miejsc pracy. Aby koncepcja europejskiej Unii 
Rynków Kapitałowych odniosła sukces, konieczna jest ścisła współpraca 
sektora prywatnego i sektora publicznego. Kluczowe jest stworzenie inno-
wacyjnym firmom warunków dostępu do lokalnych, jak i globalnych inwe-
storów. Należy unikać prowadzenia polityki, która budowałaby bariery dla 
przepływu kapitału. Szczególnie ważne jest to obecnie w kontekście brexitu. 
Drugim istotnym obszarem jest skoncentrowanie się na małych i średnich 
przedsiębiorstwach poprzez zapewnienie im dostępu do kapitału potrzebne-
go do podejmowania działań i ryzyka. Trzecim czynnikiem, który decydować 
będzie o kierunkach rozwoju rynków kapitałowych w perspektywie dziesię-
ciu, dwudziestu lat jest zmiana w myśleniu inwestorów o zielonych finansach 
oraz zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska inwestycjach. Inwesto-
rzy coraz bardziej wymagają, by firmy, w które mają inwestować, wspierały 
transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Nikhil Rathi
CEO, London Stock Exchange
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W ubiegłym roku zarządzający polskimi bankami uznali rosnące obciążenia 
regulacyjne za największe wyzwanie stojące przed sektorem finansowym. 
Podczas tegorocznej „Debaty Prezesów – Mapa wyzwań przed sektorem ban-
kowym ” również kwestia rentowności była głównym tematem poruszanym 
przez prezesów banków. Zagadnienie rentowności, rozumiane przez pryzmat 
obciążeń finansowych nakładanych na banki, ale również w kontekście oto-
czenia regulacyjnego urosło więc do wiodącego problemu branży bankowej 
w Polsce. Obciążenia regulacyjne nie wpływają tylko na rentowność sektora. 
Zmniejszają także możliwość konkurowania banków z firmami technologicz-
nymi, których działalność nie jest tak obwarowana licznymi regulacjami. Jest 
to kolejne wyzwania, które pojawiło się podczas sopockiej dyskusji. Do tej 
pory polski instytucje finansowe były w awangardzie rozwiązań technolo-
gicznych, czy mimo regulacji sprostają konkurencji firm np. z grupy GAFA?

Iwona Kozera
Partner Zarządzający EY Polska

PSD2 to przełomowa regulacja, która niewątpliwie wprowadzi zmiany na 
rynku finansowym, ale trzeba mieć świadomość, że transformacja cyfrowa 
zaczęła się znacznie wcześniej i była motywowana zmianami w zachowa-
niach konsumenckich. Bezpieczeństwo i wygoda płatności, których konsu-
menci oczekują, leżą u źródeł gospodarki cyfrowej. Wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, Visa już od wielu lat dostarcza rozwiązania zapewniające 
maksymalną ochronę transakcji i wykrywanie potencjalnych oszustw. Nowe 
wymagania wynikające z PSD2, to zatem nie tyle rewolucja dla podmiotów 
działających w ramach ekosystemu płatności, ile potwierdzenie słuszności 
obranego kierunku – stałego rozwoju i udoskonalania stosowanych techno-
logii, przy jednoczesnej dbałości o wygodę i komfort użytkowników rozwią-
zań płatniczych. 

Jakub Kiwior
Dyrektor Zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa



POWSZECHNE PRZYJĘCIE ZASAD 
ODPOWIEDZIALNEJ BANKOWOŚCI ONZ

WPROWADZENIE

Principles for Resposible Banking, czyli Zasady Odpowiedzialnej Bankowości zostały opublikowane pod ko-
niec ubiegłego roku przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP 
FI). Oficjalnie zostaną przyjęte podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrześniu tego 
roku. Powstały one w ramach UNEP Finance Initiative, która jest partnerstwem UNEP oraz 242 instytucji 
finansowych z całego świata, w tym 138 banków. Pierwsza wersja Zasad została przygotowana przez 28 
globalnych banków, członków UNEP FI. Następnie zostały poddane konsultacjom i tego lata przedstawiona 
będzie wersja uwzględniająca głosy z konsultacji. 

Głównym założeniem jest to, że banki są równocześnie odpowiedzialne wobec swoich właścicieli (inwe-
storów), klientów, pracowników oraz całego społeczeństwa. Zasady Odpowiedzialnej Bankowości stanowią 
ogólne ramy działań dla banków. Ich celem jest uwzględnienie w strategiach banków aspektów środowi-
skowych i społecznych, a więc tych, które zostały przyjęte przez ONZ jako Cele Zrównoważonego Rozwoju 
oraz w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym. Jednocześnie chodzi o to, aby każdy bank mógł te wytyczne 
wdrażać w swoim modelu biznesowym. Są więc one tak skonstruowane, aby mogły zostać zaadaptowane 
przez dowolny podmiot – niezależnie od wielkości, profilu i skali działania, zasięgu operacji czy specjalizacji. 
Chodzi o to, aby każdy bank, który chce w swojej działalności wypełniać również cele środowiskowe i społecz-
ne, mógł zostać sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnej Bankowości. Zasady przewidują także raportowanie, 
monitoring i przegląd podejmowanych działań oraz ich weryfikację. Do tej pory sygnatariuszami tych zasad 
zostało 69 banków z całego świata. 

REKOMENDACJA

Powszechne przyjęcie Zasad Odpowiedzialnej Bankowości przez wszystkie banki działające w Polsce spo-
woduje, że każdy z nich będzie działał według tych samych reguł na krajowym rynku. Dlatego takie wspólne 
działanie nie stawiałoby różnych podmiotów w odmiennych warunkach konkurencji. 

Depozytariuszem deklaracji o przyjęciu zasad mógłby być Związek Banków Polskich, który prowadziłby 
otwartą listę sygnatariuszy oraz gromadził i upubliczniał dostarczane przez banki raporty. ZBP weryfikowałby 
również, czy Zasady Odpowiedzialnej Bankowości są wypełniane, i mógłby stosować sankcje w przypadku ich 
niedotrzymywania.

UZASADNIENIE

UNEP FI wpisuje się w globalny ruch zwiększania niefinansowej odpowiedzialności podmiotów z ryn-
ku finansowego, a więc dążenia do tego, aby banki, ubezpieczyciele czy fundusze inwestycyjne brały pod 
uwagę w swoich działalnościach cele środowiskowe i społeczne. Aby nie stwarzać pokusy omijania Zasad 
Odpowiedzialnej Bankowości przez niektóre podmioty, powinny być one stosowane przez wszystkie. W ten 
sposób cele tych Zasad byłyby wypełniane, a podmioty konkurowałyby na tych samych warunkach.
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Phishing stanowi systemowe zagrożenie dla sektora finansowego ze względu 
na skalę zjawiska oraz na fakt wykorzystywania go w wielu typach ataków 
na sektor bankowy i jego klientów. Kreuje ryzyko systemowe dla stabilności 
systemu finansowego ponieważ przez tego rodzaju ataki klienci tracą zaufa-
nie do instytucji finansowych. Trzeba pamiętać, że system finansowy jest tak 
mocno odporny na ataki phishingowe, jak mocno odporne jest jego najsłab-
sze ogniwo. A nim najczęściej okazuje się człowiek. Dlatego tak ważna jest 
edukacja oraz odpowiednie procedury, które uczulają pracowników oraz 
klientów banków na wszelkie podejrzane działania mogące mieć znamiona 
phishingu. Działania banków, które mogą ograniczyć skutki phishingu to 
m.in. budowanie świadomości pracowników i klientów, edukowanie nt. bez-
pieczeństwa, aktywne reagowanie na zdarzenia phishingu poprzez politykę 
informacyjną jak i projektowanie systemów bankowych minimalizujących 
ryzyko nieuprawnionego wykorzystania ich przez przestępców.

Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
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Responsible Banking to kierunek przyszłości w finansach, który powinien 
podnosić wiarygodność instytucji finansowych. ONZ proponuje sześć zasad 
odpowiedzialnej bankowości (Principles for Responsible Banking), które mają 
naprawić bankowość, sprawić, by nie pogłębiały się nierówności społecz-
ne, a środowisko było szanowane. Europejski Kongres Finansowy podpisał 
deklarację wsparcia tych zasad oraz zebrał, opracował i przekazał do UNEP 
FI syntezę opinii ekspertów z polskiego rynku finansowego na ten temat. Nie 
należy jednak zapomnieć, że to kwestia wiarygodności banków jest najważ-
niejsza. Do etycznych, odpowiedzialnych finansów w dzisiejszych czasach 
droga daleka. Książka, którą stworzyliśmy wraz z Mirosławem Gronickim, 
Andrzej Sławiński, Dariuszem Filarem, Jerzym Hausnerem i Wojciechem 
Paprockim niesie pesymistyczne wiadomości. Bo być może jest dziś jeszcze 
gorzej niż było.

Leszek Pawłowicz
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Partnerstwo Publiczno-Prywatne z samej swojej definicji mówi o tym, że 
pomiędzy stronami tego procesu powinna występować współpraca. Jeśli 
ktoś rzeczywiście chce zbudować coś konkretnego: drogę, tramwaj, obiekt 
kubaturowy - nie ma  tak naprawdę większego znaczenia co – to powinien 
zrozumieć, że on jako inwestor, inicjujący zadanie musi się zgodzić z tym, że 
ma prawa i obowiązki, ale ta druga strona-strona prywatna też ma prawa 
i obowiązki. Chodzi o to, żeby zrozumieć wzajemne role i porozumieć się do 
tego, co chce się zrobić. Największym wyzwaniem jest zdefiniowanie wza-
jemnej relacji między stronami oraz odpowiedzialności za poniesienie ryzyk 
związanych z realizacją inwestycji.

Jerzy Gajewski
Prezes Zarządu, Grupa NDI SA



REKOMENDOWANE DZIAŁANIA 
W ZAKRESIE REFORMY WSKAŹNIKÓW STÓP 
PROCENTOWYCH

Kryzys finansowy lat 2008-2009 spowodował m.in. utratę zaufania na rynkach finansowych i związany 
z tym zanik rynku międzybankowego dla transakcji terminowych. Wycena instrumentów finansowych, 
w tym większości kredytów mieszkaniowych i korporacyjnych, zaczęła się opierać zatem na cenach 
ofertowych, a nie transakcyjnych. Stanowi to nie tylko pole do nadużyć finansowych, lecz także wypa-
cza mechanizm alokacji kapitału przez system bankowy oraz stwarza zagrożenie dla jego stabilności. 
Utrzymywanie takiego stanu rzeczy to zgoda na zaburzenia w gospodarce rynkowej i ignorowanie ry-
zyka systemowego. Dlatego w UE wdrażane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/1011 (BMR)1 adresujące zidentyfikowane słabości w konstrukcji wskaźników finansowych.

Wobec powyższego rekomendujemy:

1. Zapewnienie dostosowania stawki WIBOR do wymogów Rozporządzenia BMR w celu wyelimi-
nowania ryzyka systemowego związanego z brakiem możliwości kontynuowania stosowania tej 
stawki w umowach dotyczących produktów finansowych po 2021 roku.

2. Wypracowanie konsensusu sektorowego i wdrożenie rozwiązań prawnych określających zasady 
przejścia na wskaźniki alternatywne w umowach zawieranych przez banki w Polsce, w szczegól-
ności w relacji z konsumentami.

3. Podniesienie priorytetu działań sektorowych oraz poszczególnych instytucji finansowych mają-
cych na celu sprawne i płynne dostosowanie do nowego reżimu wskaźników stóp procentowych 
po Reformie IBOR.

4. Wsparcie dla inicjatyw zmierzających do utworzenia na polskim rynku finansowym alternatywnych 
wskaźników stóp procentowych, które będą odpowiadały zróżnicowanym potrzebom uczestni-
ków rynku, w szczególności uwzględniających komponent ryzyka kredytowego i ryzyka płynności, 
m.in. zgodnie z tezami artykułu opublikowanego w BIS Quarterly Review (2019)2 , dokumentem 
IOSCO (2013)3 oraz raportem FSB (2014)4 . Konieczne jest zabezpieczenie rynku przed ryzykiem 
nadmiernej koncentracji używanych wskaźników i wyprzedzające budowanie rozwiązań alterna-
tywnych względem tych, które w średnim lub długim okresie mogą okazać się nieadekwatne. 

1 Kwestie tempa i sposobu dostosowania krajowych wskaźników referencyjnych do rozporządzenia BMR została 
również uznana przez polski Komitet Stabilności Finansowej (KSF) jako źródło ryzyka systemowego (grudzień 
2018); http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/komunikaty/2018-12-17.aspx

2 A. Schrimpf, V. Sushko, Beyond LIBOR: a primer on the new reference rates, „BIS Quarterly Review”, March 2019.

3 IOSCO, Principles for Financial Benchmarks. Final Report, July 2013.

4 Financial Stability Board, Market Participants Group on Reforming Interest Rate Benchmarks. Final Report, 
March 2014.
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Polska pozostaje zaangażowana, by uczynić wszystko, co możliwe w celu 
uniknięcia twardego brexitu. Perspektywa nagłego ostrego cięcia - przejścia 
z zasad wspólnego rynku na reguły WTO - jeśli chodzi o zasady współpracy 
handlowej jest perspektywą bardzo niedobrą dla obu stron.  
Podobnie jak wiele innych państw Unii Europejskiej, Polska będzie do końca 
zabiegała o to, aby utrzymać szansę na brexit oparty o umowę - by ułatwić 
ratyfikację umowy wyjścia, która daje nam dobre gwarancje dla praw oby-
wateli, dobre gwarancje rozliczenia finansowego oraz okres przejściowy na 
dostosowanie handlowe.  
Niepewność jest wielkim problemem dla biznesu, ale będziemy jako Unia 
Europejska grali na porozumienie tak długo, jak to będzie racjonalne kosztem 
tej niepewności.  
Gdy będzie już blisko brexitu bezumownego, rozwiązania pomostowe po-
wrócą na stół.(…) Natomiast utrzymujący się kryzys ratyfikacyjny powoduje, 
że polscy przedsiębiorcy powinni zupełnie na poważnie brać pod uwagę 
scenariusz brexitu pozbawionego umowy.  
Niestety rozwój wypadków politycznych każe mi sądzić, że scenariuszem 
podstawowym, scenariuszem referencyjnym dla brexitu staje się brexit 
bezumowny, chaotyczny w najbardziej kosztownej formie.(…) Wiemy, że dla 
niektórych dóbr, które odbiją się o granicę celną Wielkiej Brytanii, będzie 
bardzo ciasno na rynku wspólnotowym. Nie wiemy, kto wygra tę zaostrzoną 
konkurencję, w szczególności w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach 
tego ścisku na rynku usług i niektórych dóbr. Z drugiej strony widzimy rosną-
cą konkurencyjność polskiej gospodarki, co pozwala na pewien optymizm. 
W sytuacji bezumownego brexitu, jest to jednak małe światełko optymizmu 
na tle poważnego kryzysu, jaki dotknie unijno-brytyjskie relacje handlowe 
i polityczne.  
Dlatego od ponad roku przypominamy przedsiębiorcom, by się przygotowy-
wali na ewentualność twardego, chaotycznego i kosztownego brexitu bez 
umowy.

Konrad Szymański 
Sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ
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Dobra umowa byłaby lepsza dla naszych firm i obywateli. Ważne abyśmy 
zachowali bliskie relacje. Umowa wymaga zrozumienia i elastyczności po 
obu stronach. Zależy nam na tym, by nasze przyszłe relacje były oparte na 
bezpieczeństwie, handlu i kontaktach międzyludzkich. (…) 
Poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii pozostaje 
wysoki, a wymiana handlowa między Wielką Brytanią a Polską nadal rośnie 
pomimo niepewności wokół brexitu. Wszyscy dużo mówią o tym, co dzieje się 
w Wielkiej Brytanii, ale to także Unia Europejska musi wziąć pod uwagę, jakie 
korzyści jej obywatele i firmy odniosą jeśli uda się zawrzeć porozumienie. Bez 
wątpienia brexit bez umowy nie jest dobrym scenariuszem z ekonomicznego 
punktu widzenia, ale w okresie przed końcem marca podjęliśmy przygotowa-
nia, mające na celu zapewnienie, że wyjście bez umowy nie doprowadzi do 
kryzysu i będziemy w stanie kontrolować i rozwiązywać wynikające z niego 
sytuacje.

Jonathan Knott
Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polsce

Od wielu miesięcy jesteśmy mimowolnymi świadkami ogromnego zamie-
szania związanego z procedurą wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii 
Europejskiej. To wielkie i niepotrzebne osłabienie dla samej Unii, ale również 
otwarcie furtki dla innych krajów, którym podobny pomysł może przemknąć 
przez myśl. Tylko silna Unia, silne i niezależne samorządy, zapewnią obywa-
telom, naszym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i szanse na prawidło-
wy rozwój. Decentralizacja władzy, większa swoboda gospodarcza i możli-
wość decydowania o sobie, wraz ze stabilną pozycją złotówki, przy jasnych 
i zrozumiałych zasadach, w oparciu o szacunek dla prawa – tego oczekujemy 
i na tym nam, obywatelom zależy.

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu
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AKADEMIA EFC 2019

IX Europejskiemu Kongresowi Finansowemu towarzyszyła już po raz szósty Akademia EFC – ini-
cjatywa skierowana do wyróżniających się studentów i młodych absolwentów uczelni polskich 
i zagranicznych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką gospodarczą i finansową oraz wiążą-
cych z tym obszarem swą przyszłość zawodową. 

Spotkanie członków Akademii EFC 2019 zostało zorganizowane we współpracy z BEST S.A. – 
Partnerem Strategicznym Akademii EFC oraz z Visa – Partnerem Akademii EFC. 

Młodzi uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego współtworzyli debaty i spotkania kongre-
sowe, jak również jedną z publikacji książkowych EKF pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?”.

 Autorzy esejów wyróżnionych publikacją uczestniczyli także w organizowanym po raz trzeci kon-
kursie Akademii EFC na najciekawszy esej. Teksty oceniało eksperckie Jury w składzie:
 › Małgorzata O’Shaughnessy, Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, 

Visa – Przewodnicząca Jury
 › Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 › Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.
 › Roksana Ciurysek-Gedir, President, Pekao International
 › Maciej Głogowski, Zastępca Redaktor Naczelnej, Radio TOK FM
 › Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Siedmiu wytypowanych przez Jury finalistów konkursu wystąpiło w debacie otwarcia Akademii 
EFC pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?”, którą poprowadził Janusz Lewandowski, Poseł 
do Parlamentu Europejskiego. W oparciu o wystąpienia uczestników debaty Jury wskazało zwy-
cięzcę konkursu, którym została Anna Chojan, doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu, autorka eseju pt. „Jak nowoczesne technologie zmieniają rolę konsumenta w ubez-
pieczeniach?”. Ponadto Jury wyróżniło też Annę Bajorek, absolwentkę Szkoły Głównej Handlowej 
za esej „Bankowość w czasach dynamicznych zmian – wyzwania XXI wieku”. 

Podczas IX EKF po raz drugi przyznana została również Nagroda im. Profesora Jana Winieckiego 
dla autora najlepszego eseju inspirowanego liberalną myślą ekonomiczną. Inicjatorem nagrody 
jest BEST S.A., a jej laureatem został Andrzej Kędzierski, student Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, autor eseju nt. „Integracja europejska to przede wszystkim korzyści”. 

W programie Akademii EFC 2019 tradycyjnie znalazły się Spotkania z Liderami, których Gośćmi 
byli: 
 › Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Mastercard
 › Przemysław Gdański, Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.
 › Agnieszka Kłos, Prezes Zarządu, Provident Polska
 › Wojciech Kostrzewa, CEO, Billon
 › Iwona Kozera, Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna, Wschodnia, 

Południowo-Wschodnia i Centralna Azja
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 › Radosław Kwiecień, Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 › Stacy Ligas, Partner, szef działu audytu instytucji finansowych, szef sektora finansowego 

w CEE i Polsce, KPMG
 › Piotr Wetmański, Członek Zarządu, Bank Pekao S.A.

Podczas Kongresu członkowie Akademii EFC uczestniczyli też w wykładach dr Marii 
Pasło-Wiśniewskiej z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jacka Merkla, 
działacza NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1990, a także w specjalnie przygotowanych warsz-
tatach z ekspertami zarządzającymi komunikacją korporacyjną w bankach: Izabelą Tworzydło, 
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Pawłem 
Zegarłowiczem, Dyrektorem Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Public 
Affairs Officer Banku Handlowego w Warszawie S.A. 

5 czerwca Akademia EFC była gospodarzem debaty w stylu oksfordzkim pt. „Bezpiecznie już 
było. Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finansowego” . W dwóch opozycyj-
nych zespołach wystąpili członkowie Akademii EFC: Ida Adamczak, Michał Czyżewski, Mateusz 
Mach, Krzysztof Rentflejsz, Michael Richter i Kacper Staroszczyk, a także zaproszeni eksperci: 
Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A. oraz Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, 
Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Debatę poprowadził Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor 
Sektora Finansowego, IBM, zaś podsumowali ją eksperci zasiadający w „Loży Mędrców”: profesor 
Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz profe-
sor Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
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KONKURS FILMOWY EKF

Konkurs Filmowy jest wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Finansowemu od 
2017 roku. . Tegoroczna, trzecia edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Technologie płatnicze 
przyszłości – jak będziemy płacić za swoje rachunki i zakupy za 5 lat?”. Inicjatywa była skierowa-
na do uczniów trójmiejskich szkół ponadpodstawowych, a jej celem było przede wszystkim:
 › zainteresowanie młodzieży przyszłością finansów osobistych,
 › pobudzenie kreatywności,
 › rozwój umiejętności multimedialnych, a także pracy zespołowej.

Konkurs został zorganizowany przez Centrum Myśli Strategicznych we współpracy z Visa – part-
nerem konkursu, Stowarzyszeniem Poland Business Week – partnerem wspierającym, zaś patro-
nat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Sopotu. 

Zadaniem dwuosobowych zespołów konkursowych było przygotowanie 2-minutowego filmu 
o tym, jak wyglądać będzie przyszłość płatności i za pomocą jakich nowoczesnych technologii 
płatności będą dokonywane za pięć lat.

Na konkurs zgłoszono 13 prac. Komisja konkursowa wskazała dwie, szczególnie wyróżniające się, 
prace. Nagrodę główną przyznano Remigiuszowi Laskowskiemu i Kamilowi Kaczmarkowi za film 
pt. „Jak obecnie Polacy płacą za zakupy i rachunki i jak będzie wyglądać to za 5 lat”, zaś wyróż-
nienie otrzymali Marcin Zydek i Marzena Górczak za pracę pt. „Oblicza płatności”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce podczas pierw-
szego dnia IX Europejskiego Kongresu Finansowego, 3 czerwca 2019 roku. Zwycięski film był 
również zaprezentowany wszystkim uczestnikom EKF po zakończeniu debaty „NewTech – wizje, 
trendy, wyzwania”.

Nagrodzone prace zobaczyć można na stronie www.festiwalfinansowy.pl lub na kanale EKF 
na portalu YouTube.com
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MAKROEKONOMICZNE WYZWANIA 
I PROGNOZY DLA POLSKI W OPINII 
EKSPERTÓW EUROPEJSKIEGO KONGRESU 
FINANSOWEGO

EDYCJA CZERWIEC 2019

WSTĘP

Prezentujemy trzecią edycję średniookresowych makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla 
Polski. Ich autorami są eksperci EKF, wybitni makroekonomiści, głównie z największych banków 
oraz instytucji nadzorczych i regulacyjnych, renomowanych firm konsultingowych, a także ze śro-
dowiska akademickiego. Dzielą się oni pro publico bono swoją wiedzą, doświadczeniem i oblicze-
niami, wyrażając wyłącznie własne poglądy, a nie instytucji, w których pracują.

Obok klasycznych prognoz makroekonomicznych, nasze badanie dużą wagę przykłada do czynni-
ków o charakterze jakościowym i behawioralnym. Do ekspertyz makroekonomicznych, podobnie 
jak i do opracowywanych przez EKF stanowisk polskich ekspertów wobec różnych koncepcji bu-
dowania nowej architektury systemu finansowego w Unii Europejskiej, wykorzystujemy zmodyfi-
kowaną metodę delficką.

Zaproszeni eksperci przedstawiają swoje prognozy (jeśli takowe sporządzają) na rok bieżący i ko-
lejne trzy lata, a ponadto określają w tym horyzoncie:
 › największe zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce,
 › największe zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego,
 › trzy propozycje (rekomendacje) działań dla krajowej polityki gospodarczej.

Opinie dotyczące makroekonomicznych wyzwań hierarchizujemy, uwzględniając wagę wyodręb-
nionych homogenicznych grup czynników oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Podobnie hierarchizujemy zagrożenia dla stabilności (bezpieczeństwa) polskiego systemu 
finansowego.

Rekomendowane przez ekspertów działania w polityce gospodarczej Polski prezentujemy w syn-
tetycznej formie, grupując je w jednorodne klasy.

PROGNOZY

Zgodnie z prognozami ekspertów EKF, w najbliższych latach należy spodziewać się spowolnienia 
tempa wzrostu gospodarczego. Tempo wzrostu PKB w Polsce ma obniżyć się z 5,1 proc. w roku 
2018 do poniżej 3 proc. w roku 2022.
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Oznacza to nieco bardziej pesymistyczną prognozę PKB niż przedstawiona w zaktualizowanym 
w kwietniu br. rządowym Programie konwergencji, poza sytuacją w roku 2019, którą eksperci oce-
niają bardziej optymistycznie. Podobne rozbieżności między konsensusem prognostycznym EKF 
a programem rządowym dotyczą ścieżki inwestycji. Konsensus prognostyczny przewiduje niższe 
tempo ich wzrostu w okresie 2020-2022, a szybsze tempo ich wzrostu w roku 2019.

Eksperci EKF, podobnie jak autorzy Programu konwergencji, prognozują że konsumpcja prywatna 
pozostanie najbardziej istotnym czynnikiem wzrostu PKB. Będzie bazowała na niskim (3,5-3,7 proc.) 
bezrobociu, optymistycznych nastrojach konsumentów wspomaganych przez rosnące transfery 
socjalne oraz szybko rosnące płace (w tempie 6,5 proc. rocznie). Większość ekonomistów jest 
jednak zgodna, że nie należy się spodziewać tempa wzrostu konsumpcji na obecnym poziomie 
w ciągu następnych lat (ponad 4 proc. rocznie) i że od roku 2021 tempo to zmniejszy się do ok. 
3 proc. Wyhamowaniu ulegnie również wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń do 5,7 proc. rocznie.

Makroekonomiści bankowi przewidują również wzrost średniorocznej stopy inflacji (CPI), ale jej 
wzrost nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla celu inflacyjnego w najbliższych trzech la-
tach. Warto jednak zwrócić uwagę, że w roku 2022 zbliży się do granicy celu inflacyjnego i wy-
niesie ok. 3,2 proc. Należy oczekiwać lekkiej deprecjacji PLN w relacji do EUR (4,34), co może 
stanowić pewną stymulantę do wzrostu eksportu.

Eksperci EKF prognozują w perspektywie 2-3 lat stopniowy wzrost stopy referencyjnej NBP i sta-
wek na rynku międzybankowym, co wiąże się ze wzrostem kosztów finansowania banków i auto-
matycznym wzrostem ceny kredytów mieszkaniowych i korporacyjnych, które oparte są na zmien-
nej stopie procentowej.

Najistotniejsze różnice między konsensusem prognostycznym ekspertów EKF a prognozami za-
wartymi w zaktualizowanym Programie konwergencji (2019) dotyczą przewidywanego deficytu 
sektora finansów publicznych. W roku 2018 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych zmniejszył się do 0,4 proc. PKB, co było najlepszym rezultatem od czasu przystąpienia Polski 
do UE. Eksperci prognozują jednak, że dalsze transfery socjalne związane z realizacją obietnic 
wyborczych spowodują istotne pogorszenie wyników sektora finansów publicznych, szczególnie 
w latach 2021 i 2022, w których deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 
ok. 2,5 proc. Towarzyszyć temu może pogłębiający się deficyt na rachunkach obrotów bieżących, 
który wzrośnie dwukrotnie i osiągnie poziom ok. 1,3 proc. PKB w roku 2022.

ZAGROŻENIA DLA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Obok prognoz makroekonomicznych, badanie przeprowadzone wśród ekspertów Europejskiego 
Kongresu Finansowego pozwoliło stworzyć mapę zagrożeń dla koniunktury gospodarczej w Polsce 
do 2022 roku. W tym celu uczestnicy badania rozdzielili 100 punktów na wybrane zagrożenia, 
a także przypisali im subiektywną ocenę prawdopodobieństwa zaistnienia.

Najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce podzieliliśmy na czynniki ze-
wnętrzne i wewnętrzne.
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Wśród zewnętrznych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego Polski na pierwszy plan wysuwa się 
spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro oznaczające pogorszenie koniunktury u na-
szych głównych partnerów handlowych. Z dużym prawdopodobieństwem zagrożenie to ulegnie 
wzmocnieniu wskutek narastającego protekcjonizmu w handlu międzynarodowym, który może 
ograniczać przepływy handlowe między USA i UE oraz pogłębić załamanie koniunktury w strefie 
euro w wyniku wojny handlowej.

Dodatkową destymulantą koniunktury gospodarczej w Polsce będą negatywne skutki brexitu, 
którego prawdopodobieństwo wystąpienia szacowane jest na prawie 70 proc.

Wyeksponowane przez makroekonomistów zagrożenia potwierdzają rolę popytu zewnętrznego 
jako kluczowej determinanty wzrostu polskiej gospodarki w ostatnim okresie. Wskazuje na to 
choćby fakt, że wzrost tzw. eksportu wartości dodanej odpowiadał za większość wzrostu PKB 
Polski w XXI w. W tym kontekście większość uczestników badania podkreśla swoje obawy co do 
skutków postępującego protekcjonizmu i ograniczeń w handlu międzynarodowym.

Z kolei jako główne wewnętrzne zagrożenie dla koniunktury w Polsce zostało wymienione ryzyko 
nadmiernego obciążenia budżetu państwa transferami socjalnymi (związane z realizacją obietnic 
wyborczych) skutkujące pogłębieniem deficytu strukturalnego. Zagrożenie to nie było w takim 
stopniu eksponowane przez makroekonomistów w prognozach ubiegłorocznych, ponieważ skala 
prognozowanych transferów nie wydawała się nadmiernie niepokojąca. Niepokojący był i pozo-
stał wzrost nierównowagi makroekonomicznej spowodowany procykliczną polityką fiskalną i pie-
niężną w Polsce, przejawiający się w nadmiernym zwiększaniu wydatków publicznych w okresie 
boomu, wymuszający znaczące redukcje tych wydatków w okresie spowolnienia. Niestety oba te 
czynniki stanowią obecnie, w opinii ekspertów-makroekonomistów, silniejsze i bardziej prawdo-
podobne zagrożenie niż bariera podażowa na rynku pracy, wymieniana jako główne zagrożenie 
w ubiegłorocznych prognozach. Nie oznacza to, że ryzyko związane z ograniczoną dostępnością 
wykwalifikowanych pracowników związane z niekorzystną sytuacją demograficzną i ułomną poli-
tyką migracyjną, jest niższe. Oznacza to tylko, że identyfikujemy dodatkowe zagrożenie związane 
z nadmiernymi transferami socjalnymi, którego znaczenie niewspółmiernie wzrosło w stosunku 
do sytuacji w roku 2018. Nadal uważamy, że napływ pracowników ze Wschodu, w szczególności 
z Ukrainy, jest niewystarczający, aby zapełnić lukę na rynku pracy. Taka sytuacja zwiększa ryzyko 
szybkiego wzrostu kosztów pracy, co z kolei może istotnie ograniczyć konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw, w tym ich eksport. Choć robotyzacja czy inteligentna automatyzacja będą kom-
pensować niedobór pracowników w wybranych obszarach, to jednak w najbliższych latach będzie 
to dotyczyć głównie czynności standardowych, powtarzalnych, podczas gdy wykwalifikowani 
pracownicy nadal są i będą potrzebni.

W warunkach bardzo niskiej stopy inwestycji w Polsce oraz dalece niesatysfakcjonującego wzro-
stu nakładów brutto na środki trwałe, niepokojące jest także podkreślane przez zdecydowaną 
większość ekspertów EKF ryzyko spowolnienia inwestycji prywatnych, związane z utrzymującą 
się niepewnością dotyczącą kształtu polityki gospodarczej.
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ZAGROŻENIA DLA STABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO

Analiza wyników mapy zagrożeń dla stabilności polskiego systemu finansowego wskazuje, że zna-
czący udział własnościowy państwa w systemie bankowym (waga zagrożenia = 8,4 pkt.; prawdo-
podobieństwo = 58,9 proc.) stanowi kluczowe zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rynku. 
W porównaniu z I edycją z czerwca 2018 roku prawdopodobieństwo materializacji ryzyka wzrosło 
– z 55,3 proc. do 58,9 proc. Obawy związane są z aktywnością banków z przeważającym udziałem 
Skarbu Państwa, motywowaną czynnikami nierynkowymi (politycznymi), co może prowadzić do 
nieefektywnej alokacji środków, kredytowania projektów wg kryteriów politycznych oraz pogorsze-
nia jakości zarządzania w bankach kontrolowanych przez państwo.

Eksperci EKF przewidują, że największa destabilizacja systemu w Polsce miałaby miejsce w przy-
padku ogłoszenia upadłości średniej wielkości banku (waga zagrożenia = 12,7 pkt.), ale prawdopo-
dobieństwo realizacji takiego scenariusza oceniane jest obecnie na niskim poziomie (prawdopodo-
bieństwo = 33,1 proc.).

Podobna sytuacja występuje także w przypadku ryzyka wprowadzenia ustawowej i przymusowej 
restrukturyzacji kredytów walutowych. O ile waga zagrożenia dla stabilności systemu bankowego 
jest wysoka (waga zagrożenia = 10,9 pkt.), to prawdopodobieństwo materializacji jest niższe niż 
w przypadku upadłości średniej wielkości banku (prawdopodobieństwo = 23,2 proc.).

Scenariusz szczególnie ważny w kontekście ryzyka destabilizacji systemu bankowego związany jest 
z wysokim prawdopodobieństwem (prawdopodobieństwo = ok. 50 proc.) niewypłacalności bądź re-
strukturyzacji banków spółdzielczych i SKOK-ów, tym bardziej, że skala negatywnego odziaływania 
na system bankowy jest także relatywnie wysoka (waga zagrożenia, odpowiednio = 6,3 pkt. i 5,1 
pkt.). Nie można w tym przypadku pomijać także skutków ponoszenia przez banki wyższych wymo-
gów regulacyjnych i obciążeń na fundusz gwarancyjnych BFG i fundusz przymusowej restruktury-
zacji. Wymóg MREL obliguje banki do zwiększania udziału obligacji kwalifikowalnych, które będą 
mogły być wykorzystane w procesie bail in. Oznacza to, że w przypadku upadłości banku to właśnie 
te instrumenty będą w pierwszej kolejności wykorzystywane do ochrony depozytariuszy, a dopiero 
w dalszej kolejności środki z funduszu gwarancyjnego. Konieczność emisji obligacji przez banki 
podnosić będzie koszt pozyskania funduszy, z uwagi na ich wyższy koszt w relacji do finansowania 
depozytami. Z kolei wzrost poziomu składek na BFG w 2019 rok o 27 proc. w porównaniu do 2018 
roku obniża rentowość i stopę zwrotu z działalności bankowej, co podwyższać będzie dalej koszt 
pozyskania funduszy od inwestorów lub nawet powodować wycofanie środków z sektora bankowe-
go z uwagi na brak możliwości uzyskania satysfakcjonującej stopy zwrotu.

Zagrożeniem, które powinno być w najbliższej przyszłości stopniowo redukowane, jest kwe-
stia strukturalnego niedopasowania aktywów i pasywów krajowych banków (waga zagrożenia = 
5,2 pkt.; prawdopodobieństwo = 43,8 proc.). Wynika ona z sytuacji, w której akcja kredytowa ban-
ków, w szczególności w segmencie długoterminowych kredytów hipotecznych, finansowana jest 
depozytami krótkoterminowymi i osadami na rachunkach bieżących. W warunkach niskich stóp pro-
centowych należy uwzględniać ryzyko odpływu depozytów do alternatywnych – bardziej opłacal-
nych – form oszczędzania.
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   WYNIKI ANKIET 

Wskaźnik Miara 2018  2019P  2020P  2021P  2022P  

PKB  
(r/r; %) 

średnia 
5,1 

4,34 3,54 2,82 2,84 

odchylenie 0,19 0,40 0,57 0,24 

Popyt krajowy  
(r/r; %) 

średnia 
5,3 

4,76 3,83 2,68 2,52 

odchylenie 0,30 0,40 0,79 0,26 

Spożycie indywidualne  
(r/r; %) 

średnia 
4,5 

4,63 4,06 3,08 2,84 

odchylenie 0,32 0,28 0,63 0,54 

Nakłady brutto na środki 
trwałe  
(r/r; %) 

średnia 
8,7 

6,30 3,98 2,50 3,30 

odchylenie 0,82 1,28 2,27 1,59 

Wynik sektora finansów  
publicznych wg metodyki UE  
(% PKB) 

średnia 
-0,4 

-1,70 -1,33 -2,27 -2,54 

odchylenie 0,41 0,24 0,93 0,76 

Stopa bezrobocia (BAEL;  
stan wg ostatniego badania 
w roku; %) 

średnia 
3,8 

3,50 3,48 3,65 3,66 

odchylenie 0,10 0,24 0,50 0,59 

Płace brutto w gospodarce 
narodowej  
(r/r; %) 

średnia 
7,2 

7,11 6,61 6,03 5,70 

odchylenie 0,43 0,70 0,90 0,98 

Eksport  
(ceny stałe; r/r; %)  

średnia 
5,0 

4,81 4,41 4,77 5,80 

odchylenie 1,23 1,89 1,55 1,78 

Import  
(ceny stałe; r/r; %) 

średnia 
5,9 

5,87 4,80 4,57 4,90 

odchylenie 1,21 1,45 1,57 1,33 

Inflacja  
(CPI; średnioroczna; %) 

średnia 
1,6 

1,97 2,90 3,15 3,22 

odchylenie 0,10 0,35 0,66 0,90 

Inflacja bazowa po wył. cen 
żywności i energii (%) 

średnia 
0,7 

1,83 2,54 2,78 2,80 

odchylenie 0,28 0,50 0,83 1,12 

EUR/PLN  
(średnioroczny) 

średnia 
4,26 

4,31 4,34 4,34 4,34 

odchylenie 0,04 0,05 0,10 0,11 

USD/PLN  
(średnioroczny) 

średnia 
3,61 

3,81 3,75 3,64 3,68 

odchylenie 0,06 0,17 0,22 0,22 

Stopa referencyjna  
(na koniec roku; %) 

średnia 
1,50 

1,50 1,69 2,04 2,50 

odchylenie 0,00 0,35 0,96 1,58 

WIBOR 3M  
(na koniec roku; %) 

średnia 
1,72 

1,72 1,90 2,27 2,71 

odchylenie 0,01 0,30 0,94 1,57 

Rentowność obligacji 5L  
(na koniec roku; %) 

średnia 
2,37 

2,40 2,68 3,08 3,59 

odchylenie 0,09 0,36 0,96 1,56 
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* wielkość kół oznacza sumę iloczynów wagi czynnika oraz prawdopodobieństwa wystąpienia przyznanych przez poszczególnych ekspertów 

  Waga  
(1 oznacza  
najwyższą wagę) 

Prawdopodo-
bieństwo 

Odsetek  
respondentów 

A Protekcjonizm i ograniczenia w handlu międzynarodowym    

B Pogorszenie koniunktury w USA    

C Pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski    

D Pogorszenie koniunktury w Chinach    

E Kryzys we Włoszech i nowe zaburzenia na rynkach prowadzące  
do kryzysu zadłużenia w strefie euro 

   

F Rozpad strefy euro    

G Korekta i wzrost zmienności na globalnych rynkach finansowych     

H Brexit 
   

I Inne czynniki zewnętrzne    

J Nadmierne obciążenie budżetu państwa transferami socjalnymi  
skutkujące pogłębieniem deficytu strukturalnego  

   

K Nadmierny wzrost nierównowag w wyniku procyklicznej polityki  
fiskalnej i pieniężnej w Polsce 

   

L Ograniczenie funduszy UE dla Polski w efekcie postępowania UE 
ws. praworządności  

   

M Bariera podażowa na rynku pracy    

N Trwały wzrost płac przekraczający wzrost wydajności    

O Niepewność dot. polityki gospodarczej skutkująca spowolnieniem  
inwestycji prywatnych 

   

P Ryzyko destabilizacji politycznej    

R Inne czynniki wewnętrzne    
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 2 
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Najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie 2022 roku
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  Zmiana wagi 
zagrożenia 

[w pkt.] 

Zmiana prawdo-
podobieństwa 
[w pkt. proc.] 

A Protekcjonizm i ograniczenia w handlu międzynarodowym   

B Pogorszenie koniunktury w USA   

C Pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski   

D Pogorszenie koniunktury w Chinach   

E 
Kryzys we Włoszech i nowe zaburzenia na rynkach prowadzące  
do kryzysu zadłużenia w strefie euro 

  

F Rozpad strefy euro   

G Korekta i wzrost zmienności na globalnych rynkach finansowych    

K 
Nadmierny wzrost nierównowag w wyniku procyklicznej polityki  
fiskalnej i pieniężnej w Polsce 

  

L 
Ograniczenie funduszy UE dla Polski w efekcie postępowania UE 
ws. praworządności  

  

M Bariera podażowa na rynku pracy   

N Trwały wzrost płac przekraczający wzrost wydajności 
  

O Niepewność dot. polityki gospodarczej skutkująca spowolnieniem  
inwestycji prywatnych 
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* Czynniki: H, I, J, P i R nie były uwzględnione w prognozach EKF w 2018 roku.  
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* wielkość kół oznacza sumę iloczynów wagi czynnika oraz prawdopodobieństwa wystąpienia przyznanych przez poszczególnych ekspertów 

  Waga  
(1 oznacza 
najwyższą wagę) 

Prawdopodo-
bieństwo 

Odsetek  
respondentów 

A Upadki banków spółdzielczych    

B Upadki i restrukturyzacja największych SKOK-ów    

C Upadek średniej wielkości banku    

D Niewystarczająca integracja polskiego sektora finansowego  
z systemami finansowymi strefy euro 

   

E Kryzys bankowy/finansowy w Unii Europejskiej    

F Strukturalne niedopasowanie aktywów i pasywów krajowych  
banków 

   

G Nadmierny udział państwa w sektorze bankowym    

H Agresywne wprowadzanie na rynek toksycznych instrumentów  
finansowych 

   

I Problemy osób posiadających kredyty hipoteczne powiązane  
z walutami obcymi w sytuacji osłabienia złotego 

   

J Ustawowa i przymusowa restrukturyzacja kredytów walutowych    

K Gwałtowny i znaczący wzrost stóp procentowych prowadzący 
do wzrostu kosztów ponoszonych przez kredytobiorców 

   

L Pogorszenie jakości portfela kredytowego    

M Słaby nadzór nad sektorem parabankowym    

N Spekulacyjny / znaczący wzrost cen nieruchomości    

O Mniejsza odporność banków na ewentualne zawirowania z uwagi 
na większe obciążenia regulacyjno-fiskalne 

   

P Utrata wiarygodności instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego    

R Planowane procesy koncentracji zwiększające moral hazard 
w europejskim sektorze bankowym 

   

S Inne    
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Najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego w perspektywie 2022 roku
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  Zmiana wagi  
zagrożenia 

[w pkt.] 

Zmiana prawdo-
podobieństwa 
[w pkt. proc.] 

A Upadki banków spółdzielczych   

B Upadki i restrukturyzacja największych SKOK-ów   

C Upadek średniej wielkości banku   

D Niewystarczająca integracja polskiego sektora finansowego  
z systemami finansowymi strefy euro 

  

E Kryzys bankowy/finansowy w Unii Europejskiej 
  

F Strukturalne niedopasowanie aktywów i pasywów krajowych  
banków 

  

G Nadmierny udział państwa w sektorze bankowym   

H Agresywne wprowadzanie na rynek toksycznych instrumentów  
finansowych 

  

I Problemy osób posiadających kredyty hipoteczne powiązane  
z walutami obcymi w sytuacji osłabienia złotego 

  

J Ustawowa i przymusowa restrukturyzacja kredytów walutowych   

K Gwałtowny i znaczący wzrost stóp procentowych prowadzący do wzrostu 
kosztów ponoszonych przez kredytobiorców 

  

L Pogorszenie jakości portfela kredytowego   

M Słaby nadzór nad sektorem parabankowym   

N Spekulacyjny / znaczący wzrost cen nieruchomości   

O Mniejsza odporność banków na ewentualne zawirowania z uwagi  
na większe obciążenia regulacyjno-fiskalne 
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* Czynniki: P, R i S nie były uwzględnione w prognozach EKF w 2018 roku.  

AB

C

D

E

F

G

H

I
J

K

L

M

N

O

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

wzrost prawdopodobieństwa

w
zr

os
t w

ag
i z

ag
ro
że

ni
a

spadek prawdopodobieństwa

sp
ad

ek
 w

ag
i z

ag
ro
że

ni
aaineżorgaz iga

w kedaps

wzrost prawdopodobieństwaspadek prawdopodobieństwaaineżorgaz iga
w tsorz

w

].tkp 
w[ aineżorgaz iga

w anai
mz

zmiana prawdopodobieństwa [w pkt. proc.]

Najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego w Polsce 
Edycja 2019 vs. Edycja 2018
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PROGNOZY I WYZWANIA TECHNOLOGICZNE 
DLA SEKTORA BANKOWEGO 2019-2022

II EDYCJA

„Technologiczny okrągły stół EKF” jest inicjatywą zainaugurowaną podczas ubiegłorocznego 
Europejskiego Kongresu Finansowego, z myślą o kontynuacji w kolejnych edycjach kongresu. Okrągły 
stół angażuje wiodące banki w dyskusję mającą na celu wyłonienie kwestii uznawanych za trendy i zja-
wiska o największym wpływie na IT w sektorze bankowym w horyzoncie kolejnych kilku lat. Priorytety 
w tym zakresie wskazują w odpowiedzi na ankietę zawierającą proponowaną listę tematów uczestnicy 
okrągłego stołu – przedstawiciele banków na poziomie CIO. 

Pytania zawarte w tegorocznej ankiecie „Największe wyzwania informatyczne sektora bankowego 
w horyzoncie 2019-2022” zostały przygotowane jako kontynuacja zagadnień z ubiegłego roku, po 
wzbogaceniu o nowe kwestie lub przeformułowaniu niektórych zagadnień, aby lepiej zaadresować 
globalne trendy. Przykładowo, ubiegłoroczne pytania dotyczące technologii informatycznej i dru-
giego skoku technologicznego zostały zastąpione bardziej szczegółowymi pytaniami o blockchain, 
sztuczną inteligencję, rozszerzoną rzeczywistość, big data i komputery kwantowe. Wzięto pod uwa-
gę kwestie związane z automatyzacją pracy, koniecznością wzrostu kompetencji pracowników oraz 
działaniami graczy spoza sektora bankowego w kontekście PDS2. W tegorocznej edycji kontekst 
poszerzono dzięki uwzględnieniu wyników globalnego badania Accenture Technology Vision 2019. 

Kwestie najwyżej punktowane w ankiecie stały się przedmiotem debaty podczas EKF oraz sta-
nowiły bazę wspólnych rekomendacji, opracowanych w podsumowaniu dyskusji i opublikowanych 
jako jedna z corocznych rekomendacji EKF. Za najważniejsze wyzwanie z obszaru IT stojące przed 
polską bankowością po raz kolejny uznane zostało cyberbezpieczeństwo, które jest przedmiotem 
oddzielnej debaty i osobnych rekomendacji. Jako wynik debaty „Technologiczny okrągły stół EKF 
– mapa wyzwań dla sektora bankowego 2019-2022” wypracowane zostały rekomendacje zwią-
zane ze sztuczną inteligencją (AI), technologiami chmurowymi (cloud) oraz personalizacją usług 
bankowych.

Najnowsze technologie – takie jak big data, chmura i sztuczna inteligencja – mogą być dla sektora 
bankowego źródłem kluczowych przewag konkurencyjnych. Wykorzystanie AI w procesach ban-
kowych może wesprzeć zarządzanie portfelem, obsługę klienta czy zwalczanie nadużyć. Sztuczna 
inteligencja pozwala zmniejszyć koszty, zapewnić lepsze doświadczenie klientów dzięki optymalne-
mu dopasowaniu oferty czy umożliwieniu obsługi poza godzinami pracy banku. Chmura obliczenio-
wa jest z kolei odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, związane z przyspie-
szonym procesem wdrażania innowacji. Większe wykorzystanie chmury może pomóc w osiągnięciu 
efektu synergii w zakresie technologii takich jak AI czy blockchain, ale istotną przeszkodą są tu 
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silne mechanizmy regulacyjne, w szczególności w obszarze outsourcingu, tajemnicy bankowej 
oraz np. RODO. Stąd na poziomie regulatorów oraz sektora wskazane jest zrewidowanie podejścia 
do kontroli oraz odpowiedzialności etycznej związanej z usługami bazującymi na wykorzystaniu 
sztucznej inteligencji, big data i chmury. Warta rozważenia jest także szersza współpraca sektorowa 
– banki mogłyby skorzystać np. na stworzeniu wspólnej platformy typu apps marketplace pozwala-
jącej na udostępnianie własnych rozwiązań AI, np. na zasadzie Software as a Service. Ustanowienie, 
we współpracy z nadzorem, standardów wykorzystania chmury istotnie uprościłoby i przyspieszyło 
jej adaptację przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Rozwiązania chmurowe mogłyby 
znaleźć zastosowanie w nowych inicjatywach sektorowych m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa – 
np. antyfraud lub AI/Analitics as a Service – oraz otworzyć pola współpracy na inne sektory rynku 
(np. energetyka, sektor publiczny, ochrona zdrowia). 

Wyzwaniem coraz częściej podejmowanym przez działy biznesowe i technologiczne banków jest 
personalizacja usług bankowych. Sztuczna inteligencja może być istotnym akceleratorem w wielu 
obszarach związanych z dążeniem do personalizacji – na przykład rekomendować sposób kontaktu 
z klientem, dynamicznie dostosowywać język przekazu do jego preferencji, zbierać dane jakościowe 
o kliencie w trakcie komunikacji czy wspierać go w interakcjach z bankiem. W dążeniu do perso-
nalizacji oferty bankowej dane stają się coraz istotniejszym narzędziem, pozwalając na precyzyjne 
dopasowanie produktów i usług bankowych. Budowanie międzysektorowych aliansów (otoczenie 
biznesowe) mogłoby wesprzeć tworzenie spersonalizowanej relacji z klientem (firmy handlowe, te-
lekomunikacyjne, energetyczne, ubezpieczeniowe itd.).

Obszarem, który ściśle łączy się z powyżej opisanymi aspektami, jest potrzeba silniejszego zaan-
gażowania się państwa w zniesienie barier regulacyjnych w płatnościach bezgotówkowych oraz 
cyfryzacja procesów gospodarczych, m.in. poprzez zrównanie płatności bezgotówkowych z gotów-
kowymi i zrównanie paragonów elektronicznych z ich wersją papierową. Bliska współpraca na linii 
e-government – sektor bankowy w zakresie aktywnej promocji cyfrowych procesów, takich jak 
m.in. e-paragon, e-faktura, płatności bezgotówkowe czy promocja identyfikacji elektronicznej w ka-
nałach bankowości elektronicznej, umożliwi przyspieszenie rozwoju gospodarki i budowanie prze-
wagi konkurencyjnej w stosunku do podmiotów niebankowych.

Ideą, która zainspirowała identyfikowanie trendów o największym wpływie na IT w sektorze banko-
wym i opracowanie wynikających z nich rekomendacji, było uzyskanie swoistego cyber-drogowskazu, 
zarówno dla sektora bankowego, jak i dla administracji rządowej, określającego, jakiego rodzaju 
działania powinny być podjęte sektorowo lub z perspektywy niezbędnego wsparcia rządowego.
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BADANIE I OCENA RATINGOWA EKF RELACJI 
INWESTORSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH 
WIG30

II EDYCJA

WPROWADZENIE

Relacje inwestorskie (investor relations, IR) definiuje się jako strategiczne zarządzanie finansami, ko-
munikacją, marketingiem w ramach obowiązujących giełdowych przepisów prawa, w celu budowania 
efektywnej, dwukierunkowej komunikacji pomiędzy spółką, społecznością finansową oraz pozostałymi 
kręgami interesariuszy.

Celem działań IR jest polepszenie relacji pomiędzy firmą a inwestorami i analitykami. Komunikacja po-
winna być dwukierunkowa, a informacja zwrotna powinna mieć istotne znaczenie w procesie IR. Powinna 
być ona analizowana na najwyższych szczeblach decyzyjnej hierarchii oraz wykorzystywana w procesie 
decyzyjnym oraz planowaniu strategicznym. Taką informacją zwrotną jest niezależna ocena sposobu 
komunikowania się spółki wyrażona przyznanym jej ratingiem – Oceną Ratingową EKF IR.

CEL BADANIA

Celem opracowania metodologii oceny klasyfikacyjnej (ratingu) relacji inwestorskich spółki giełdowej 
i dokonania niezależnej oceny tych relacji w spółkach WIG30 poprzez nadanie im Oceny Ratingowej EKF 
IR jest promowanie i premiowanie jak największej transparentności w spółkach, podnoszenie jakości 
udostępnianych informacji i zwiększenie stopnia spełniania oczekiwań społeczności finansowej poprzez 
wyznaczanie standardów polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami wykraczających poza mini-
mum wymagane prawem.

METODOLOGIA BADANIA

Rating relacji inwestorskich (IR) EKF został sporządzony w oparciu o możliwie szeroki zakres dostępnych 
publicznie informacji obrazujących realizację relacji inwestorskich przez spółki, analizę strony interne-
towej i komunikacji spółek oraz badanie inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak indywidualnych, 
oraz mediów branżowych. Dodatkowo jako informacje pomocnicze wykorzystano aktualne oceny relacji 
inwestorskich dokonywane przez inne instytucje czy organizacje: SEG (Złota Strona Emitenta – I etap 
XII edycji konkursu oraz Lider Komunikacji Online), a także wspólne badanie Gazety Giełdy i Inwestorów 
„Parkiet” i Izby Domów Maklerskich z marca 2019 r. (V edycja). W tym roku uwzględniono w badaniu 
również wyniki weryfikacji składu RESPECT Index (XII edycja). 
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Zbadano i zebrano szeroki zakres informacji o:
 › komunikacji spółki z inwestorami online, m.in. poprzez stronę internetową (Filar I badania),
 › opiniach inwestorów indywidualnych i mediów branżowych o poziomie i jakości komunikacji spółek 

(Filar II badania),
 › opiniach analityków i zarządzających o poziomie i jakości komunikacji spółek (Filar III badania).

Każdy z trzech elementów zawierał pytania, na które odpowiedzi były punktowane i z odpowiednimi 
wagami dały ocenę końcową. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosiła 200.

Powyższa analiza została następnie użyta do określenia i przyznania ratingów spółkom WIG 30. 
Zaproponowano skalę ratingową rozpoczynającą się od AAA (bardzo dobre relacje inwestorskie) do D 
(niebudzące zaufania relacje inwestorskie). Dodatkowo zbadano, jak dużo brakuje spółkom do zmiany 
ratingu (zarówno na wyższą, jak i na niższą) i przedstawiono wyniki tej części badania jako perspektywę 
ratingu. Dokonano także porównania ratingów spółek WIG30 z 2019 r. i 2018 r.

WYNIKI BADANIA, RATING I JEGO PERSPEKTYWA

Badanie przeprowadzone przez ekspertów EKF jest najszerszym badaniem relacji inwestorskich w do-
tychczasowej historii polskiego rynku kapitałowego, a jego syntetycznym wynikiem są przyznane oceny 
ratingowe wszystkim spółkom WIG 30 (według stanu na dzień 1 maja 2018 r.).
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Filar I Filar II Filar III

Wyniki badania ratingowego IR spółek WIG30 2019
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AAA bardzo dobre wynik powyżej 175

AA bardzo dobre z zastrzeżeniami wynik powyżej 155 i poniżej lub równy 175

A dobre wynik powyżej 135 i poniżej lub równy 155

BBB dobre z zastrzeżeniami wynik powyżej 115 i poniżej lub równy 135

BB poprawne wynik powyżej 100 i poniżej lub równy 115

B poprawne z zastrzeżeniami wynik powyżej 85 i poniżej lub równy 100

CCC dostateczne wynik powyżej 70 i poniżej lub równy 85

CC dostateczne z zastrzeżeniami wynik powyżej 55 i poniżej lub równy 70

C bardzo słabe wynik powyżej 40 i poniżej lub równy 55

D niebudzące zaufania wynik poniżej 40
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*) „Perspektywa” zmiany ratingu jest wartością różnicy liczby otrzymanych punktów w badaniu a minimalną liczbą punktów po-
trzebnych do 1) podwyższenia oceny (kolor zielony) i 2) obniżenia oceny (kolor czerwony). Im mniejsza jest część czerwona, tym 
bardziej perspektywa jest negatywna, im mniejsza jest część zielona, tym mniej spółce brakuje do podniesienia ratingu

Ocena ratingowa EKF IR spółek WIG30 w 2019 r. i porównanie z 2018 r.

2018 2019 2018 2019
ALIOR 116 BBB 113 BB $ KERNEL 85 B 79 CCC $

ASSECO 132 BBB 153 A # KGHM 126 BBB 142 A #

MILLENIUM 142 A 155 A KRUK 150 A 141 A

PEKAO 124 BBB 148 A # LPP 138 A 151 A

CCC 144 A 149 A MBANK 137 A 169 AA #

CDPROJEKT 130 BBB 147 A # ORANGE 126 BBB 153 A #

CYFROWY POLSAT 141 A 149 A PGE 137 A 151 A

DINO 119 BBB 130 BBB PKP CARGO 125 BBB 130 BBB

ENEA 139 A 123 BBB $ PKN ORLEN 137 A 143 A

ENERGA 119 BBB 137 A # PGNIG 136 A 165 AA #

EUROCASH 121 BBB 127 BBB PKO BP 144 A 146 A

GRUPA AZOTY 140 A 124 BBB $ PLAY 108 BB 134 BBB $

LOTOS 129 BBB 139 A # PZU 147 A 151 A

ING BANK ŚLĄSKI 136 A 155 A SANOK - - 111 BB

JSW 115 BB 157 AA # TAURON 135 BBB 160 AA #

*) Spółka Sanok Rubber Company S.A. nie była obecna w WIG30 w 2018 r.

„Perspektywa” zmiany ratingu (2019)
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STANOWISKA EUROPEJSKIEGO KONGRESU 
FINANSOWEGO W MIĘDZYNARODOWYCH 
KONSULTACJACH 

W okresie pomiędzy czerwcowym spotkaniem w roku 2018 a spotkaniem w czerwcu 2019 
Europejski Kongres Finansowy wziął udział w dziesięciu międzynarodowych konsultacjach doty-
czących stabilności finansowej i rozwoju rynku finansowego. EKF zebrał opinie licznych eksper-
tów z instytucji finansowych działających na polskim rynku, regulatorów oraz środowiska nauko-
wego i przedstawił stanowiska w następujących konsultacjach: 

 / Rady Stabilności Finansowej dotyczących wpływu reform regulacyjnych na 
finansowanie inwestycji infrastrukturalnych

Badanie dotyczyło wpływu na inwestycje infrastrukturalne regulacji kapitałowych i płynnościo-
wych zawartych w Basel III oraz nowych regulacji rynku instrumentów pochodnych OTC, a także 
innych reform, które są dopiero na początkowym etapie wdrażania, jak np. regulacje dotyczące 
standardów rachunkowości i funduszy inwestycyjnych, czy regulacje funduszy emerytalnych na 
poziomie krajowym. Ocena regulacji koncentrowała się na ich skutkach w obszarze finansowania 
infrastruktury w postaci korporacyjnego i projektowego finansowania dłużnego. 

 / Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie wytycznych dotyczących 
outsourcingu w sektorze finansowym

Konsultowane regulacje obejmują instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne podlegające dyrek-
tywie w sprawie wymogów kapitałowych (CRD), a także instytucje płatnicze podlegające zmie-
nionej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (PSD2) i instytucje pieniądza elektronicznego. 
Proponowane wytyczne EBA dotyczą obowiązków organu zarządzającego w zakresie ustanowie-
nia odpowiednich ram dla outsourcingu, jego wdrażania, należytej staranności i oceny ryzyka 
przed zawarciem umów. Wyjaśniają również aspekty związane z monitorowaniem umów o out-
sourcingu, w tym ustanawiają ramy procesu due diligence w celu zagwarantowania, że funkcje są 
zlecane wyłącznie rzetelnym usługodawcom. 

 / Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Swapowych (ISDA) dotyczących 
alternatywnych wskaźników referencyjnych

Konsultacje miały na celu wyznaczenie standardów funkcjonowania transakcji pochodnych na 
rynkach finansowych, stanowiących istotny element dla funkcjonowania rynków finansowych, 
poprzez wskazanie ścieżki postępowania z zawartymi kontraktami w przypadku trwałego za-
przestania publikacji wskaźnika referencyjnego (np. LIBOR) i rozpoczęcia użytkowania wskaźnika 
alternatywnego (np. SOFR). Zaproponowano szereg rozwiązań, które mogą być stosowane tak 

STANOWISKA
EKF 201968



na rynku instrumentów pochodnych, jak i w umowach kredytowych lub obligacjach. Standardy 
wypracowane w wyniku konsultacji winny również determinować metody wyceny portfeli instru-
mentów finansowych.

 / Europejskiego Banku Centralnego dotyczących struktury terminowej wskaźnika 
alternatywnego

Celem badania było uwzględnienie punktów widzenia różnych podmiotów będących interesariu-
szami wskaźników referencyjnych na rynku polskim. Stanowisko przygotowano w ramach prac 
prowadzonych przez Europejski Kongres Finansowy nad reformą wskaźników referencyjnych, jak 
też nad strukturą stóp procentowych na polskim rynku finansowym.

 / Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
dotyczących uwzględnienia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju 
w dyrektywie MIFID II oraz uwzględnienia zagrożeń dla zrównoważonego 
rozwoju w dyrektywach UCITS i AIFMD

W konsultacjach zbierano opinie nt. propozycji zmian w dyrektywach MIFID II, UCITS i AIFMD. 
Zmiany te wiążą się z „Planem działań: Finansowanie zrównoważonego rozwoju” ogłoszonym 
przez Komisję Europejską, mającym na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie ryzyk i zysków 
inwestycyjnych związanych z aktywami nastawionymi na zrównoważony rozwój. Konsultacje do-
tyczyły zarządzania ryzykiem i wymagań organizacyjnych wiążących się z raportowaniem i oceną 
tych ryzyk. 

 / Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie wytycznych dotyczących 
zarządzania ryzykiem ICT przez instytucje finansowe

Konsultowane regulacje określają, w jaki sposób instytucje finansowe powinny zarządzać ryzy-
kiem ICT i przestrzegać przepisów CRD i PSD2. Nowe wytyczne będą miały zastosowanie nie 
tylko do dostawców usług płatniczych, ale również do wszystkich działań instytucji kredytowych 
oraz firm inwestycyjnych. Po wejściu w życie nowych wytycznych zostaną uchylone poprzednie 
wytyczne EBA w sprawie środków bezpieczeństwa związanych z ryzykiem operacyjnym i ryzy-
kiem dotyczącym usług płatniczych w ramach dyrektywy PSD2.

 / Komisji Europejskiej dotyczących oceny funkcjonowania dyrektywy o kredycie 
konsumenckim

Po dziesięciu latach obowiązywania dyrektywy 2008/48/WE, oceniono adekwatność tej dyrek-
tywy w kontekście różnych zmian na rynku, które miały miejsce na przestrzeni ostatniej dekady. 
Komisja rozważa zmiany w dyrektywie mające na celu ułatwienie transgranicznego dostępu do 
kredytu konsumenckiego, wypracowanie wspólnych norm oceny zdolności kredytowej oraz reje-
strów danych kredytowych. 
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 / Instytutu Europejskich Rynków Pieniężnych (EMMI) dotyczących zmiany 
metodologii obliczania wskaźnika EONIA

Ze względu na istotność wskaźnika EONIA na europejskim rynku finansowym oraz ze względu na 
konieczność zmniejszenia ryzyka zaprzestania publikacji wskaźnika EONIA, administrator wskaź-
nika proponuje re-kalibracji EONIA. Konsultacje miały na celu uzyskanie konsensusu dotyczącego 
sposobu funkcjonowania wskaźnika EONIA od momentu uruchomienia wskaźnika ESTER.

 / UNEP Finance Initiative dotyczących Zasad Odpowiedzialnej Bankowości

Konsultowano propozycję zasad, które w zamyśle autorów winny być zapisane w strategiach 
banków i uwzględniane w procesach decyzyjnych, a ich realizacja raportowana. Zasady odpo-
wiedzialnej bankowości zostały opracowane w 2018 roku przez 28 banków, członków UNEP FI. 
Zasady stanowią ogólne ramy dla kształtowania „zrównoważonego” systemu bankowego, w któ-
rym strategie biznesowe poszczególnych banków w odpowiedni sposób uwzględniają aspekty 
ekologiczne i społeczne. 
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Dewiacje finansjalizacji
pod redakcją naukową Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego

Tytuł monografii: Dewiacje finansjalizacji stanowi zapowiedź, że w systemie spo-

łeczno-gospodarczym istnieją lub powinny występować standardy. Nawet jeśli 

ich nie ma, wnikliwy obserwator rzeczywistości może zauważyć zjawiska wykra-

czające poza przyjęte schematy. Autorzy reprezentujący różne środowiska akade-

mickie i biznesowe w Polsce podjęli się zadania opisania współczesnej gospodarki 

w skali globalnej oraz jej specyfiki w Europie. Dostrzegają zjawiska, które zesta-

wił D. Filar i nazwał je elementami modelu gospodarki poddanej finansjalizacji. 

W takiej gospodarce z wielu przyczyn został zdeformowany mechanizm rynkowy. 

Doszło do dominacji rynków finansowych, gdyż w centrum pola percepcji zarów-

no inwestorów prywatnych oraz działających na ich zlecenie menedżerów, jak 

i elit politycznych oraz urzędniczych znalazły się wyniki finansowe transakcji. Na 

znaczeniu straciły wyniki uzyskiwane w procesie wytwarzania dóbr rzeczowych 

i usług niefinansowych. Celem przestało być podwyższanie produktywności 

w gospodarce, a najskuteczniejszą metodą zdobywania pozycji na rynku nie jest 

już wdrażanie innowacji, które zapewniają uzyskiwanie pozytywnych wyników 

mikroekonomicznych oraz korzyści społeczno-gospodarczych. Doszło zatem do 

dewiacji tego modelu gospodarki. 

W trzeciej dekadzie XXI wieku uczestnicy rynku: producenci, konsumenci 

oraz regulatorzy staną przed zadaniem przywrócenia równowagi w systemie 

gospodarczym.

PUBLIKACJE EKF 2019

W dobie galopującego postępu technologicznego, 
a jednocześnie narastających napięć międzynarodo-
wych i mnożących się ognisk finansowej niestabil-
ności, świat bankowości i finansów stoi przed szere-
giem ważnych pytań. Jak utrzymać stabilność systemu 
w zglobalizowanym świecie, który zmienia się szybciej 
niż kiedykolwiek wcześniej? Jak adaptować do świa-
ta finansów wysublimowane technologie, nie tracąc 
z pola widzenia żywego człowieka – konsumenta 
usług finansowych? Gdzie znaleźć złoty środek między 
dążeniem do międzynarodowej integracji na poziomie 
politycznym i instytucjonalnym a koniecznością utrzy-

mania niezależności rynków finansowych i ich instytucji? Jaki kierunek obrać, żeby 
bankowość przyszłości uczynić lepszą, bardziej inkluzywną i sprawiedliwą?

W rękach trzymacie Państwo zbiór esejów autorstwa młodych uczestników Akademii 
Europejskiego Kongresu Finansowego. Wkrótce to oni kształtować będą przyszłość 
naszej branży i to na ich barkach spocznie ciężar odpowiedzi na powyższe pytania. 
Wysoki poziom merytoryczny tekstów daje nadzieję, że wchodzące na finansową sce-
nę pokolenie liderów odbuduje zaufanie do rynku finansowego i uczyni go bardziej 
sprawiedliwym i stabilnym.

Krzysztof Borusowski 
Prezes Zarządu, BEST S.A.

www.efcongress.com ISBN: 978-83-945091-8-7
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ESEJE CZŁONKÓW AKADEMII EFC

CO ZMIENILIBYŚMY
W POLSCE I EUROPIE?

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? 
eseje członków Akademii EFC

Teksty do publikacji napisali studenci, członkowie Akademii EFC, młodzi 

uczestnicy IX Europejskiego Kongresu Finansowego. Eseje pozwalają dowie-

dzieć się, jak postrzegają oni perspektywy rozwoju gospodarczego w kontek-

ście integracji europejskiej, przyszłość bankowości i znaczenie technologii 

dla sektora finansowego, jak również jak rozumieją zasady odpowiedzialności 

w branży finansowej.

Na tegoroczną publikację składa się 25 esejów, których autorzy wybierali je-

den spośród trzech obszarów tematycznych:

 › Europa na rozdrożu. Czy dalsza integracja Wspólnoty zagrozi jej, czy 

wspomoże rozwój gospodarczy?

 › Responsible finance – jak nadać praktyczny wymiar tej koncepcji?

 › Jaki bank przyszłości?
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Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich 
i globalnych
pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany 

Pieriegud

Rosnące zainteresowanie elektromobilnością w drugiej dekadzie XXI wie-

ku jest wynikiem oddziaływania kilku czynników. Jednym z nich jest upo-

wszechnianie nowych technologii – w tym technologii cyfrowych – oraz 

technologii generowania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej. 

Formułowane są oczekiwania, że dzięki wdrożeniu koncepcji elektromobil-

ności uda się osiągnąć dwa cele równocześnie: podwyższyć produktywność 

w działalności związanej z mobilnością człowieka oraz procesami przemiesz-

czania osób i rzeczy w przestrzeni, a także przeprowadzić zmianę struktury 

zużycia pierwotnych i wtórnych nośników energii. Koncepcja elektromobilno-

ści jest kształtowana także w związku z rosnącym zainteresowaniem różnych 

grup społecznych zagadnieniami funkcjonowania systemu ekologicznego na 

naszej planecie. 

Monografia zawiera wyniki autorskich badań poświęconych aktualnym ten-

dencjom, perspektywom i barierom rozwoju elektromobilności w Polsce i kra-

jach ościennych. Przedstawiona została także rozszerzona koncepcja elek-

tromobilności w ujęciu globalnym, uwzględniająca znaczenie zmiany wzorca 

konsumpcji pod wpływem rosnącej świadomości społeczności całego świata 

w zakresie potrzeby ograniczania zużycia wyczerpywalnych zasobów oraz 

redukowania obciążenia środowiska naturalnego, w tym dzięki redukowaniu 

emisji gazów cieplarnianych.

Wyzwania Informatyki Bankowej 2019
pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza

Wiodąca rola technologii w funkcjonowaniu instytucji finansowych wydaje się nie 

podlegać dyskusji. Tematy takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa 

czy blockchain wydają się kluczowe dla aktualnych i przyszłych projektów banko-

wych. Polski rynek bankowy jest dla wielu innych krajów przykładem jak zbudo-

wać innowacyjne i przyjazne dla klientów platformy cyfrowe, mobilne, płatnicze 

i nowoczesne interfejsy użytkownika będąc jednocześnie w zgodzie z rosnącymi 

wymaganiami regulacyjnymi i bezpieczeństwa. Dzięki wyjątkowemu rozwojowi 

IT i innowacyjnym projektom w polskich bankach możliwy był transfer wiedzy 

i komercjalizacja niektórych rozwiązań z naszego rynku do banków w Europie 

zachodniej. 

Wymagania rynku finansowego i rosnące oczekiwania wobec usług cyfrowych 

dla przyszłych pokoleń klientów wymuszają głębokie transformacje organizacji. 

W dzisiejszych czasach znaczenie technologii cyfrowych jest kluczowe dla utrzy-

mania konkurencyjności banku na rynku a zdolność do innowacji przesądzą o jego 

postrzeganiu przez klientów. 

WYZWANIA
INFORMATYKI 
BANKOWEJ
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ISBN: 978-83-945091-9-4

Tytuł „Wyzwania Informatyki Bankowej” czytelnie 

komunikuje priorytety dyskusji jaka toczy 

się w ramach EKF w odniesieniu do sektora 

bankowego. Potwierdza wiodącą roli technologii 

w funkcjonowaniu instytucji finansowych

Tematy takie jak sztuczna inteligencja, chmura 

obliczeniowa czy blockchain wydają się kluczowe 

dla aktualnych i przyszłych projektów bankowych. 

Ta publikacja może być przydatna w bankowych działach rozwoju biznesu 

jako kompendium aktualnej wiedzy i zestaw wskazówek dla przyszłych 

innowacyjnych projektów. Dzięki wyjątkowemu rozwojowi IT i innowacyjnym 

projektom w polskich bankach możliwy był transfer wiedzy i komercjalizacja 

niektórych rozwiązań z naszego rynku do banków w Europie zachodniej.

Wymagania rynku finansowego i rosnące oczekiwania wobec usług 

cyfrowych dla przyszłych pokoleń klientów wymuszają głębokie 

transformacje organizacji. W dzisiejszych czasach znaczenie technologii 

cyfrowych jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności banku 

na rynku a zdolność do innowacji przesądzą o jego postrzeganiu przez 

klientów. Polecam lekturę tej pozycji wszystkim, którzy zajmują się 

tematyką bankowości bo dzisiaj bez rozumienia trendów w technologiach 

informacyjnych nie sposób zrozumieć istoty wyzwań w tym sektorze.

Cezary Stypułkowski 
Prezes Zarządu, mBank

Tegoroczne wydanie „Wyzwania Informatyki 

Bankowej 2019” uważam za znakomity zbiór 

najnowszych rozwiązań cyfrowych dla sektora 

bankowego a także szeroki zestaw wiedzy 

ekspertów naszego rynku usług finansowych 

i dostawców najnowszych technologii. Redakcja 

dr Andrzeja Sieradza i Andrzeja Kawińskiego oraz 

kapituła Gdańskiej Akademii Bankowej gwarantuje 

wysokiej jakości zestaw artykułów w postaci przeglądu przez innowacje, 

technologie, regulacje i bezpieczeństwo. Chmura, fintechy, blockchain, sztuczna 

inteligencja to tylko kilka przykładów z najciekawszych rozdziałów tegorocznego 

wydania. Polski rynek bankowy jest dla wielu innych krajów przykładem 

jak zbudować innowacyjne i przyjazne dla klientów platformy cyfrowe, 

mobilne, płatnicze i nowoczesne interfejsy użytkownika będąc jednocześnie 

w zgodzie z rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi i bezpieczeństwa. 

Jestem przekonany, że każdy z czytelników tegorocznego wydania znajdzie 

inspiracje i ekspercką wiedzę do przyszłych innowacyjnych wdrożeń.

Paweł Jakubik 

Członek Zarządu, Microsoft
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1989 – U ŹRÓDEŁ SUKCESU
W TRZYDZIESTĄ ROCZNICĄ WYBORÓW 4 CZERWCA 1989

Film „1989 – U źródeł sukcesu” przedstawia dylematy i wyzwania, przed jakimi 
stanęli trzydzieści lat temu ekonomiczni eksperci ruchu Solidarność, którzy objęli 
stery polskiej gospodarki po pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamen-
tarnych w Polsce w 1989 roku. Bohaterowie tamtych czasów wspominają, jak wi-
dzieli możliwości zmian gospodarczych w Polsce, gdy kraj wkraczał na drogę de-
mokracji i suwerenności. Mówią o tym Jan Krzysztof Bielecki, prof. Ryszard Bugaj, 
Janusz Lewandowski, Jacek Merkel oraz zagraniczni doradcy prof. Jeffrey Sachs 
i prof. David Lipton.

Film powstał z inicjatywy Europejskiego Kongresu Finansowego.
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Kongres Bankowości  
Korporacyjnej i Inwestycyjnej 
9-10 października 2019 
www.cbc.projektekf.pl 

Kongres koncentruje się na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw przez pry-
watne i publiczne instytucje finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań sta-
wianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów. Hasło piątej edycji Kongresu to: 
„Firmy i banki - wspólnie i odpowiedzialnie w trosce o konkurencyjność”. Wśród tematów Kongresu 
są m.in.: perspektywy i nowe ścieżki rozwoju dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych przedsiębior-
stw-innowatorów oraz ich oczekiwania wobec partnerów finansowych, potencjał polskiego rynku 
fuzji i przejęć, wyzwania dla finansowania transformacji energetycznej, zmiany na rynku emisji obli-
gacji, oferta bankowości inwestycyjnej dla firm z obszaru nowych technologii, bankowość korpora-
cyjna a responsible banking, a także wykorzystanie nowych technologii w bankowości. 

Kongres Bankowości Detalicznej 
20-21 listopada 2019 
www.kbd.projektekf.pl

Kongres Bankowości Detalicznej to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń sektora ban-
kowego w Polsce. Kongres jest swoistym branżowym think tankiem obejmującym debaty, reko-
mendacje i publikacje. Podczas dwunastej edycji Kongresu poruszymy m.in. tematy konkurencji 
ze strony GAFAA, usług dodatkowych (VAS) oferowanych przez sektor bankowy, digitalizacji, open 
data economy. Zastanowimy się czego może nauczyć się sektor od takich branż jak gaming, retail, 
ecommerce. Wzorem ubiegłych edycji Kongres zainauguruje Debata Gigantów, czyli prezesów naj-
większych banków detalicznych w Polsce.

Kongres Consumer Finance 
5-6 grudnia 2019 
www.kcf.projektekf.pl

Od czternastu lat Kongres Consumer Finance jest największym, dorocznym spotkaniem przedsta-
wicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących, poświęcony perspektywom, wy-
zwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych 
problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa rynku consu-
mer finance oraz jego klientów.

KALENDARIUM
EKF 201976



Zarządzanie Ryzykiem  
i Kapitałem w Bankach 
styczeń/luty 2020 
www.zrk.projektekf.pl

Celem Seminarium, niezmiennym od jego pierwszej edycji w roku 2011, jest debata na temat 
stabilności sektora finansowego oraz doskonalenia zarządzania kapitałem, płynnością i ryzykiem 
w sektorze finansowym. Formuła seminarium to interaktywna dyskusja przy okrągłym stole oraz 
wymiana doświadczeń między osobami odpowiadającymi za zarządzanie ryzykiem i finansami 
w instytucjach finansowych oraz przedstawicielami instytucji odpowiadających za stabilność sek-
tora finansowego.

IT w instytucjach finansowych 
marzec 2020 
www.it.projektekf.pl

Celem Konferencji jest identyfikowanie i zrozumienie oczekiwań uczestników rynku,a także pro-
ponowanie rozwiązań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego instytu-
cji finansowych oraz sprawnej, bezpiecznej i optymalnej pod względem ekonomicznym obsługi 
klientów. Głęboko wierzymy, że dzięki corocznym spotkaniom budującym relacje między eksper-
tami z różnych współpracujących ze sobą środowisk, cel ten jest osiągany.

Europejski Kongres Finansowy 
15-17 czerwca 2020 
www.efcongress.com

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie 
działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Europejski Kongres Finansowy obejmuje debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te od-
bywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską 
Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tema-
tycznych komitetów sterujących i rad programowych. Coroczne, czerwcowe spotkanie w Sopocie 
jest zwieńczeniem tych działań i konferencji. 

Europejski Kongres Finansowy to także rekomendacje, studia i opracowania przygotowywane 
przez ekspertów EKF. 
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STATYSTYKI EKF 2011-2019

UCZESTNICY  
EKF 2019 

WG ZAJMOWANYCH 
STANOWISK

ŁĄCZNA LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

1340

28%

33%

10%

4%

16%

9%

UCZESTNICY  
EKF 2019 

WG BRANŻ

ŁĄCZNA LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

1340

35%

10%
12%

11%

7%

3%

10%

4%
8%

Bankowość, rynek kapitałowy, ubezpieczenia

Media

Konsulting i kancelarie prawne

Innowacje, IT

Infrastruktura i budownictwo

Organizacje pozarządowe

Nauka i szkolnictwo wyższe

Administracja rządowa i samorządowa

Pozostałe branże

Członkowie zarządów i rad nadzorczych

Dyrektorzy

Przedstawiciele wyższych uczelni

Przedstawiciele administracji rządowej

Pozostali uczestnicy

Menadżerowie

86
rekomendacji

blisko

11 500
uczestników z kraju 
i zagranicy

ponad

350
debat

blisko

1 700
panelistów

udział w

37
międzynarodowych  
konsultacjach

28
publikacji
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WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNER GŁÓWNY

PATRONAT HONOROWY PATRON EKF 2019
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PARTNERZY MEDIALNI
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prowizji   
banku za:0 zł

Płać kartą rewolucyjną  
z gwarancją niskich kursów
na całym świecie 
• przewalutowanie przy płatności kartą do konta w PLN
• wypłaty kartą z bankomatów za granicą1

• prowadzenie Konta Przekorzystnego i obsługę karty1

Z ŻYCIA MAM TYLE,  
ILE SAM PRZEŻYJĘ.
Marcin Mossakowski  |  podróżnik i filmowiec

Karta rewolucyjna to karta debetowa Mastercard do Konta Przekorzystnego. Gwarancja niskich kursów dotyczy płatności za granicą tą kartą, 
rozliczanych w ramach środków w PLN, dostępnych na Koncie Przekorzystnym, polega na rozliczeniu płatności po kursach organizacji płatniczej 
Mastercard bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania marży banku do kursu wymiany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient 
akceptuje przewalutowanie transakcji po kursie oferowanym w punkcie zlecania płatności. Gwarancja nie obejmuje poziomu kursów Mastercard, 
które mogą wzrastać lub spadać. Pełne informacje o karcie debetowej Mastercard znajdziesz w naszych oddziałach.
1 0 zł w przypadku wpływu na konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 500 zł przelewem z zewnątrz lub z konta firmowego  
w Banku Pekao S.A. i min. 1 płatności kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay. Do ukończenia 26. roku życia 0 zł za prowadzenie Konta 
Przekorzystnego, obsługę karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są 
bezwarunkowe. 

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, 
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu / polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości 
elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz na pekao.com.pl/definicje. I Bank Pekao S.A.
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BGK LINIA 801 598 888PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU

Nasze działania wspierają rozwój firm, poprawiają życie mieszkańców kraju. 
Pomagamy tworzyć funkcjonalne miasta, odnawiać kultowe miejsca, dbamy 
o lokalne społeczności. Finansujemy budowę dróg, sieci energetycznych, 
mieszkań. Uczestniczymy w inwestycjach strategicznych dla przyszłości Polski. 
Budujemy partnerską współpracę biznesu, sektora publicznego i finansowego.

Od 95 lat
wspieramy rozwój
Polski i Polaków

KV_BGK _210x297.indd   1 28/06/2019   16:37





Ekologia to nie pusta idea, lecz przedmiot 
�aktywnego�działania.�Bank�BNP�Paribas�
�wspiera�Cię�w�staraniach�o�lepszy�świat.

TO�LEŻY�
W MOJEJ 
NATURZE
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gazetaprawna.pl/prenumerata

gazetaprawna.pl/prenumerata  I  tel.: 22 761 31 27, 801 626 666

Każdego dnia zespół naszych dziennikarzy i ekspertów dba o to, by dostarczyć Czytelnikom  wiarygodne i rzetelne 
informacje. Na bieżąco analizujemy ważne przepisy, wspierając się wyjaśnieniami ministerstw i urzędów. 
Łączymy treści publicystyczne i ekonomiczne z wiedzą specjalistyczną dla przedsiębiorców, księgowych, 
prawników, kadrowych i urzędników. Dbamy o to, aby informacje przedstawić w prosty i przejrzysty sposób 
w formie infografik, wykresów i praktycznych, graficznych ściąg. Wspólnie tworzymy gazetę, która pomaga 
specjalistom w codziennej pracy. 

Jadwiga 
Sztabińska 
redaktor 
naczelna

Polska gospodarka firmami stoi.  
Niewielkie, często jednoosobowe 
przedsiębiorstwa wytwarzają 
niemal połowę produktu 
krajowego. A będą jeszcze więcej

Wydanie codzienne
gazetaprawna.pl 
dziennik.pl  forsal.pl

W tym roku przedsiębiorców czeka prawdziwa 
rewolucja w podatkach CIT i PIT. Zmienią się  
m.in. przepisy dotyczące odliczania zakupów  
aut w leasingu 

Od stycznia 2019 r. firmy czekają dodatkowe obowiązki 
związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. 
Oprócz tej z danymi osobowymi podwładnych będą 
musiały założyć odrębne akta dotyczące czasu pracy

Czy rządowe wsparcie faktycznie pomoże 
samorządom w bitwie o czyste powie-
trze? Eksperci już ostrzegają, że cel może 
nie zostać osiągnięty

Nowe rozliczenia z fiskusem Zmienione akta pracownicze Ile pieniędzy na walkę ze smogiem

w numerze

Ważne zmiany w przepisach w 2019 r.

Patrzymy
obiektywnie
Piszemy
odPowiedzialnie
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SERWISY  
PAP BIZNES  
DLA RYNKU 
KAPITAŁOWEGO

TERAZ TAKŻE W TWOIM TELEFONIE

Rzetelne i sprawdzone informacje na żywo 
 
Komunikaty spółek, relacje z sesji, analizy 
 
Opinie, komentarze, wywiady

Aplikacja mobilna umożliwia  
dostęp do serwisu PAP Biznes. 
Serwis zawiera aktualne  
i wiarygodne treści biznesowe, 
niezbędne w podejmowaniu  
decyzji inwestycyjnych.

Zamów 3-miesięczny 
darmowy dostęp

kontakt: biznes@pap.pl / (+48 22) 509-23-10
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Setka 
zaangażowanych 
uczestników

Kilkunastu 
świetnych mówców

2 dni  
pełne wiedzy

15 inspirujących 
case studies

17wartościowych 
prelekcji 

Nieskończenie 
wiele ról PR-owca

Przekonaj się, czego wymaga branża

#PR-owiec #Wielozadaniowec

Dołącz do

PUBLIC
RELATIONS

I KOMUNIKACJI

KONGRESU

15-16. X

Warszawa

Szczegóły: konferencje.pb.pl     
Masz pytanie? Napisz: konferencje@pb.pl 
Zadzwoń: 22 333 97 77   







NAJWIĘKSZY 
REGIONALIZOWANY
SERWIS GOSPODARCZY

W POLSCE

Sprawdzone  informacje gospodarcze ze świata,
z Polski i z Twojego regionu

 Porady dla małych i średnich przedsiębiorstw
 Baza  komunikatów i przetargów

 Relacje  z najważniejszych wydarzeń biznesowych

www.strefabiznesu.pl
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Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk
tel. 58 524 49 01, fax 58 524 49 09

efc@ibngr.pl
www.efcongress.com

9-10 października 2019

20-21 listopada 2019

5-6 grudnia 2019

styczeń/luty 2020

marzec 2020

15-17 czerwca 2020


