
REKOMENDACJE
PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE
STANOWISKA
PUBLIKACJE

Raport z działań EKF w roku 2020



PROJEKT  
EKF

Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF // Instytut Odpowiedzialnych 

Finansów // Rozmowy z cyklu „Kwadrans z EKF” // Rekomendacje EKF // 

Stanowiska EKF w międzynarodowych konsultacjach // Makroekonomiczne 

wyzwania i prognozy dla Polski // Publikacje EKF



Europejski Kongres Finansowy to projekt koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej. 
Działania EKF obejmują:

1. Organizowanie kongresów:

 ■ Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej – sześć edycji zrealizowanych od 2015 r.

 ■ Kongresu Bankowości Detalicznej – dwanaście edycji zrealizowanych od 2009 r.

 ■ Kongresu Consumer Finance – szesnaście edycji zrealizowanych od 2005 r.

 ■ Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach – dziesięć edycji zrealizowanych od 2011 r.

 ■ IT w instytucjach finansowych – dwadzieścia cztery edycje zrealizowane od 1997 r.

 ■ głównego spotkania Europejskiego Kongresu Finansowego – dziesięć edycji zrealizowanych 
od 2011 r.

Europejski Kongres Finansowy swój początek ma w dorocznych seminariach dedykowanych 
członkom zarządów i rad nadzorczych banków i przedsiębiorstw. W 1993 roku Gdańska  
Akademia Bankowa zainaugurowała je konferencją i publikacją pt. „Restrukturyzacja finanso-
wa przedsiębiorstw i banków w Polsce i w Szwecji”. Coroczne konferencje dotyczące różnych 
aspektów odpowiedzialnego zarządzania wartością instytucji finansowych i przedsiębiorstw  
od roku 2011 odbywają się pod nazwą Europejski Kongres Finansowy.

2. Opracowywanie:

 ■ konsensusu opinii polskich makroekonomistów Makroekonomiczne wyzwania i prognozy 
dla Polski

 ■ konstruktywnych i praktycystycznych Rekomendacji EKF 

 ■ Stanowisk EKF przedstawiających syntezy opinii polskich ekspertów w międzynarodowych 
konsultacjach

 ■ książkowych Publikacji EKF

 ■ raportów z debat Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF

Wśród inicjatyw realizowanych w ramach Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego są również:

 ■ Akademia EKF, projekt zrzeszający wyróżniających się studentów i młodych absolwentów 
z polskich i zagranicznych uczelni

 ■ Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF realizowany w ramach Fundacji Centrum Myśli 
Strategicznych

 ■ Instytut Odpowiedzialnych Finansów realizowany w ramach Fundacji Centrum Myśli Strategicznych

 ■ Rozmowy online w cyklu Kwadrans z EKF – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu
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Zawsze mówiliśmy, że EKF nigdy nie śpi. Teraz jesteśmy dumni, że nawet 

w czasie pandemii nasz Kongres nie tylko nadal nie zasnął, ale wręcz zinten-

syfikował swoją aktywność. W cyberprzestrzeni działamy cały czas prężnie, 

a nasz cykliczny „Kwadrans z EKF” okazał się być wielkim sukcesem. 

Tym niemniej z nadzieją czekamy na koniec tego pandemicznego czasu 

i powrót do naszych tradycyjnych stacjonarnych spotkań. Wierzymy, że nic nie 

zastąpi osobistej rozmowy, wymiany poglądów i burzliwych dyskusji. Dlatego 

z niecierpliwością czekamy na czas, gdy nasz środowiskowy mini-szczyt bę-

dzie mógł odbyć się w tradycyjnej formie, gdy w ciągu 3 dni można ponownie 

będzie spotkać istotnych dla siebie partnerów i w kreatywnej dyskusji wymie-

nić poglądy.

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu 
Finansowego

Powiedzieli podczas EKF 2020



W 2020 roku główne spotkanie Europejskiego 

Kongresu Finansowego ze względu na pande-

mię wirusa COVID-19 musiało zmienić formułę 

i zostało przeprowadzone online, za to w dwóch 

odsłonach – 15-17 czerwca oraz 12-14 paździer-

nika. Problematyka związana z pandemią i będą-

cym jej następstwem kryzysem gospodarczym 

pociągnęły też za sobą nowe inicjatywy EKF 

– analizy, dyskusje służące szukaniu najlepszych 

rozwiązań wobec nadchodzących trudnych wy-

zwań dla polityki makroekonomicznej, monetar-

nej, stabilności sektora finansowego i dla całej 

gospodarki.

EKF zintensyfikował swoją merytoryczną obec-

ność w debacie o roli instytucji finansowych 

w niwelowaniu skutków kryzysu oraz w wycho-

dzeniu z niego, poprzez rozpoczęty już w marcu 

cykl cotygodniowych, realizowanych z udziałem 

widzów i transmitowanych live rozmów z eks-

pertami „Kwadrans z EKF”, a następnie poprzez 

debaty online, w tym realizowane w ramach 

nowej inicjatywy Europejskiego Kongresu Fi-

nansowego „Klubu Odpowiedzialnych Finansów 

przy EKF”. Dzięki tym inicjatywom – jak to mówi 

przewodniczący Rady Programowej Jak Krzysztof 

Bielecki – „Kongres nie zasypia nigdy”, wykorzy-

stując poprzez internetowe spotkania możliwości 

prezentacji wyników badań, raportów, rekomen-

dacji i prognoz. W czerwcu, październiku oraz 

grudniu 2020 EKF opracował makroekonomiczne 

prognozy dla Polski. Na przestrzeni ostatniego 

roku przygotował i przedstawił także jedenaście 

syntetycznych stanowisk ekspertów z polskie-

go rynku w konsultacjach prowadzonych przez 

międzynarodowe instytucje regulacyjne i wydał 

sześć publikacji książkowych.

Podobnie jak co roku w ramach projektu EKF 

odbyły się kongresy i seminaria poświęcone 

zarządzaniu ryzykiem i kapitałem w bankach, 

bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej czy 

consumer finance.

EKF czerpie też z wyjątkowego potencjału sku-

pionych wokół Kongresu ekspertów do konstruk-

tywnego komentowania polityki gospodarczej 

rządu, decyzji NBP i innych uczestników sieci 

bezpieczeństwa finansowego. Zmiany spowo-

dowane pandemią w trendach ekonomicznych 

i makroekonomicznych, metody i środki ograni-

czania rozmiarów kryzysu gospodarczego, spo-

soby restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 

i banków oraz impulsy do ożywiania koniunktury 

gospodarczej, a w końcu pokryzysowa odbudowa 

gospodarki pozostają wciąż w centrum uwagi 

Kongresu. 

Hasłem przewodnim wszystkich przedsięwzięć 

EKF w roku 2020 były „Odpowiedzialne finanse 

w obliczu kryzysu”. 

Zielona transformacja oraz transformacja cyfro-

wa – to dwa filary, wokół których odbywać się 

będzie odbudowa gospodarek Unii Europejskiej 

po kryzysie – mówili podczas pierwszej, czerw-

cowej zdalnej edycji EKF przedstawiciele Komisji 

Europejskiej, banków centralnych, instytucji 

Europejski Kongres Finansowy 2020  
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unijnych i sektora finansowego. 

– Zarówno zielona jak i cyfrowa transformacja 

będą ważnymi elementami pokryzysowej odbu-

dowy europejskiej gospodarki (…) Zielona trans-

formacja pomoże w odbudowie, gdyż daje okazję 

do powstania wielu miejsc pracy – powiedział 

podczas EKF Valdis Dombrovskis, Wiceprzewod-

niczący Wykonawczy Komisji Europejskiej.

Europejski Bank Inwestycyjny oszacował skalę 

inwestycji w Unii w obszar zielonej gospodar-

ki po pandemii na 470 mld euro, a inwestycje 

w zakresie transformacji cyfrowej – na 125 mld 

euro rocznie – podała Wiceprezes Banku Teresa 

Czerwińska.

– Europa ma odpowiedź na kryzys – mówiła. 

– Odbudowa będzie „zielona” albo jej nie będzie 

– skomentował Jean Lemierre, Przewodniczący 

Rady Nadzorczej Grupy BNP Paribas, największe-

go banku w Europie.

Wiceprezes banku centralnego Szwecji (Sveriges 

Riksbank) Anna Breman uważa, że budowa od-

porności na zamiany klimatyczne jest tak pilna, 

gdyż mogą one wywołać nowy kryzys równie 

groźny jak spowodowany koronawirusem. Będzie 

on zagrożeniem i dla stabilności finansowej, i dla 

stabilizacji cen. Banki centralne mogą odegrać 

ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klima-

tycznym choćby w taki sposób, że będą kupować 

aktywa służące „zielonej” transformacji. 

Pandemiczny kryzys ujawnił konieczność przy-

spieszenia „zielonej” transformacji, ale nie tylko. 

Wiadomo, że to inny kryzys niż wszystkie do tej 

pory. Ale jaki? Od tego jaka jest jego prawdziwa 

natura zależą jego bezpośrednie i długotermino-

we skutki oraz działania zapobiegawcze. 

– Kryzys ma bardzo wiele różnych twarzy, 

wpływa na nasze zdrowie, gospodarkę, ujawnia 

napięcia społeczne. Bardzo nieoczywiste jest, 
jakie są prawidłowe odpowiedzi na ten kryzys. 
Nie ma podręcznika. Kilka miesięcy lockdownu 
może mieć wpływ na to, jak gospodarka będzie 
wyglądała przez dekadę – mówił Prezes Polskie-
go Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Jiří Rusnok, Prezes Banku Centralnego Czech 
Česká národní banka uważa, że obecny kry-
zys przypomina te, w których zasadniczą rolę 
odegrał niewystarczający popyt. W jego ocenie 
drugie najważniejsze zagadnienie związane 
z obecnym kryzysem jest takie, że dokonuje on 
podziału strukturalnego gospodarki na wygra-
nych i przegranych. Dodał, że banki centralne 
powinny być znacznie bardziej otwarte, elastycz-
ne, kreatywne, wizjonerskie niż kiedykolwiek 
wcześniej. Zauważył też, że „nowa normalność” 
może oznaczać zmianę preferencji konsumenc-
kich. 

To, jak zachowają się konsumenci po pandemii, 
czy będą oszczędzać pieniądze, czy też zaczną 
je wydawać przesądzi o głębokości recesji, a tak-
że o sukcesie lub klęsce całych gałęzi biznesu. 
Będzie to kluczowe dla handlu, transportu, 
logistyki, nieruchomości komercyjnych i mieszka-
niowych. I oczywiście dla sektora finansowego. 
Większość uczestników dyskusji była zdania, 
że społeczeństwo bardzo szybko będzie adapto-
wać obrót bezgotówkowy. 

Ale cyfrowy świat nie będzie możliwy, jeśli 
przedsiębiorstwa i instytucje finansowe nie 
przeniosą swoich operacji do chmury. Pewne 
jest, że pandemia przyspieszyła procesy cyfry-
zacji, przede wszystkim w sektorze finansowym, 
w części korporacji, którym udało się gładko 
przejść na pracę zdalną. Niestety nie udało 
się to w przypadku ogromnej liczby szkół, czy 
uczelni. To jeszcze bardziej wzmacnia słuszność 
decyzji Unii o przeznaczeniu wielkiej puli środ-
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ków na transformację cyfrową. 

Komisja Europejska zrobiła historyczny krok 

decydując się na utworzenie funduszu Next 

Generation EU w wysokości 750 mld euro mają-

cego służyć odbudowie europejskiej gospodarki 

po kryzysie, poprzez wspólne zaciągnięcie długu 

przez wszystkie państwa Unii.

– Czy trzy miesiące wcześniej mógł ktoś przewi-

dzieć, że KE zdecyduje o programie polegającym 

na emisji wspólnych obligacji? Politycznie było 

to niemożliwe. Ale szybko okazało się, że tak 

musiało się stać – ocenił Paul De Grauwe, Profe-

sor w London School of Economics.

Pandemiczny kryzys jak żadne inne wcześniejsze 

wieloletnie polityczne działania przyspieszył 

głębszą integrację Unii. Czy to znaczy, że nad-

szedł „moment hamiltonowski”, czyli przełom 

na drodze do budowy wspólnego europejskiego 

państwa, na wzór tego, jak do jedności USA przy-

czynił się drugi prezydent tego państwa Alexan-

der Hamilton? 

– To nie jest jeszcze moment federalizacji Euro-

py. Zauważamy ograniczone przejawy finansowej 

solidarności i być może zostaną one wzmoc-

nione. To pierwszy krok dla stworzenia Unii 

Europejskiej silniejszej niż wcześniej – powie-

dział Daniel Gros, dyrektor międzynarodowego 

ośrodka badawczego Centre for European Policy 

Studies (CEPS).

Gdy wybuchła pandemia banki zbudowały 

szeroką autostradę, po której pieniądze z po-

mocy publicznej – krajowej i unijnej – gładko 

popłynęły do przedsiębiorstw. Ale teraz z dnia 

na dzień banki coraz bardziej obawiają się o swój 

los. Cios zadała im Rada Polityki Pieniężnej, 

obniżając trzy razy stopy procentowe. Ostatnia 

obniżka bardzo mocno wpłynęła na rentowność 

sektora bankowego.
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– Kiedy wychodzimy z kryzysu, warto patrzeć 
na dłuższą perspektywę niż rok czy dwa lata. 
Mechanizm gospodarki rynkowej bardzo łatwo 
zniszczyć. Warto zastanowić się, jak nie zniszczyć 
mechanizmu rynkowej alokacji kapitału. Ban-
ki pełnią w niej rolę służebną – mówił Leszek 
Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu 
Finansowego. Dodał, że obecnie szczególnie nie-
pokojący jest spadek kredytów korporacyjnych. 

– To co powinno się zrobić natychmiast to zli-
kwidować podatek od nowo udzielanych kredy-
tów.

Na banki spadło w ciągu ostatnich lat kilka cio-
sów. Pierwszym był podatek bankowy. 

– Podatek prowadzi do deformacji struktury 
aktywów w bankach – mówił Prezes PKO Banku 
Polskiego Zbigniew Jagiełło.

W wyniku kryzysu banki będą zmagać się z na-
rastającym ryzykiem kredytowym i oczekują 
w związku z tym wysokich strat. Wobec oczeki-
wanych bankructw i upadłości eksperci EKF re-
komendują zbudowanie solidnej bazy rozwiązań 
prawnych do prowadzenia sprawnych procesów 
restrukturyzacji. 

Październikowa edycja EKF poświęcona była 
próbie eksperckiej odpowiedzi na pytania, kiedy 
gospodarka powróci do stanu sprzed pandemii 
i jak można jej pomóc. Ale też skutkom kryzysu 
przechodzącego w kolejną fazę, gdy druga fala 
zachorowań położyła kres rachubom na szybki 
powrót gospodarki do wcześniejszej formy. 

Kongres rozpoczął się od wystąpienia słynnego 
brytyjskiego ekonomisty, emerytowanego profe-
sora bankowości i finansów w London School of 
Economics oraz byłego członka Komitetu Polityki 
Pieniężnej, decydującego o stopach procento-
wych Banku Anglii Charlesa Goodharta. Mówił, 
że po kryzysie nadejdą czasy wysokiej inflacji, 

słabszego wzrostu gospodarczego i rosnącego 

długu. 

– Będzie to trudny okres dla banków central-

nych, które będą pod presją utrzymywania długo 

dużo niższych stóp procentowych i jednocześnie 

będą miały problem z utrzymaniem celu inflacyj-

nego – powiedział. 

Podczas dyskusji „Pandemia nie usprawiedliwia 

błędów” ekonomiści podkreślali, że Polska nie 

może pozwolić sobie na utratę wiarygodności 

na zagranicznych rynkach, przez np. nieostrożną 

politykę fiskalną czy brak właściwej komunikacji 

banku centralnego z rynkiem. Minister finan-

sów Tadeusz Kościński przekonywał, że polska 

gospodarka i finanse publiczne skutecznie bronią 

się przed pogłębieniem problemów wynikają-

cych z pandemii. W wystąpieniu otwierającym 

X EKF zasugerował też po raz pierwszy możli-

wość uruchomienia kolejnej „tarczy” wspomaga-

jącej gospodarkę w związku z drugą falą.

– Odpowiedzialna polityka to polityka odważna 

i ekspansywna. Musimy przełamać niepewność 

sektora prywatnego co do przyszłości. Niepew-

ność, która mogłaby ograniczyć inwestycje i kon-

sumpcję. Chodzi tu o dobrze wycelowany impuls 

fiskalny – powiedział Tadeusz Kościński.

Główni ekonomiści z europejskich central mię-

dzynarodowych banków oraz firm doradczych 

zgadzali się, że wyjście europejskich gospoda-

rek z recesji może potrwać do 2022-2023 roku. 

W większości dyskusji wyrażane było przeko-

nanie, że gospodarki potrzebują intensywnych 

programów inwestycyjnych, a kluczowe w tym 

zakresie mogą okazać się wydatki rządowe.

Inwestycje publiczne to jednak nie wszystko. 

Zasadnicze znaczenie ma ich jakość. Beata 

Javorcik, Główna Ekonomistka Europejskiego 

Banku Odbudowy i Rozwoju zwracała uwagę, 
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że kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny 

wyciągnąć wnioski nie tylko z obecnej sytuacji, 

ale z trwającego już od dekady trendu. Pandemia 

nastąpiła, gdy kraje te wchodziły w gospodarcze 

spowolnienie. Tymczasem po poprzednim wiel-

kim kryzysie finansowym okazało się, że utraciły 

wcześniejszy wzrost produktywności. Powinny 

zatem postawić na wzrost poprzez innowacje.

Najniższe w historii stopy procentowe, a tym 

samym oprocentowanie depozytów w bankach 

zachęcają Polaków do szukania zysków na rynku 

kapitałowym. Wyzwaniem wciąż pozostaje jed-

nak przywrócenie pełnego zaufania do niego. Jak 

zauważył Rafał Mikusiński, Wiceprzewodniczący 

Komisji Nadzoru Finansowego, bez przywrócenia 

pełnego zaufania do rynku kapitałowego trudno 

oczekiwać, że wzrost zainteresowania inwesto-

waniem okaże się trwały. Sytuacja postawiła 

w trudnej sytuacji Polaków pragnących chronić 

swoje oszczędności, które po uwzględnieniu 

inflacji tracą na realnej wartości. Na razie Polacy 

ciągle są w szoku i zaczynają szukać alternatyw. 

Eksperci przestrzegają, że to sytuacja sprzyjająca 

oszustwom i nadużyciom. 

EKF pragnie serdecznie podziękować Radzie Pro-

gramowej oraz wszystkim Partnerom i Patronom 

za ich wsparcie i zaangażowanie w przygoto-

wanie bardzo interesującego i odpowiadającego 

na obecne wyzwania programu tegorocznego 

Kongresu. Dziękujemy także wszystkim mów-

com i panelistom, którzy byli gotowi dzielić się 

podczas Kongresu swoją wiedzą, doświadcze-

niem, a także rekomendacjami jak stawiać czoła 

obecnemu kryzysowi oraz aktywnie przyczyniać 

się do rozwoju gospodarki.

Dopóki nie wygaśnie w Polsce stan ostrej epide-

mii, planujemy, by Europejski Kongres Finansowy 

prowadzony był w formule zdalnej lub hybry-

dowej lecz zdecentralizowanej, tj. rozproszonej 

co do czasu i miejsca odbywania się debat. 

W takiej właśnie postaci zrealizowane zostały 

już po październikowej odsłonie Kongresu jego 

flagowe debaty jak Mapa wyzwań przed sektorem 

bankowym – Debata Prezesów czy poprzedzające 

ją technologiczny okrągły stół EKF oraz okrągły 

stół ryzyka bankowego.

Dostęp do transmisji wszystkich wystąpień i de-

bat na dedykowanej platformie EKF znajdującej 

się na stronie internetowej Kongresu był otwarty 

i bezpłatny. Podczas każdego z wydarzeń on-

line EKF widzowie mogli na żywo wziąć udział 

w dyskusjach przesyłając pytania rozmówcom 

w trakcie sesji.

Kolejna, jedenasta już edycja Europejskiego 

Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 

14-16 czerwca 2021 w Sopocie. 

22 grudnia 2020
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Emitentów Giełdowych

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu 
Capital Strategy

Maciej H. Grabowski

Prezes Zarządu 
Centrum Myśli 
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Iwona Kozera

Partner Zarządzający EY 
Konsulting w Polsce 
Zastępca Partnera 
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EMEIA
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Instytut Rynku 
Finansowego
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Profesor, Katedra 
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Politechnika  
Warszawska
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Wojciech Paprocki
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Transportu i Mobilności 
Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie

Leszek Pawłowicz

Koordynator 
Europejskiego Kongresu 
Finansowego

EKF 2020 / RADA PROGRAMOWA 9



Andrzej Suszycki

Adjunct Professor  
of Political Science 
University of Potsdam

Jan Szambelańczyk

Profesor, Kierownik 
Katedry Pracy i Polityki 
Społecznej, Uniwersytet 
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Kamil Wyszkowski

Representative, President 
of the Board 
Global Compact Network 
Poland

Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału 
Zarządzania 
Uniwersytet Gdański

Artur Tomala

Managing Director 
Goldman Sachs

Andrzej Reich

Niezależny ekspert 
bankowy

Dariusz Piotrowski

Dyrektor Generalny 
Dell Technologies

Maciej Trybuchowski

Prezes Zarządu 
Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych

Małgorzata Rusewicz

Prezes 
Izba Zarządzających 
Funduszami i Aktywami

Leszek Skiba

p.o. Prezesa Zarządu 
Bank Pekao S.A.

Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu 
Bank Handlowy  
w Warszawie S.A.

Andrzej Sławiński

Profesor, Katedra 
Ekonomii Ilościowej 
Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie

Wojciech Surmacz

Prezes Zarządu 
Polska Agencja Prasowa

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu 
mBank S.A.

Jacek Socha

Wiceprezes, Partner 
PwC Polska
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Rekomendacje 
Europejskiego Kongresu  
Finansowego 2020



Zredukować narastające  
ryzyko prawne kredytów w CHF

Nie można dopuścić do kumulacji podwyższonego ryzyka kredytowego będącego następstwem „kry-
zysu covidowego” z narastającym ryzykiem prawnym kredytów w CHF. 

W tym celu rekomendujemy:

1. Sporządzenie szczegółowej analizy prawno-regulacyjnej, porządkującej funkcjonujące w przestrze-
ni publicznej liczne, często wzajemnie sprzeczne, informacje i opinie na temat kredytów waluto-
wych i ich zgodności z prawem polskim i unijnym. Ponieważ tematyka ta łączy w sobie zagadnie-
nia zarówno prawne, jak i ekonomiczno-finansowe, do sporządzenia analizy należałoby powołać 
specjalny zespół, w skład którego wchodziliby niezależni eksperci, wolni od konfliktu interesów, 
specjalizujący się w każdej z tych dziedzin.

2. Sporządzenie reprezentatywnego badania w środowisku kredytobiorców walutowych. Jego celem 
byłoby:

 ■ zidentyfikowanie możliwych rozwiązań problemu kredytów walutowych, których kredytobiorcy 
by oczekiwali i skali zainteresowania każdym z tych rozwiązań oraz

 ■ zidentyfikowanie możliwych rozwiązań potencjalnego konfliktu, który pojawiłby się w razie 
nierównego traktowania kredytobiorców złotowych i walutowych.

3. Sporządzenie raportu podsumowującego wyniki obu badań, wraz z rekomendowanymi sposoba-
mi dalszego postępowania. Raport powinien się również odnosić do pomijanego dotąd istotnego 
czynnika ryzyka, tj. groźby wybuchu niezadowolenia społecznego spowodowanego potencjalnie 
nierównym traktowaniem zbiorowych interesów dwóch grup konsumentów: wielotysięcznej grupy 
kredytobiorców walutowych oraz wielomilionowej grupy pozostałych uczestników konsumenc-
kiego rynku finansowego. Treść raportu, a zwłaszcza konkluzje, byłyby przedstawione stronom 
konfliktu (bankom i kredytobiorcom) oraz właściwym organom państwa, a następnie upublicznio-
ne. Raport powinien stanowić dużą pomoc przy poszukiwaniu właściwych scenariuszy łagodzenia 
sporu, a gdyby było to niemożliwe likwidowania problemu przez instytucje państwa.

4. Na obecnym etapie, wobec braku satysfakcjonujących skutków rozwiązania konfliktu konieczne 
jest czynne zaangażowanie się państwa w ten proces. Najlepszym scenariuszem byłaby ugoda 
kredytobiorcy z bankiem, ale jak dotąd nie udało się znaleźć takiej jej formy, która by dostatecznie 
zbliżała stanowiska stron. Procesy, wobec liczby składanych pozwów, w połączeniu ze złożonością 
każdej ze spraw i niewydolnością sądów, będą się ciągnęły latami. Dlatego, zważywszy na nara-
stające zagrożenie dla systemu finansowego państwa w ogólności, a systemu bankowego w szcze-
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gólności, wzorem innych krajów, które porządkowały rynek kredytów walutowych, w proces ten 
musi zdecydowanie wkroczyć państwo.

5. Zważywszy na interes państwa, najlepszym rozwiązaniem powinno być przejęcie spornych kredy-
tów przez dedykowaną instytucję państwową. Skalę tego procesu dałoby się wyznaczyć na pod-
stawie reprezentatywnego badania opisanego w Rekomendacji 2. Rozliczenia państwa z bankami 
powinny by się odbywać na podstawie rynkowej wyceny każdego kredytu, dzięki której banki 
ustalałyby realną wysokość strat, jakie poniosły na portfelu walutowym. Z kolei kredytobiorcy 
stawaliby się dłużnikami państwa, co mogłoby być doskonałą zachętą do skupienia się na spłaca-
niu kredytu. Państwo miałoby do dyspozycji liczne możliwe scenariusze przyszłego postępowania. 
Mogłyby zachęcać kredytodawców, by zawierali ugody ze swoimi wierzycielami. W razie niepo-
wodzenia procesu ugodowego państwo mogłoby sięgać do rozwiązania ustawowego, na przykład 
do przewalutowania z mocy ustawy. Jak się wydaje, byłby to najlepszy sposób, by tak jak zrobiły 
to inne państwa zlikwidować problem kredytów walutowych i generowane przezeń zagrożenie dla 
systemu finansowego państwa.
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Powiedzieli podczas EKF 2020

Polska weszła w kryzys w dobrej kondycji fiskalnej. Poprawiła się również 

struktura naszego długu. Dlatego możemy sobie pozwolić na ambitną odpo-

wiedź fiskalną na kryzys. (...) Byłoby dużą nieodpowiedzialnością, gdybyśmy 

tych środków nie udostępnili. W przyszłym roku poziom długu (sektora insty-

tucji rządowych i samorządowych) ok. 64 proc. (PKB) będzie jeszcze bardzo 

bezpieczny. Od 2022 roku wracamy do stabilizującej reguły wydatkowej.

Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

W ramach misji chronimy potencjał rozwoju firm, staramy się dobrze skalibro-

wać wielkość pomocy (...) Kryzys zadłużenia w sektorze przedsiębiorstw może 

skończyć się ich upadłością. Albo państwo przejmie część ich zadłużenia. Nie 

ma innej możliwości. Pewien wzrost długu publicznego jest konieczny, ale 

trzeba dbać o to by finanse publiczne pozostały na bezpiecznym poziomie.

Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Pandemia pokazała, jak bardzo konsumenci i przedsiębiorstwa potrzebują 

usług cyfrowych, płatności bezgotówkowych, itp. To podkreśla wagę 

innowacji w cyfrowych produktach finansowych (…) Zaprezentujemy 

strategię rozwoju finansów cyfrowych w Europie, dzięki której będziemy 

mogli osiągnąć globalną konkurencyjność. Będziemy też znosić bariery 

regulacyjne pomiędzy krajami.

Valdis Dombrovskis, Wiceprzewodniczący Wykonawczy Komisji Europejskiej
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Pięć najważniejszych rekomendowanych działań 
w polityce gospodarczej Polski do 2022 roku 

I.  Poprawa efektywności działania antypandemicznego i zwiększenie wydolności 
systemu opieki zdrowotnej

Ostatnie informacje o zakażeniach SARS-CoV-2 i problemy wywołane ich skalą w systemie ochrony 
zdrowia obnażyły z całą ostrością stopień nieprzygotowania polskiej administracji i systemu opieki 
zdrowotnej do radzenia sobie z takimi zagrożeniami. Stąd tak ważne jest, obok bieżącego „zarządza-
nia” epidemią, wyciąganie na bieżąco wniosków. Szczegółowe rekomendacje ekspertów EKF w zakre-
sie ochrony i opieki zdrowotnej zawierają:

 ■ masowe testowanie, system monitorowania nowych przypadków, szybka izolacja osób z każonych 
i/lub zagrożonych zakażeniem, opracowanie sprawnego systemu zbierania informacji umożliwiają-
cego wczesną identyfikację potencjalnych ognisk epidemii, etc.,

 ■ zwiększenie operacyjnej zdolności do zarządzania działaniami anty-pandemicznymi, które mogą 
być kluczowe dla ograniczenia kosztów gospodarczych, w tym organizacja lokalnych (geograficz-
nie, sektorowo etc.) lockdown-ów,

 ■ zapewnienie koniecznych środków finansowych na zwiększenie zdolności systemu sanitarnego 
i systemu ochrony zdrowia,

 ■ opracowanie zasad higieny i organizacji życia społecznego w czasie pandemii, przewidywalnej 
strategii działania rządu.

II. Kontynuowanie działań antykryzysowych

Rekomendowane przez ekspertów EKF działania gospodarcze nie różnią się od tych które były wska-
zywane w czerwcowej edycji „Makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski”. Zdecydowanie do-
minują działania mające charakter antykryzysowy i krótkookresowy. Ekonomiści wskazują na koniecz-
ną pomoc państwa w zakresie uelastycznienia i deregulacji gospodarki oraz pobudzania inwestycji. 
W szczególności chodzi o:

 ■ wspieranie płynności finansowej, w tym przy użyciu gwarancji kredytowych czy ubezpieczeń kre-
dytów dla przedsiębiorców, pod warunkiem utrzymania miejsc pracy,

 ■ odciążanie firm w zakresie podatkowo-regulacyjnym w okresie największej dekoniunktury,

 ■ deregulację, uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej,
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 ■ efektywną reorganizację pracy urzędów i sądów, poprzez wprowadzenie skutecznych, sprawnych 
zdalnych (on-line) narzędzi załatwiania spraw o charakterze gospodarczym, związanych z działal-
nością gospodarczą, w pełnej rozciągłości (tj. bez konieczności następczego uzupełniania doku-
mentów w formie „tradycyjnej”),

 ■ aktywną, ale lepiej adresowaną politykę fiskalną,

 ■ doskonalenie metod restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków w celu ograniczenia negatywnych 
skutków kryzysu dla gospodarki,

 ■ monitorowanie skuteczności i elastyczne dostosowywanie pakietu działań antykryzysowych.

III. Racjonalizacja polityki budżetowej i zwiększenie przejrzystości finansów 
publicznych

Nie kwestionując w kryzysie konieczności prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej prowadzącej 
do wzrostu deficytu i długu publicznego, eksperci EKF, wśród zalecanych działań, na wysokim miejscu 
stawiają troskę o przejrzystość i skuteczność prowadzonej polityki budżetowej. Powtarza się postu-
lat przywrócenia przejrzystości w finansach publicznych, respektowania polskich, konstytucyjnych 
oraz ustawowych, i unijnych reguł fiskalnych. Wiarygodna kontrola nad tempem zadłużania państwa 
w obecnych warunkach staje się podstawowym wyzwaniem i zagrożeniem dla tempa wyjścia z recesji 
jak i tempa przyszłego wzrostu gospodarczego, w tym i utrzymania wiarygodności Polski na rynkach 
finansowych, nadal postrzeganej jako część rynku emerging markets, ekonomiści EKF rekomendują:

 ■ przywrócenie wiarygodności finansów publicznych, poprzez większą przejrzystość i planowy po-
wrót do stabilizacyjnej reguły wydatkowej,

 ■ utrzymanie konstytucyjnych ram ograniczania długu publicznego,

 ■ ograniczenie nieracjonalnych wydatków publicznych, lepsze adresowanie wydatków społecznych,

 ■ wstrzymanie dodatkowych projektów dotyczących świadczeń społecznych i zwiększenie środków 
na inwestycje publiczne.

IV. Przygotowanie strategii odbudowy gospodarki

Sferą w stosunku do której eksperci sformułowali wiele rekomendacji są inwestycje i strategia odbu-
dowy gospodarki. Inwestycje okazują się ważne z co najmniej trzech powodów: są dobrą odpowiedzią 
na kryzys o charakterze popytowym, są ważne z punktu widzenia utrzymania lub zwiększania poten-
cjału gospodarczego polskiej gospodarki, mogą być sposobem uzyskania wsparcia z UE. W szczególno-
ści rekomenduje się:

 ■ przygotowanie pakietu stymulacji inwestycji,

 ■ inwestycje publiczne w kluczowe obszary: cyfryzację (infrastruktura, 5G) oraz zieloną gospodarkę,
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 ■ wspieranie inwestycji prywatnych poprzez programy pomocowe rządowe i unijne,

 ■ rozszerzanie zakresu instrumentów proinwestycyjnych (ulgi podatkowe, dotacje),

 ■ działania sprzyjające jak najszybszemu pozyskaniu i efektywnemu spożytkowaniu środków 
z programu „Next Generation EU”, koncentracja na możliwie najszybszym uruchomieniu funduszy 
z nowego budżetu UE i możliwie najpełniejszym wykorzystaniu dostępnych środków (sprawne 
przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy).

V. Zwiększenie stabilności regulacyjno-prawnej

Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi inwestycji prywatnych jest stabilność prawa i regulacji. Eksperci 
EKF po raz kolejny postulują konieczność ograniczenia niepewności prawno-instytucjonalnej, zwięk-
szenie stabilności reguł gry i prawdziwą reformę sądownictwa gospodarczego. W celu zwiększenia 
stabilności regulacyjno-prawnej i praworządności należy m.in.:

 ■ odpolitycznić gospodarkę oraz wprowadzić zasadnicze zmiany w dotychczasowej polityce ładu kor-
poracyjnego stosowanej w podmiotach gospodarczych efektywnie kontrolowanych przez państwo,

 ■ dążyć do zawarcia trwałego porozumienia z Komisją Europejską w kwestiach praworządności,

 ■ poprawić przejrzystość, stabilność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego w celu zmniejszenia 
ryzyka i zwiększenia atrakcyjności dla inwestycji prywatnych,

 ■ usprawnić sądownictwo w odniesieniu do spraw gospodarczych.
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Powiedzieli podczas EKF 2020

Priorytety Komisji Europejskiej nie straciły na aktualności – Zielony Ład, 

cyfryzacja i nowe technologie będą finansowane. Pandemia pokazała 

na przykład jak cyfrowe usługi publiczne są potrzebne.

Teresa Czerwińska, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Inflacja będzie wyższa, wzrost gospodarczy będzie niższy, a nawis długu 

publicznego i prywatnego coraz większy. (…) Powstały ogromne korzyści 

wynikające z podaży siły roboczej. Ale to już się kończy. Teraz wzrost ten 

spowalnia i upada, co obserwujemy nie tylko w Europie, ale także w Chinach.

Charles Goodhart, Emeritus Professor of Banking and Finance with the Financial Markets 
Group at the London School of Economics

Polityka monetarna nie jest projektowana dla banków i banki muszą się 

do niej dostosować. Jest zaprojektowana po to, żeby pomóc gospodarce. 

To stawia banki przed wyzwaniami. (…) Dla okresu odbudowy kluczowe 

będzie zaufanie konsumentów, to czy będą wydawać, czy będą oszczędzać.

Jean Lemierre, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy BNP Paribas



Rekomendowane działania wynikające z wyzwań IT 
stojących przed polską bankowością

Do głównych wyzwań technologicznych i IT stojących przed polską bankowością zalicza się obecnie 
następujące zagadnienia:

1. Standaryzacja i współpraca między bankami w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i obniżania 
ryzyka dla instytucji i ich klientów (np. AML, KYC, usługi chmurowe, usługi zaufania – cyfrowa 
tożsamość). 

2. Przyspieszenie cyfryzacji poza sektorem finansowym aby umożliwić bardziej zrównoważony roz-
wój we wszystkich sektorach gospodarki i administracji.

3. Konsekwentne działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego wykorzystania technologii i kanałów 
zdalnych/cyfrowych („cyfrowy obywatel/klient”)

4. Stymulowanie szybszej adopcji rozwiązań cyfrowych w sektorze finansowym poprzez dopasowa-
nie regulacji do rozwoju technologii (np. bezpieczeństwo w zakresie gromadzenia i przetwarzania 

danych, chmura, blockchain, sztuczna inteligencja, inwestycje w rozwój)

Niezależnie od powyższych przygotowane zostały rekomendacje związane z pandemią COVID-19 i jej 
wpływem na sektor bankowy. 

REKOMENDACJE

Ad.1. W tym obszarze rekomendujemy:

1. Uruchomienie wspólnej platformy wspierającej sektorowe działanie AML i KYC z wykorzysta-
niem danych i rozwiązań już obecnie gromadzonych w sektorze, jak np. STIR.

2. Zastosowanie rozwiązań chmurowych dla nowo powstających rozwiązań sektorowych, np. an-
tyfraud lub AI/Analytics as a Service, oraz rozszerzenie współpracy w tym zakresie na inne 
sektory.

3. Standaryzację wykorzystywanych interfejsów API w celu obniżenia kosztów wdrażania nowych 
rozwiązań technologicznych w sektorze.

4. Opracowanie standardów sektorowych niezbędnych dla rozwoju usług zaufania.

5. Współpracę w zakresie upowszechnienia chmury obliczeniowej oraz rozwiązań blockchain 
w sektorze finansowym i w innych sektorach gospodarki. 
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Ad.2. W tym obszarze rekomendujemy:

1. Wskazanie priorytetów szybkiej cyfryzacji w funkcjonowaniu gospodarki i państwa, w celu 
umożliwienia całkowicie zdalnego trybu komunikacji pomiędzy uczestnikami życia gospodar-
czego 

2. Promowanie cyfrowych rozwiązań w zakresie potwierdzania tożsamości np. opartej na banko-
wości elektronicznej a także usług zaufania i szerokiego wykorzystania podpisów elektronicz-
nych

3. Przyspieszenie eliminacji rozwiązań opartych na wykorzystaniu papieru w procesach gospodar-
czych

4. Budowanie międzysektorowych aliansów (otoczenie biznesowe) w celu tworzenia technolo-
gicznej relacji z klientem (firmy handlowe, telekomunikacyjne, energetyczne, ubezpieczeniowe 
itd.).

5. Poszukiwanie obszarów szerokiego wykorzystania bazy technologicznej tworzonej w sekto-
rze bankowym w innych gałęziach gospodarki (np. skuteczna promocja bankowego standardu 
identyfikacji cyfrowej jako uniwersalnego standardu obsługi klientów w całej gospodarce).

Ad.3. W tym zakresie rekomendujemy:

1. Prowadzenie działań edukacyjnych kierowanych przez banki do klientów i przez administrację 
publiczną do obywateli, w celu podnoszenia świadomości bezpiecznego używania kanałów 
cyfrowych i zagrożeń w tym obszarze.

2. Wdrożenie międzysektorowych standardów w zakresie usług identyfikacji z uwzględnieniem 
tzw. tożsamości bankowej ułatwiającej użytkownikom nawigację w cyfrowym świecie.

3. Współpraca z sektorem publicznym dla wypracowywaniu bezpiecznych ścieżek klienta na sty-
ku sektora finansowego i publicznego. 

4. Wprowadzenie w programach edukacyjnych zagadnień związanych z podnoszeniem świado-
mości wśród uczniów i nauczycieli kwestii bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowej, 
bankowości elektronicznej oraz narzędzi komunikacji w pracy zdalnej, a także ich wykorzysta-
nia w komunikacji z administracją publiczną. 

Ad. 4. W tym zakresie rekomendujemy:

1. Bieżącą aktualizację wymagań regulatorów w zakresie nowoczesnych technologii (rozwiązań 
chmurowych, blockchain, AI, AML) uwzględniającą dokonujący się postęp w technologii cyfrowej.

2. Kontynuowanie zmian legislacyjnych dotyczących możliwości stosowania rozwiązań cyfrowych 
(w tym usług potwierdzania tożsamości i usług zaufania) jako alternatywy dla procesów opartych 
na papierze jak również umożliwienie dostępu do informacji zawartych w publicznych bazach 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów sektora finansowego. 
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3. Wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie outsourcingu, pozwalających na wykorzystanie 
chmury obliczeniowej, blockchain i innych rozwiązań technologicznych. 

4. Dostosowanie uregulowań, w tym RODO, do możliwości wykorzystania AI w bieżącej działalno-
ści podmiotów bankowych wraz z określeniem aspektów etycznych (poziom wiedzy o kliencie, 
dyskryminacja w procesach, prawo do prywatności).

5. Propagowanie i wspieranie inwestycji w nowoczesne technologie i know-how poprzez zachęty 
finansowo-podatkowe dla sektora finansowego oraz wspieranie inicjatyw w ramach samego 
sektora jak i międzysektorowych.

6. Utworzenie w UKNF wspólnego forum nowoczesnych technologii z udziałem przedstawicieli 
sektora finansowego jako platformy wymiany doświadczeń oraz wypracowywania propozycji 
wykorzystania technologii cyfrowej przed podmioty nadzorowane.

Pandemia COVID-19 i jej wpływ na sektor bankowy i transformację cyfrową. 
Odpowiedź technologiczna i organizacyjna sektora na wyzwania związane z pandemią 
COVID-19 i innymi sytuacjami nadzwyczajnymi.

Pandemia COVID-19, w krótkim czasie postawiła przed podmiotami sektora finansowego szereg wyzwań 
dotyczących nie tylko zagadnień wynikających bezpośrednio z jej wpływu na kondycję gospodarki (po-
tencjalne turbulencje w obszarze kredytowym), ale również z obszaru funkcjonowania jego podmiotów, 
realizacji zadań w tym w szczególności obsługi klientów.

Pierwszym obszarem wymagającym usprawnienia i dostosowania jest możliwość funkcjonowania pod-
miotów sektora finansowego w reżimie umożliwiającym z jednej strony minimalizację kontaktu społecz-
nego a z drugiej zapewniającej pełne bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych prac.

Drugim obszarem jest odpowiedź na związane ze stanem epidemicznym oczekiwanie minimalizacji lub 
wręcz likwidacji bezpośredniego kontaktu z klientem. Tworzy to nie tylko wyzwania z obszaru technolo-
gii ale co ważne wymaga odpowiedzi na oczekiwania biznesowe realizacji tych zadań bez negatywnego 
wpływu na procesy i jakość relacji z klientem.

W związku z powyższym rekomendowane są następujące działania:

1. W obszarze organizacji pracy przedsiębiorstw w sytuacjach nadzwyczajnych:

 ■ Wypracowanie zasad realizacji zadań w reżimie zdalnym w tym propozycji regulacji z zakresu 
prawa pracy. 

 ■ Wypracowanie wspólnych zasad reagowania awaryjnego i wykorzystania efektu synergii na po-
ziomie sektorowym do ograniczenia skutków sytuacji nagłych (np. współdzielone narzędzia 
bezpieczeństwa). 

 ■ Regularny przegląd i optymalizacja planów ciągłości działania oraz zasad ładu korporacyjnego 
w obliczu zdarzeń nagłych. 
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2. W obszarze obsługi i relacji z klientami

 ■ Przegląd regulacji pod kątem zdalnej obsługi klienta detalicznego oraz korporacyjnego.

 ■ Przegląd regulacji z obszaru KYC i zdalnej identyfikacji celem wskazania i zaadresowania ewen-
tualnych barier. 

 ■ Przegląd regulacji z obszaru AI i robotyzacji w sektorze finansowym celem wypracowania reko-
mendacji zmian rozszerzających bezpieczne wykorzystanie tych technologii w procesach obsługi 
klienta.

 ■ Promocja na poziomie regulatorów i sektora partnerstw instytucji finansowych z innowacyjnymi 
firmami technologicznymi celem sprawniejszego wdrażania nowych rozwiązań z zakresu zdalnej 
obsługi klienta.
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Powiedzieli podczas EKF 2020

Banki centralne w krótkim okresie nie powinny traktować inflacji jako pu-

blicznego wroga numer jeden, ale jako jeden z podstawowych mechanizmów 

ekonomicznego dostosowania strukturalnego, jeden z zewnętrznych sygna-

łów fundamentalnych trwających zmian strukturalnych wywołanych kryzy-

sem. Otwarte myślenie na tym polega.

Jiří Rusnok, Governor of Česká národní banka

Zmiany klimatyczne mogą wywołać nowy kryzys równie groźny jak spowodo-

wany koronawirusem. Będzie on zagrożeniem dla stabilności finansowej i dla 

stabilizacji cen. Banki centralne mogą odegrać ważną rolę w przeciwdziałaniu 

zmianom klimatycznym, możemy podjąć działania przeciwko zagrożeniom 

związanym z tymi zmianami.

Anna Breman, Deputy Governor of Sveriges Riksbank

Po 2009 roku wpompowane zostało mnóstwo pieniędzy do systemu finan-

sowego i nie pojawiła się presja inflacyjna, a stopy procentowe pozostawały 

wyjątkowo niskie (…) Dziś musimy rozwiązać problem upadającej gospodarki 

i dostarczyć do systemu tyle pieniędzy ile to możliwe. 

Mihály Patai, Deputy Governor of the Magyar Nemzeti Bank



Jak pozyskać potencjał polskich absolwentów  
studiów zagranicznych na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski

WPROWADZENIE

Na progu trzeciej dekady XXI wieku, Polskę czeka wyzwanie stworzenia innowacyjnego modelu 
gospodarki opartej o najnowsze technologie. Jest to wyzwanie kluczowe z perspektywy utrzymania 
pozycji lidera wzrostu gospodarczego w naszym regionie. Aby taka transformacja polskiej gospodarki 
nastąpiła, należy zadać sobie fundamentalne pytania o zasoby naszego kapitału intelektualnego i spo-
soby, w jaki można go wytworzyć, poszerzyć i wykorzystać.

Jednym z wyzwań stojących na drodze do tego celu jest kwestia zachęcenia tysięcy polskich ab-
solwentów zagranicznych uczelni do powrotu do kraju. Z wyników ankiety przeprowadzonej wśród 
polskich studentów zagranicznych uczelni na potrzeby niniejszej rekomendacji wynika, że większość 
Polaków kształcących się poza ojczyzną rozważa swoją przyszłość na obcych rynkach pracy.

Wyniki ankiety zwracają również uwagę na lukę informacyjną wynikającą z braku połączenia polskiego 
rynku pracy ze studentami uczelni zagranicznych. Zaledwie 20.8% ankietowanych uważa, że zna polski 
rynek lepiej niż rynki zagraniczne.

Doświadczenie zagranicznych absolwentów w międzynarodowym środowisku może pomóc w zwięk-
szeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. 

Gdzie wyobrażasz sobie swoją przyszłość w ciągu najbliższych 3 lat?

Zagranica, sektor prywatny 66.7%

Polska, sektor prywatny 45.3%

Zagranica, ścieżka akademicka 42.7%

Zagranica, sektor publiczny 24.0%

Polska, własna działalność 22.7%

Zagranica, własna działalność 18.7%

Polska, sektor publiczny 12.0%

Polska, ścieżka akademicka 8.0%
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WYZWANIA 

Do głównych wyzwań stojących przed sektorem prywatnym oraz publicznym należą:

1. Zrównywanie różnic w wynagradzaniu absolwentów wyższych uczelni krajowych i zagranicznych 
na przykład poprzez wprowadzenie preferencyjnych programów dla powracających studentów. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że kwestie ekonomiczne są dla polskich studentów uczelni 
zagranicznych priorytetowe w kontekście wyboru kraju zamieszkania po ukończeniu studiów. 

Bariery

 ■ Zdecydowanie się na niższy próg zarobkowy skutkuje często problemami ze spłatą kredytu stu-
denckiego zaciągniętego na ukończenie studiów za granicą. Stopa oprocentowania jest równa 
stopie inflacji mierzonej przez brytyjski indeks cen detalicznych (obecnie 2.6%) powiększonej 
o 3 punkty procentowe.

 ■ Wynagrodzenia w Polsce w wielu sektorach są wciąż niższe niż ich odpowiedniki w krajach 
zachodnich. Jest to różnica, której nie da się zniwelować poprzez bezpośrednie działania. 

Szanse

 ■ Koszty życia w Polsce są nieporównywalnie niższe do tych na Zachodzie. W wielu aspektach 
kompensuje to różnice w wynagrodzeniu. Przykładem tego są ceny na rynku mieszkaniowym. 
Stosunek dochodu do cen mieszkań wypada dużo korzystniej w Polsce, niż w konkurencyjnych 
Niemczech czy Wielkiej Brytanii1. 

1 https://www.statista.com/statistics/1106669/house-price-to-income-ratio-europe/

Decyzje o powrocie do kraju dla absolwentów uczelni zagranicznych są decyzjami strategicznymi i bar-
dzo często wiążą się z głębokimi przemyśleniami na temat obecnych, jak i przyszłych warunków życia 
w kraju i za granicą. Ilustrują to wyniki niniejszego sondażu: 

Które z poniższych czynników będą dla Ciebie najistotniejsze przy podejmowaniu decyzji zawodowych?

Godne zarobki 88.0%

Rozwój zawodowy 77.3%

Jakość życia 70.7%

Udane życie osobiste 53.3%

Kultura pracy 28.0%

Udział w projektach na dużą skalę 25.3%

Duża odpowiedzialność na stanowisku pracy 20.0%

Nasza rekomendacja skupia się na barierach oraz szansach dwóch kluczowych ścieżek kariery – w sek-
torze publiczno-prywatnym oraz sektorze naukowym w Polsce. 
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Rekomendujemy: 

 ■ Skonstruowanie preferencyjnego modelu spłaty kredytu studenckiego dla osób wykształco-
nych za granicą w kluczowych dla gospodarki obszarach. Modelowo polegałoby to na spła-
ceniu długu w całości przez Skarb Państwa, a następnie bezodsetkową spłatę tego kredytu 
w postaci dodatku do podatku dochodowego (na wzór brytyjski). Alternatywą dla powyższego 
rozwiązania byłby system podatkowy, które od podstawy opodatkowania odejmowałoby koszty 
związane z obsługą kredytu studenckiego.

 ■ Mając na uwadze relatywnie niskie ceny mieszkań, tego typu rozwiązanie mógłby funkcjo-
nować równolegle wraz preferencyjną ofertą kredytu hipotecznego dla powracających stu-
dentów. Wówczas preferencyjne zasady spłaty kredytu studenckiego wiązałby się z zakupem 
mieszkania w Polsce, a co za tym idzie, długoterminowym planowaniem kariery w tym kraju.

 ■ Opracowanie systemu świadczeń społecznych/socjalnych dedykowanych dla rodzin absolwen-
tów studiów zagranicznych, którzy osiedlają się w Polsce. 

2.   Trudności w pozyskiwaniu informacji o aktualnych ofertach pracy na polskim rynku

Oferty pracy i staży kierowane do studentów oraz absolwentów w Polsce najczęściej pojawiają 
się na rodzimych uczelniach lub targach pracy. Te dotyczące sektora publicznego publikowane są 
często jedynie na stronie BIP. Z kolei polscy pracodawcy rzadko kierują oferty pracy do polskich 
studentów studiujących zagranicą. To utrudnia dotarcie do studentów zagranicznych oraz utrudnia 
dotarcie studentom zagranicznym na rodzime targi pracy.

Jeszcze głębszy problem dotyka sektora MŚP oraz startupów. Według analizy największych targów 
pracy skierowanych dla studentów, Absolvent Talent Days 2020, spośród 234 pracodawców, którzy 
zadeklarowali swój udział w targach, aż 71,79% stanowiły korporacje międzynarodowe. Tymcza-
sem start-upy i firmy z sektora MŚP stanowiły jedynie 5,12% wszystkich firm biorących udział 
w targach. Ogranicza to możliwość pozyskiwania przez mniejsze firmy talentów, które mogłyby 
zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki.

Bariery

 ■ Oferty pracy rozpowszechniane są za pomocą kanałów uczelnianych oraz podczas targów pra-
cy w Polsce nie są dostępne dla studentów studiujących za granicą.

 ■ Brak znajomości polskiego rynku pracy, w tym portali z ogłoszeniami wśród studentów stu-
diujących za granicą. Tworzy to „lukę informacyjną” pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami 
a grupą zagranicznych studentów.

 ■ Oferty pracy w sektorze publicznym nie są promowane wśród studentów. Może to być jeden 
z powodów, dlaczego studenci nie decydują się na taką ścieżkę kariery.

 ■ Koszty udziału w przeznaczonych dla studentów targach pracy są bardzo wysokie – na lokal-
nych targach pracy w Łodzi koszt wystawienia stoiska wynosi 13 000 PLN netto, w przypadku 
targów o większej rozpoznawalności koszty te są zapewne jeszcze wyższe. To stwarza barierę 
dla firm we wczesnych fazach rozwoju, które przede wszystkim ograniczają koszty. 

EKF 2020 / REKOMENDACJE26



Rekomendujemy: 

 ■ Rozwiązanie tego problemu mogłaby przynieść szeroka platforma internetowa, której misją 
byłaby popularyzacja polskiego rynku pracy wśród studentów kształcących się za granicą. 
Budowanie takiej platformy wiązałoby się z otwarciem na sektor publiczny oraz prywatny, nie 
wykluczając żadnej grupy firm. Stworzyłoby to szeroki ekosystem umożlwiający łatwy dostęp 
do informacji, co zachęciłoby studentów do poszukiwania pracy na polskim rynku.

 ■ Szeroka współpraca z organizacjami studenckimi za granicą w celu współrealizacji projektów 
promujących zatrudnienie w Polsce oraz efektywnego rozreklamowania platformy i zgroma-
dzenia pod jej parasolem zainteresowanych absolwentów. 

 ■ Wprowadzenie przez zagraniczne organizacje studenckie, których członkami są Polacy funkcji 
ambasadorów reprezentujących sektorowych pracodawców z Polski. 

 ■ Zapewnienie tańszych sposobów reklamowania się dla małych firm poprzez wyżej wspomnia-
ną platformę, przez co oferta polskiego rynku z perspektywy zagranicznego studenta posze-
rzyłaby się o tysiące nowych miejsc pracy, również w wysoce innowacyjnych sektorach.

3. Oferty staży i pracy kierowane są głównie do studentów IV i V roku studiów, brak elastycznego 
podejścia pracodawców.

Bariery:

 ■ Z doświadczeń studentów wynika, iż znalezienie oferty stażowej dla osób poniżej III roku 
studiów w Polsce jest dużym wyzwaniem. Często wymagana jest dyspozycyjność (obecność 
w biurze) przez pełne 3-4 dni, co nie sposób pogodzić z planem zajęć na studiach, nawet przy 
niewielkiej liczbie zajęć. 

71,79%

18,38%
UDZIAŁ 

POSZCZEGÓLNYCH 
RODZAJÓW FIRM 

W TARGACH PRACY 
ABSOLVENT TALENT 

DAYS

0,43%

2,56%

4,27%

2,56%

Korporacja

Duża firma

Organizacja rządowa

MŚP

Start-up

Agencja pracy
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 ■ Polska charakteryzuje się jednym z niższych indeksów elastyczności zatrudnienia wśród 
państw OECD. Jednocześnie warto zauważyć, iż w wielu krajach europejskich większa ela-
styczność nie oznacza mniejszego bezpieczeństwa pracowników. Przykładem takiego kraju 
jest Dania, która jest liderem pod względem elastyczności, a jednocześnie gwarantuje swoim 
obywatelom wysoki poziom ochrony praw pracownika. 

Szanse:

 ■ Dane wskazują na niższe oczekiwania pracowników poniżej 24 roku życia co do typu umów.

 ■ Wzrost popularności elastycznych form pracy jak job sharing2 czy praca na własny rachunek 
(freelancing).

 ■ Przykład duńskiego modelu flexicurity3, który polega na połączeniu elastyczności zatrudnienia, 
bezpieczeństwa oraz aktywnej polityki dotyczącej rynku pracy. Może to zachęcić pracodawców 
do zatrudniania młodszych pracowników na bardziej elastycznych warunkach, przez co otwo-
rzą się również na zagranicznych absolwentów.

Rekomendujemy: 

 ■ Dostosowanie ofert pracy i staży do możliwości czasowych studentów, szczególnie poprzez 
zaoferowanie im elastycznego modelu pracy opartego na zarządzaniu poprzez cele i zadania. 

 ■ Wprowadzenie zmian idących w kierunku duńskiego modelu flexicurity, zapewniającego jedno-
cześnie bezpieczeństwo oraz dużą elastyczność pracy. Modelowym przykładem takich zmian 
byłoby zredukowanie obciążeń dla przedsiębiorców prowadzących praktyki i staże kierowane 
do polskich studentów uczelni zagranicznych. 

 ■ Kampanię kreującą bardziej elastyczne podejście szkół wyższych do pogodzenia realizacji pro-
gramu nauczania z rozwojem zawodowym. 

2 Job sharing - rodzaj zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Polega on na podzieleniu jednego stanowiska pracy (etatu) na 
dwóch lub więcej pracowników. 
3 Flexicurity – współczesny model rynku pracy, łączący w sobie idee bezpieczeństwa i elastyczności w zatrudnieniu uwzględniający 
jednocześnie wymogi współczesnej gospodarki oraz nieustanne zmiany technologiczne.
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Moim zdaniem banki centralne mogą zrobić więcej, niż tylko dbać o stabili-

zację cen i stabilność finansową. Możemy mieć w niektórych krajach kryzys 

długu destabilizujący strefę euro. Czy jesteśmy przygotowani do zarządzania 

kolejnym kryzysem długu? Sądzę, że EBC powinien bezpośrednio finansować 

teraz deficyty budżetów.

Paul De Grauwe, John Paulson Chair in European Political Economy at the London 
School of Economics

Powiedziałbym, że zaczyna się coś w rodzaju „Nowego Ładu” w Europie. Po-

ziom federalny, europejski nie może przejąć podstawowych funkcji rządu, ale 

mamy teraz system, w którym za każdym razem, gdy państwo członkowskie 

jest w stanie szoku, Unia jako całość jest gotowa pomóc. Widzimy początek 

praktycznej solidarności finansowej.

Daniel Gros, Director of the CEPS and Visiting Professor at University of California, 
Berkeley

Nawis pokryzysowego długu może zatrzymać odbudowę i ograniczyć per-

spektywy wzrostu. Musimy zadać sobie pytanie, czy to nie poszło za daleko. 

Jak dostarczać pieniądze do kieszeni ludzi i naprawdę przekazywać je lu-

dziom, którzy najbardziej ich potrzebują.

Bricklin Dwyer, Chief Economist and Head of the Mastercard Economics Institute
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Rok po roku przybywa nam wyzwań o zabarwieniu negatywnym, a te wy-

zwania które zidentyfikowaliśmy w poprzednich latach nabierają silniejszego, 

negatywnego wpływu na funkcjonowanie banków. Zwracam uwagę na kwe-

stię zmian wynikających z wdrażania różnego rodzaju rozwiązań związanych 

z pandemią koronawirusa. Pomimo tego, że wszyscy cieszymy się, iż szybko 

i sprawnie wdrożyliśmy różne rozwiązania, to odłożony w czasie efekt może 

okazać się negatywny w zakresie jakości i bezpieczeństwa wdrażanych 

rozwiązań technologicznych. Uważam, że ryzyko cybersecurity i przerwania 

ciągłości działania banków jest niedoszacowane z tego względu, że ilość 

wyzwań przed nami, regulacyjnych i takich jak walka o klienta, powoduje, że 

systemy informatyczne banków stają się coraz bardziej złożone, a złożoność 

powoduje, że w przypadku drobnej awarii może się ona przełożyć na awarię 

o dużym, silnie negatywnym wpływie na funkcjonowanie banku. (…) Mamy 

teraz wiele wyzwań związanych z omnikanałowością. Funkcjonowanie banku 

w sieci fizycznej, w starym systemie bankowości elektronicznej i w nowym 

systemie bankowości mobilnej oraz interakcje pomiędzy poszczególnymi 

kanałami będą powodować różnego rodzaju wyzwania.

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

Klienci banku bardzo pozytywnie zareagowali na „tarczę” PFR. (…) Warto 

teraz pomyśleć o programach, które pomogą klientom podjąć decyzje inwe-

stycyjne, o programach gwarancyjnych, gdyż inwestycje zostały wstrzymane.

Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
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Problemy, które ujawniły się na tle procesów frankowych znacznie wykraczają 

poza sferę stosunków zobowiązaniowych związanych z kredytami waluto-

wymi. Podważono w orzeczeniach sądowych niektóre z instytucji lub wręcz 

paradygmatów funkcjonowania sektora bankowego. (…) Mamy narastającą 

falę pozwów, silnie ogniskowanych wokół motywu abuzywności. (…) To nie 

jest kwestia tylko i wyłącznie umów o kredyty frankowe. To jest kwestia wielu 

instrumentów, których używamy. Sprawy zaszły za daleko. One wymagają 

odbudowania podstaw warsztatu bankowego. To jest w tej chwili najważniej-

sza rzecz.

Drugą kwestią, którą uważam za istotną jest niewspółmiernie duże obciąże-

nie sektora bankowego, kompletnie abstrahujące od realiów gospodarczych, 

w których funkcjonujemy. W tym centralnym punktem jest podatek bankowy 

ukształtowany, moim zdaniem, dokładnie przeciwko temu co się dzieje w go-

spodarce.

Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu mBanku SA

Niska dochodowość polskiego sektora bankowego jest bardzo dużym wy-

zwaniem z perspektywy stabilności sektora. Po trzech kwartałach tego roku 

zysk sektora był prawie o połowę niższy niż przed rokiem. Oczekiwana stopa 

zwrotu z kapitału jest istotnie niższa niż koszt kapitału, co uniemożliwia 

efektywne pozyskanie nowego kapitału potrzebnego do rozwiązywania pro-

blemów sektora. Jeżeli wyzwania dla dochodowości sektora będą narastały 

banki mogą nie być w stanie finansować odbudowy gospodarki po kryzysie, 

finansować zielonej transformacji oraz inwestować w transformację cyfrową.

Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu mBanku SA
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WSTĘP

Prognozy i przewidywania Europejskiego Kongresu Finansowego stanowią konsensus opinii wybit-
nych polskich makroekonomistów: głównie obecnych i byłych ekonomistów bankowych, ale również 
pracowników akademickich i specjalistów z instytucji regulacyjnych, firm ubezpieczeniowych i konsul-
tingowych. W obecnej sytuacji kryzysowej, wywołanej pandemią oraz działaniami mającymi na celu 
ochronę zdrowia i życia ludności, przewidywania opierają się bardziej na wiedzy i intuicji niż sformali-
zowanych modelach statystyczno-ekonometrycznych.

Przedstawione dalej prognozy i opinie stanowią konsensus ilościowo-jakościowy z nadesłanych  
35 odpowiedzi na nasze pytania, które napłynęły do dnia 15 grudnia 2020. Prognozy ilościowe nade-
słało 8 ekspertów, zaś 33 ekspertów przedstawiło swoje opinie nt.:

 ■ największych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej,

 ■ największych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego,

 ■ rekomendowanych działań w obszarze polityki gospodarczej.

W VI edycji konsensusu prognostycznego uwzględniliśmy również opinie zagranicznych makroekono-
mistów, którzy byli gośćmi tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego.

VI edycja konsensusu prognostycznego zawiera także opinie prezesów największych polskich banków 
wyrażone w czasie specjalnej debaty Europejskiego Kongresu Finansowego w dniu 9 grudnia 2020 
dotyczącej strategicznych zagrożeń dla polskiego sektora bankowego. Debatę tę poprzedziły:

 ■ panel dotyczący wyzwań technologicznych dla polskich banków, prowadzony przez  
Piotra Alickiego, Prezesa Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej,

 ■ panel dotyczący ryzyka kryzysu bankowego, prowadzony przez Marka Lusztyna, Wiceprezesa 
Zarządu mBanku.

Transmisje z debat stanowią integralną część niniejszego opracowania. 
Linki do wszystkich debat zamieszczone zostały na stronie https: //www.efcongress.com/wideo/.

PROGNOZY

W związku z pandemią, poprzednią aktualizację prognoz makroekonomicznych nasi eksperci przygoto-
wywali wyjątkowo w tym roku (dodatkowo) w październiku br., przy okazji X EKF, który odbył się w for-
mule hybrydowej, stacjonarno-internetowej, w dniach 12-14 października br. w Gdańsku. W związku 

Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski 
w opinii ekspertów EKF — VI edycja
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z tym należałoby się spodziewać niewielkich zmian ich obecnych, grudniowych przewidywań, 
w porównaniu z prognozami z października. Z drugiej strony, w okresie od października do grudnia 
mieliśmy kilka istotnych publikacji (w listopadzie), które mogły wpływać na przewidywania eks-
pertów EKF: oprócz publikacji miesięcznych danych makroekonomicznych, w końcu listopada GUS 
przedstawił informację o rachunkach narodowych za III kwartał, pojawiły się także prognozy KE, 
MFW i OECD (te ostatnie na początku grudnia) ¹, dotyczące zarówno naszego otoczenia gospodar-
czego jak i samej Polski. Istotnym także elementem, który musiał mieć wpływ na zmianę prognoz 
miał wyskok liczby zakażeń w październiku i listopadzie oraz związane z tym wprowadzone ponow-
nie obostrzenia administracyjne i zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. W końcu, informacje 
o szczepionkach na COVID-19 i o spodziewanym kalendarzu szczepień też nie pozostawały z pew-
nością bez wpływu na nastroje prognostów i ich przewidywania.

Zgodnie z aktualnymi prognozami współpracujących z EKF ekspertów, w roku 2020 należy ocze-
kiwać recesji gospodarczej i ujemnej dynamiki PKB na poziomie -3,3 proc., a następnie dodatnie-
go tempa wzrostu 4,0 proc. w roku 2021 i 4,5 proc. w roku 2022. Największe rozbieżności opinii 
dotyczą sytuacji w roku 2021, co wynika z bardzo dużej niepewności dotyczącej tego, co przyniesie 
początek przyszłego roku, jeżeli chodzi o zakażenia COVID-19 i ewentualne utrzymanie obostrzeń 
administracyjnych na terenie całego kraju lub lokalnie. Interesująca może być też analiza zmiany 
prognoz w stosunku do października. Mimo, że generalnie są one bardziej optymistyczne, to recesja 
w 2020 r. jest prognozowana obecnie głębsza, co jest zapewne wynikiem problemów z opanowa-
niem epidemii COVID-19 i wprowadzania kolejnych, często nieoczekiwanych, obostrzeń przez rząd.

Analizując strukturę PKB od strony popytu, eksperci EKF wskazują popyt zewnętrzny jako czynnik, 
który zmniejsza głębokość recesji w 2020 r., ale który będzie raczej neutralny dla wzrostu w ko-
lejnych latach. Ma to swoje odzwierciedlenie w prognozowanej relacji salda obrotów na rachunku 
bieżącym bilansu płatniczego do PKB, która według ekonomistów EKF ukształtuje się na poziomie 
aż 3,1 proc. w roku 2020, po czym będzie się obniżać do 2,1 proc. w 2021 r i 1,7 proc. w 2022 r. 

Popyt krajowy jest prognozowany w 2020 r. na poziomie -4,6 proc., w 2021 r. 4,1 proc., a w 2022 r.  
4,5 proc, natomiast inwestycje odpowiednio na poziomie -8,5 proc., 2,4 proc. oraz 7,0 proc.  
Nie oczekuje się zatem silnego wzrostu inwestycji w przyszłym roku, dopiero w 2022 r., co może 
być związane m.in. z efektywnym uruchomieniem unijnego Funduszu Odbudowy. W zestawieniu 
z prognozami KE, MFW i OECD nasi ekonomiści są nieznacznie bardziej optymistyczni, zarówno 
jeżeli chodzi o skalę recesji w 2020 r., jak i odbicia gospodarki w kolejnych dwóch latach. 

Prognozowana inflacja będzie nieznacznie wyższa niż to miało miejsce we wcześniejszych pro-
gnozach. Konsensus ekspertów EKF szacuje inflację na poziomie 3,5 proc. w tym roku, a w latach 
następnych 2,7 proc. w 2021 r. i 3,0 proc. w 2022 r. (poprzednio, odpowiednio 3,4 proc, 2,3 proc. 
i 2,6 proc.). Kurs złotówki w relacji do euro ma pozostać stabilny przez cały okres prognozy, na po-
ziomie 4,4 PLN/EUR. W tym miejscu trzeba zauważyć, że nasi ekonomiści nie mogli w swoich 

¹ Komisja Europejska opublikowała jesienne prognozy 5 listopada br., Międzynarodowy Fundusz Walutowy 20 listopada br., Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1 grudnia br.
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opiniach uwzględnić interwencji NBP na rynku forex, która miała miejsce 18 grudnia br. Historia 
pokazuje jednak, że takie interwencje często skutkują jednodniowym wyskokiem kursu, jednak 
nie są w stanie zmienić trendu w dłuższej perspektywie. Stopy procentowe i rentowności zdaniem 
naszych ekspertów pozostaną niskie: z 0,2 proc. w przypadku stopy WIBOR i 0,5 proc. w przypadku 
rentowności skarbowych 5 letnich obligacji w 2020 r. wzrosną do 0,5 proc. w przypadku oprocento-
wania pożyczek na polskim rynku międzybankowym i 0,9 proc. w przypadku rentowności obligacji. 

Biorąc pod uwagę głębokość załamania gospodarczego, progności EKF przewidują umiarkowa-
ny wzrost bezrobocia: w opinii ekspertów stopa bezrobocia BAEL wzrośnie do poziomu 3,9 proc. 
na koniec 2020 r. i dalej do 4,3 proc. w 2021 r., po czym obniży się do 3,7 proc. w 2022 r. Mimo,  
że PKB powróci do poziomu 2019 r. już w przyszłym roku, to bezrobocie pozostanie wyraźnie wyż-
sze jeszcze w 2022 r. Widoczna jest także zmiana, w porównaniu do wcześniejszych edycji prognoz, 
profilu ścieżki kształtowania się bezrobocia – obecnie będzie ono, według naszych ekonomistów, 
najwyższe w przyszłym roku. Mimo to są oni bardziej optymistyczni niż KE, MFW i OECD, które 
przeciętnie prognozują bezrobocie w Polsce w 2021 r. na poziomie aż 5,4 proc. i jego spadek do je-
dynie 4,4 proc. w 2022 r. 

Wybuch COVID-19 i jego bezprecedensowe w swojej skali konsekwencje gospodarcze, finansowe 
i polityczne (w zakresie polityki gospodarczej państwa), muszą powodować bardzo duży wzrost 
deficytu finansów publicznych i długu publicznego. Eksperci EKF szacują deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w relacji do PKB przeciętnie na poziomie 9,8 proc. w 2020 r. i jego 
zmniejszenie do 5,8 proc. PKB w roku przyszłym, i do 3,9 proc. w 2022 r. Są to przewidywania 
bardziej pesymistyczne niż prognozy KE i MFW, które oczekują, że rząd będzie w stanie sprowadzić 
deficyt sektora finansów publicznych w okolice 3 proc. w 2022 r. Jeżeli chodzi o zadłużenie pań-
stwa, eksperci EKF prognozują dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 
59,2 proc. PKB w 2020 r. i jego dalszy wzrost do 60,8 proc. PKB w roku przyszłym. W 2022 r. dług 
ma powrócić poniżej progu 60 proc. (59,9 proc.). 
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Wskaźnik Miara 2019 2020P 2021P 2022P

średnia -3,3 4,0 4,5

odchylenie 0,6 0,7 0,6

średnia -4,6 4,1 4,5

odchylenie 0,3 1,2 1,0

średnia -3,5 4,3 4,0

odchylenie 0,7 1,1 0,9

średnia -8,5 2,4 7,0

odchylenie 1,5 1,7 1,3

średnia 3,9 4,3 3,7

odchylenie 0,3 0,6 0,4

średnia 4,2 4,2 5,4

odchylenie 1,1 1,1 1,0

średnia -0,6 0,5 1,4

odchylenie 1,0 1,0 0,7

średnia 3,5 2,7 3,0

odchylenie 0,1 0,4 0,5

średnia 4,45 4,42 4,36

odchylenie 0,01 0,02 0,06

średnia 0,24 0,24 0,45

odchylenie 0,03 0,05 0,19

średnia 0,53 0,69 0,88

odchylenie 0,09 0,10 0,21

średnia -9,8 -5,8 -3,9

odchylenie 0,9 1,8 1,6

średnia 59,2 60,8 59,9

odchylenie 1,9 3,0 3,0

średnia 3,1 2,1 1,4

odchylenie 1,0 1,1 0,3

7,2 [6]

Pracujący w gospodarce narodowej** 
(stan w końcu okresu; r/r; %)

2,2 [4]

Inflacja 
(CPI; średnioroczna; %)

2,3 [8]

4,30

1,71

WYNIKI ANKIET LICZBA 
EKSPERTÓW

PKB 
(r/r; %)

4,1 [8]

Popyt krajowy 
(r/r; %)

3,0 [6]

Spożycie indywidualne 
(r/r; %)

3,9 [7]

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

7,2 [7]

Stopa bezrobocia 
(BAEL; stan na koniec roku; %)

2,9 [7]

Wynagrodzenia w gospodarce narodowej** 
(r/r; %)

EUR/PLN 
(średnioroczny)

WIBOR 3M 
(na koniec roku; %)

[7]

[6]

Saldo na rachunku bieżącym bilansu płatniczego 
(% PKB)

0,5 [6]

Rentowność obligacji 5L 
(średnioroczna; %)

1,97 [6]

Wynik sektora finansów publicznych wg metodyki UE 
(% PKB)

-0,7 [7]

Dług sektora finansów publicznych wg metodyki UE 
(% PKB)

46,0 [7]

NA JWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI 

Niezależnie od ilościowych prognoz makroekonomicznych przedstawiamy syntetyczną opinię 
ekspertów współpracujących z EKF dotyczącą największych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego. 
Podobnie jak w poprzednich edycjach „Makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski” stwo-
rzyliśmy mapę zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. 

Syntetyczna waga (znaczenie) poszczególnych zagrożeń powstała jako suma punktów przyznanych 
przez ekspertów poszczególnym zagrożeniom, przy czym każdy z ekspertów miał do dyspozycji 
łącznie 100 punktów. Ponadto, każdy ekspert oceniał subiektywne prawdopodobieństwo realiza-
cji poszczególnych zagrożeń a syntetyczna ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia 
stanowi średnią arytmetyczną z subiektywnych prawdopodobieństw. Prezentujemy także ocenę 
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zgodności wskazań ekspertów jako odsetek (procent) ogólnej liczby ekspertów, którzy wskazali  

na konkretne zagrożenie. Graficznie wyniki opinii ekspertów przedstawiamy na rysunku na stronie 38 

– „Najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie 2022 roku”,  

na którym wielkość kół ilustrujących poszczególne zagrożenia jest sumą iloczynów wagi i prawdo-

podobieństwa wystąpienia danego czynnika. Można je traktować jako ryzyko zagrożenia.

Wyeksponowane przez makroekonomistów zagrożenia potwierdzają rolę popytu zewnętrznego 

jako kluczowej determinanty wzrostu polskiej gospodarki, wynikającej z silnego zintegrowa-

nia naszej gospodarki z gospodarką europejską. Podobnie jak w czerwcu i październiku, w opinii 

ekspertów EKF, wśród zagrożeń zewnętrznych, największy wpływ na rozwój gospodarczy Polski 

będą miały głęboka recesja w UE (wzrost bezrobocia, spadek produkcji, spadek wolumenu wymiany 

międzynarodowej) i długi (dłuższy niż w przypadku Polski) powrót do poziomu PKB z 2019 roku. 

Na długi powrót do normalności przed koronawirusowej wskazują m.in. nasi zagraniczni eksperci. 

Podkreślają ryzyko niepokojów społecznych po kryzysie COVID-19, które mogą mieć wpływ  

na politykę gospodarczą UE. 

Po powszechnym załamaniu działalności w drugim kwartale nastąpiło znaczące, ale niepełne, 

ożywienie gospodarki, a ostatnie miesiące roku ponownie przyniosły osłabienie aktywności go-

spodarczej. Taki schemat wydarzeń był widoczny na całym świecie: ożywienie zostało przerwane 

przez odrodzenie pandemii. Wyeksponowane przez makroekonomistów zagrożenia potwierdzają 

rolę popytu zewnętrznego jako kluczowej determinanty wzrostu polskiej gospodarki, wynikającej 

z silnego zintegrowania naszej gospodarki z gospodarką europejską. 

Nie zaskakuje również kolejne, wskazane przez ekspertów EKF, poważne zagrożenie „zewnętrzne” 

dla koniunktury gospodarczej w Polsce, jakim jest materializujące się gwałtownie w listopadzie 

i grudniu ryzyko nawrotu zakażeń i „lockdownów”. Chociaż pandemia była powszechnym szokiem, 

dotyczącym wszystkich krajów UE, różnice w sile jej wpływu na działalność gospodarczą w po-

szczególnych krajach UE można przypisać różnicom w ewolucji wirusa w czasie, podjętym środ-

kom powstrzymującym, reakcjom polityki fiskalnej wdrożonym w każdym kraju, a także strukturze 

każdej gospodarki. Wraz z obserwowanym rozprzestrzenianiem się i przyspieszaniem pandemii, 

wiele krajów przywraca blokady. Istotnym utrudnieniem w fazie odbudowy gospodarki europejskiej 

będzie asymetryczne ożywienie gospodarcze u głównych partnerów gospodarczych Polski. 

Szczęśliwie Rada Europejska uzgodniła bezprecedensowe 1,8 bln euro na wsparcie odbudowy  

gospodarki UE po pandemii COVID-19 i na realizację długoterminowych priorytetów UE, w tym  

na transformację energetyczną (niskoemisyjną) gospodarki i na cyfryzację, co będzie miało nie-

bagatelne znaczenie dla tempa ożywienia. Z Funduszu Odbudowy Gospodarki UE Polska może 

wykorzystać 770 mld zł. 

Jako główne wewnętrzne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego kraju zostały wymienione przez 

ekspertów EKF bankructwa przedsiębiorstw i wzrost bezrobocia, a także spadek inwestycji w reak-

cji na gwałtowne ograniczenia popytowe. Niepewność jeszcze długo pozostanie przeszkodą  

dla wzrostu inwestycji 
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(co widać także w prognozach ilościowych naszych ekonomistów). Zmienić sytuację w zakresie 
inwestycji może dopiero realizacja Europejskiego Zielonego Ładu, która po pandemii wymagać 
będzie ogromnych inwestycji w mitygację oddziaływań na klimat i adaptację do zmian klimatu, 
cyfryzację i innowacje. Zdecydowana większość ekspertów (87 proc.) obawia się także wzrostu ob-
ciążeń podatkowych i parapodatkowych (nowe zagrożenie, którego nie wskazywano poprzednio tak 
często), a także kryzysu finansów publicznych. W sytuacjach nadzwyczajnych, w czasie głębokiego 
kryzysu gospodarczego finanse publiczne wraz z automatycznymi stabilizatorami koniunktury  
są istotnym elementem antycyklicznej polityki gospodarczej. Wykorzystanie instrumentów polityki 
budżetowej nie może jednak naruszać bezpieczeństwa finansów państwa i wymaga planu naprawy 
po COVID (na razie takiego planu rządu nie pokazał, a nawet go nie zapowiedział). 

Dodatkowym zagrożeniem rozwoju gospodarczego Polski wskazywanym przez współpracujących 
z EKF ekonomistów jest znaczący wzrost roli państwa w gospodarce; ograniczenie demokracji; 
osłabienie instytucji oraz ryzyko upadku słabszych banków i destabilizacji systemu finansowego 
(kryzys bankowy).

NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ  
W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ  
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* Wielkość kół oznacza sumę iloczynów wagi czynnika oraz prawdopodobieństwa wystąpienia przyznanych przez poszczególnych ekspertów. 

  Waga  
(1 oznacza  

najwyższą wagę) 

Prawdo-
podobień-

stwo 

Odsetek  
respondentów 

A 
W 2020 r. głęboka recesja w Unii Europejskiej (wzrost bezrobocia, 
spadek produkcji, spadek wolumenu wymiany międzynarodowej itd.) i 
długi powrót do poziomu PKB z 2019 r.  

   

B Nawroty zakażeń i lockdown-ów do czasu wprowadzenia szczepionki 
na COVID-19 

   

C Uruchomienie funduszu odbudowy UE bez udziału Polski 
   

IZ Inne zagrożenia zewnętrzne    

D Lockdown    

E Bankructwa i wzrost bezrobocia    

F Spadek inwestycji    

G Wzrost obciążeń podatkowych i parapodatkowych    

H Kryzys finansów publicznych    

I Postępowanie UE w sprawie praworządności w Polsce a w konse-
kwencji ograniczenie funduszy UE dla Polski 

   

J Pełzający POLEXIT    

K Destabilizacja polityczna (wcześniejsze wybory, częste zmiany koalicji 
partyjnych i rządów) 

   

IW Inne zagrożenia wewnętrzne    

 1 

 2  90% 

 60% 

 17% 

 70% 

 87% 

 3 

 4 

 0,70 

 5 

 97% 

 87% 

 87% 
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prawdopodobieństwo wystąpienia
czynniki zewnętrzne czynniki wewnętrzne

 5  0,64 

 0,59 

 0,54 

 0,51 

 87% 

 70% 

 83% 

 77% 

 17% 
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ  
W POLSCE W PERSPEKTYWIE 2022 ROKU 

* Wielkość kół oznacza sumę iloczynów wagi czynnika oraz prawdopodobieństwa wystąpienia przyznanych przez poszczególnych ekspertów. 

  Waga  
(1 oznacza  

najwyższą wagę) 

Prawdo-
podobień-

stwo 

Odsetek  
respondentów 

A 
W 2020 r. głęboka recesja w Unii Europejskiej (wzrost bezrobocia, 
spadek produkcji, spadek wolumenu wymiany międzynarodowej itd.) i 
długi powrót do poziomu PKB z 2019 r.  

   

B Nawroty zakażeń i lockdown-ów do czasu wprowadzenia szczepionki 
na COVID-19 

   

C Uruchomienie funduszu odbudowy UE bez udziału Polski 
   

IZ Inne zagrożenia zewnętrzne    

D Lockdown    

E Bankructwa i wzrost bezrobocia    

F Spadek inwestycji    

G Wzrost obciążeń podatkowych i parapodatkowych    

H Kryzys finansów publicznych    

I Postępowanie UE w sprawie praworządności w Polsce a w konse-
kwencji ograniczenie funduszy UE dla Polski 

   

J Pełzający POLEXIT    

K Destabilizacja polityczna (wcześniejsze wybory, częste zmiany koalicji 
partyjnych i rządów) 

   

IW Inne zagrożenia wewnętrzne    

 1 

 2  90% 

 60% 

 17% 

 70% 

 87% 

 3 

 4 

 0,70 

 5 

 97% 

 87% 

 87% 
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prawdopodobieństwo wystąpienia
czynniki zewnętrzne czynniki wewnętrzne

 5  0,64 

 0,59 

 0,54 

 0,51 

 87% 

 70% 

 83% 

 77% 

 17% 

ZAGROŻENIA DLA STABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO 

A.  Najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego w per-
spektywie roku 2022 w opinii ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego 

Utrzymujący się wysoki stopień niepewności makroekonomicznej i związanych z tym wysokich kosz-
tów pro-wadzenia działalności gospodarczej oraz nowe restrykcje ogłoszone przez rząd oznaczają,  
że powrót do normalnego funkcjonowania gospodarki potrwa dłużej, niż wcześniej oczekiwano. 
Ma to istotne znaczenie dla stabilności polskiego systemu finansowego w perspektywie do roku 2022. 

Wszyscy eksperci uznali, że największym zagrożeniem dla polskiego systemu finansowego w najbliż-
szych dwóch latach będzie pogorszenie jakości portfela kredytowego oraz pogorszenie sytuacji  
na rynku obligacji korporacyjnych i że prawdopodobieństwo tego zagrożenia będzie najwyższe. Każdy 
kryzys o charakterze popytowo-podażowym przebiega podobnie. Rozpoczyna się od problemów 
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z płynnością finansową, zastopowania inwestycji, bezrobocia i fali bankructw, co prowadzi do 
wzrostu ryzyka kredytowego oraz zagrożenia kryzysem bankowym i kryzysem finansów publicz-
nych. Działania antykryzysowe podejmowane w Unii Europejskiej i w Polsce niwelują te klasyczne 
zagrożenia. Warto podkreślić, że niezależnie od wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i innych 
działań antykryzysowych – ważne jest sprawne funkcjonowanie wtórnego rynku długów dla NPL 
i umożliwienie rozwiązywania problemu NPL w trybie pozasądowym, co w obliczu niewydolności 
sądów może okazać się szczególnie istotne dla Polski. 

Drugim w hierarchii ważności jest zagrożenie wynikające z nadmiernych obciążeń fiskalnych sekto-
ra bankowego, które znacząco zmniejsza efektywność transmisji programów rządowych do gospo-
darki realnej. Wyjątkowo irracjonalnym rozwiązaniem jest obciążanie podatkiem bankowym nowo 
udzielanych kredytów w okresie kryzysu gospodarczego. 

Po trzecie, zdecydowana większość ekspertów negatywnie ocenia politykę NBP, zwłaszcza nazbyt 
radykalną obniżkę stóp procentowych, która może wywołać skutki odwrotne od zamierzonych, 
a w szczególności może zniszczyć wartość małych banków (głównie spółdzielczych) i zwiększyć 
stopień koncentracji (monopolizacji) sektora bankowego w Polsce. Zdaniem ekspertów pogłębi  
to kryzys, szczególnie w sektorze BS-ów i SKOK. 

Negatywnie z punktu widzenia stabilności i efektywności systemu finansowego oceniany jest 
również nadmierny udział państwa w sektorze bankowym. Wymienione wyżej zagrożenia powo-
dują, że stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) i wartość rynkowa banków od kilku lat spadają, 
a obciążenia podatkowe rosną. Spadek atrakcyjności inwestycyjnej banków oznacza, że w sytuacji 
kryzysowej i potrzeby ich dokapitalizowania, jedynym źródłem kapitału będą podatnicy. Dodatko-
wo w tej trudnej sytuacji, w następstwie wyroku TSUE z października 2019, gwałtownie wzrosło 
ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w CHF. Część ekspertów zwraca uwagę na pilną 
potrzebę zredukowania kosztów ryzyka prawnego związanego z narastającym w br. problemem 
kredytów hipotecznych powiązanych z walutami obcymi (szczególnie z CHF), wynikających ze skali 
wygrywanych przez „frankowiczów” procesów sądowych oraz ze wzrostu niepewności na rynkach 
światowych, co może skutkować osłabieniem złotego.

B.  Najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego w perspek-
tywie roku 2022 w opinii prezesów największych polskich banków² 

Prezesi banków wskazują na wyjątkowo groźną kumulację uwarunkowań dla dalszego rozwoju 
polskiego sektora bankowego, która towarzyszy zapaści gospodarczej wywołanej pandemią i bę-
dzie utrudniać działania antykryzysowe i odbudowę wartości przedsiębiorstw i banków. „To z czym 

mamy do czynienia w tym roku to niespotykana dotychczas kumulacja negatywnych zdarzeń, które 

dotknęły sektor bankowy i dotykać go będą w roku kolejnym” – Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP 
Paribas Bank Polska. 

² 2 Na podstawie opinii i wniosków z debaty EKF Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata Prezesów, 9 grudnia 2020 
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* Wielkość kół oznacza sumę iloczynów wagi czynnika oraz prawdopodobieństwa wystąpienia przyznanych przez poszczególnych ekspertów. 

  Waga  
(1 oznacza  

najwyższą wagę) 

Prawdo-
podobień-

stwo 

Odsetek  
respondentów 

A Pogorszenie jakości portfela kredytowego  
   

B Polityka NBP - obniżka stóp procentowych, luzowanie ilościowe 
(polskie QE)  

   

C Upadek średniej wielkości banku skutkujący destabilizacją systemu 
bankowego w Polsce  

   

D 
Problem kredytów hipotecznych powiązanych z walutami obcymi - 
wzrost niepewności na rynkach światowych przekładający się na 
osłabienie złotówki, wzrost skali wygranych procesów sądowych 
przez klientów, pozostawienie w umowach stawki LIBOR przy 
odwalutowaniu kredytu

-    

E Nadmierny udział Państwa w sektorze Bankowym     

F 
Wysokie obciążenia fiskalne (w tym m.in. podatek bankowy), zmniej-
szające efektywność transmisji programów rządowych przez sektor 
bankowy do gospodarki realnej  

   

IS Inne zagrożenia    

 1 

 5  89% 

 89% 

 93% 

 93% 

 2 

 4 

 100% 

 100%  3  0,57 

 0,50 

 0,69 

 0,44 
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Oczywiście największym zagrożeniem dla banków są konsekwencje obecnego kryzysu gospodarczego. 

Ryzyko dla stabilności polskich banków wzmacniane jest jednak przez kumulację globalnych zagrożeń 

z uwarunkowaniami krajowymi. 

Trzy najgroźniejsze strategiczne ryzyka dla rozwoju i stabilności sektora bankowego w Polsce są na-

stępujące:

1. Erozja funkcjonowania mechanizmów rynku wskutek irracjonalnej ochrony praw konsumenta 
oraz utrata reputacji banków.

Jaskrawym przykładem jest orzecznictwo sadów w kwestii kredytów w CHF, unieważniające umowy 

kredytowe o najdłuższym horyzoncie trwania lub wprowadzające na rynek finansowy instrumenty  

nie znane ani w praktyce ani w teorii ekonomii. „Problemy, które ujawniły się na tle procesów franko-

wych znacznie wykraczają poza sferę stosunków zobowiązaniowych związanych z kredytami walutowy-

mi. Podważono w orzeczeniach sądowych niektóre z instytucji lub wręcz paradygmatów funkcjonowania 

sektora bankowego. (…) To nie jest kwestia tylko i wyłącznie umów o kredyty frankowe. To jest kwestia 

wielu instrumentów, których używamy. Sprawy zaszły za daleko. One wymagają odbudowania pod-

staw warsztatu bankowego. To jest w tej chwili najważniejsza rzecz” – Cezary Stypułkowski, Prezes 

Zarządu mBanku. „Rok 2020 ujawnił również element reputacyjny, gdzie w momencie, gdy banki wyko-

nują bardzo ciężka pracę infrastrukturalną i są jedyną sprawną infrastrukturalną konstrukcją dla wielu 

programów, w tym rządowych, tak naprawdę sektor bankowy nie ma swoich obrońców tylko jest łatwym 

obiektem do bicia” – Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

2. Spadek atrakcyjności inwestycyjnej i wzrost ryzyka banków.

Bardzo niska rentowność sektora bankowego i stopa zwrotu z kapitału niższa niż koszt pozyskania 

kapitału, co praktycznie uniemożliwia dokapitalizowania banków ze źródeł prywatnych. Atrakcyjność 

inwestycyjną banków niszczy nie tylko narastające ryzyko prawne związane z nieodpowiedzialnym, 

tzw. prokonsumenckim orzecznictwem sądów, ale również gwałtowna obniżka stóp procentowych 

prowadząca do trwałych ujemnych stóp procentowych oraz najwyższy w Europie podatek bankowy.  

Co więcej, podatek ten płacony jest od przyrostu oszczędności i nowo udzielanych kredytów, co utrud-

nia działania antykryzysowe. „To co jest negatywne to pieniądze stracone przez inwestorów, którzy za-

inwestowali w sektor bankowy. Sektor bankowy w Polsce inwestorzy wyceniają na czterdzieści groszy za 

złotówkę, czyli 60% dyskonta od wartości księgowej. Nie było tego przez 25 lat funkcjonowania banków 

na giełdzie. To oczywiście ogranicza możliwości zebrania kapitału w przyszłości, np. w kontekście MREL” 

– Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Atrakcyjność inwestycyjną banków obniża również brak przewidywalności przyszłych regulacji.

Oczywisty wzrost ryzyka dla stabilności sektora bankowego wynikający z oczekiwanego wzrostu 

ryzyka kredytowego w następstwie kryzysu wywołanego pandemią jest potęgowany przez 

niepewność regulacyjną powodującą nieprzewidywalność dla funkcjonowania banków. „Po stronie 

czynników, które należy ograniczać mamy kwestie regulacji, gdzie nie mamy pewności, w którą stronę 

idziemy, np. czy w kierunku zmiany outsourcingu czy nie, czy cloud jest dopuszczony czy nie” - Brunon 
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Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskie-go. „Brak spokojnej i konstruktywnej formuły dialogu 

sektora z kluczowymi instytucjami regulacyjnymi, od których chciałbym oczekiwać trochę więcej 

zrozumienia dla realiów, w jakich my działamy, w kontekście samych banków i w kontekście wpływu 

jaki sytuacja sektora będzie miała na gospodarkę. Może warto byłby, inspirując się EKF, stworzyć ideę 

okrągłego stołu, wokół którego przyjaźnie i konstruktywnie zasiedliby regulatorzy i przedstawiciele 

sektora bankowego” – Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

3. Rosnące zagrożenie cyberatakami oraz przerwaniem ciągłości działania banków.

Utrzymanie polskich banków w pozycji lidera technologicznego oraz wdrażanie AI stwarzają szansę  
na rozwój, ale również zwiększają ryzyko cyberprzestępczości. „Ryzyko cybersecurity i przerwania 

ciągłości działania banków jest niedoszacowane z tego względu, że ilość wyzwań przed nami, regulacyj-

nych i takich jak walka o klienta, powoduje, że systemy informatyczne banków stają się coraz bardziej 

złożone, a złożoność powoduje, że w przypadku drobnej awarii może się ona przełożyć na awarię o du-

żym, silnym negatywnym wpływie na funkcjonowanie banku” – Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO 
Banku Polskiego.

Całokształt wyzwań dla polskiego sektora bankowego zaprezentowała Pani Iwona Kozera (EY)  
w syntetycznej formie w ramach Debaty Prezesów.
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Szerzej o strategicznych zagrożeniach dla polskiego systemu bankowego w debacie EKF Mapa wy-
zwań przez sektorem bankowym. Debata Prezesów prowadzonej 9 grudnia 2020 przez Jana Krzysz-
tofa Bieleckiego, Przewodniczącego Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego oraz 
Iwonę Kozerę, Partnera Zarządzającego EY Konsulting w Polsce, Zastępcę Partnera Zarządzającego 
EY Konsulting w regionie EMEIA.

Technologiczny okrągły stół EKF  
– mapa wyzwań dla sektora bankowego 2020-2023  
23 listopada 2020 
www.youtube.com/watch?v=lJsY-s4Otz4

EKF - Okrągły stół ryzyka bankowego 
– mapa wyzwań 2020-2023  
30 listopada 2020  
www.youtube.com/watch?v=68CZoDgrdoY

Mapa wyzwań przez sektorem bankowym.  
Debata Prezesów  
9 grudnia 2020 
www.youtube.com/watch?v=t7eX2jvWM40&t

REKOMENDACJE MAKROEKONOMISTÓW EUROPEJSKIEGO  
KONGRESU FINANSOWEGO

Pięć najważniejszych rekomendowanych działań w polityce gospodarczej Polski  
do 2022 roku

1. Przygotowanie strategii odbudowy gospodarki

Sferą w stosunku do której eksperci sformułowali wiele rekomendacji są inwestycje i strategia odbu-

dowy gospodarki. Inwestycje okazują się ważne z co najmniej trzech powodów: są dobrą odpowiedzią 

na kryzys o charakterze popytowym, są ważne z punktu widzenia utrzymania lub zwiększania poten-

cjału gospodarczego polskiej gospodarki, są bardzo dobrym sposobem wykorzystania środków z UE. 

W szczególności rekomenduje się:

 ■ przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy i podjęcie działań sprzyjających jak najszybszemu 

pozyskaniu i efektywnemu spożytkowaniu środków z programu „Next Generation EU”,

 ■ koncentrację na możliwie najszybszym uruchomieniu funduszy z nowego budżetu UE i możli-

wie najpełniejszym wykorzystaniu dostępnych środków,
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 ■ radykalne przyspieszenie wykorzystania środków unijnych ze „starej” unijnej perspektywy 

finansowej i przygotowanie projektów pod „nową” perspektywę finansową w partnerskiej 

współpracy z samorządami oraz prywatnym sektorem niefinansowym, bankami, w tym BGK, 

i międzynarodowymi bankami rozwojowymi.

 ■ przyspieszenie transformacji energetycznej,

 ■ zmniejszenie niepewności w odniesieniu do celów polityki gospodarczej rządu,

 ■ większe zaangażowanie się w projekty i inicjatywy europejskie oraz konsorcja przemysłowe 

w celu wzrostu innowacyjności,

 ■ poprawę relacji z UE, w tym z Komisją Europejską i niektórymi krajami UE, w celu maksymali-

zowania korzyści z pakietu finansowego UE (odbudowę zaufania w krajach UE i innych partne-

rów).

2. Zwiększenie stabilności regulacyjno-prawnej

Czynnikiem sprzyjającym odbudowie gospodarki i wzrostowi inwestycji prywatnych powinna stać się 

stabilność prawa i regulacji. Eksperci EKF po raz kolejny postulują konieczność ograniczenia niepew-

ności prawno-instytucjonalnej, zwiększenie stabilności reguł gry i prawdziwą reformę sądownictwa 

gospodarczego. W celu zwiększenia stabilności regulacyjno-prawnej i praworządności należy m.in.:

 ■ odpolitycznić gospodarkę oraz wprowadzić zasadnicze zmiany w dotychczasowej polityce ładu 

korporacyjnego stosowanej w podmiotach gospodarczych efektywnie kontrolowanych przez 

państwo,

 ■ podjąć działania mające na celu skonsolidowanie i usprawnienie systemu prawnego określają-

cego warunki prowadzenia działalności gospodarczej,

 ■ dążyć do zawarcia trwałego porozumienia z Komisją Europejską w kwestiach praworządności,

 ■ usprawnić sądownictwo, w szczególności w odniesieniu do spraw gospodarczych,

 ■ przywrócić rzetelny dialog społeczny i elementarne zaufanie do państwa,

 ■ przywrócić funkcje i wiarygodność władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

3. Poprawa efektywności działania antypandemicznego i zwiększenie wydolności systemu opieki 
zdrowotnej

Ostatnie informacje o zakażeniach SARS-CoV-2 i problemy wywołane ich skalą w systemie ochrony 

zdrowia obnażyły z całą ostrością stopień nieprzygotowania polskiej administracji i systemu opieki 

zdrowotnej na takie zagrożenia oraz chaos z tego wynikający. Stąd tak ważne jest, obok bieżącego ra-

dzenia sobie z epidemią, wyciąganie wniosków. Szczegółowe rekomendacje ekspertów EKF w zakresie 

ochrony i opieki zdrowotnej zawierają:

 ■ zapewnienie koniecznych środków finansowych na zwiększenie wydolności systemu sanitarnego 

i systemu ochrony zdrowia,
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 ■ znaczne zwiększenie dostępności bezpłatnych / niskokosztowych testów,

 ■ poprawę informacji oraz modernizację monitoringu osób zakażonych,

 ■ lepszą opiekę nad grupami ryzyka i osobami zakażonymi,

 ■ przygotowanie planu szczepień i szerokie skonsultowanie go ze specjalistami i jednostkami 
samorządowymi, odpowiedzialnymi za jego wdrażanie,

 ■ sprawne i skuteczne wprowadzenie w życie planu szczepienia populacji, tak aby jak najszybciej 
udało się osiągnąć stan zbiorowej odporności i uniknąć kolejnych nawrotów pandemii.

4. Kontynuowanie działań antykryzysowych

Rekomendowane przez ekspertów EKF bieżące działania gospodarcze nie różnią się od tych które były 
wskazywane w czerwcowej i październikowej edycji „Makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla 
Polski”. W szczególności chodzi o:

 ■ dalsze (znacznie lepiej adresowane) aktywne wsparcie finansowe branż i przedsiębiorstw naj-
bardziej dotkniętych kryzysem pandemicznym,

 ■ aktywne zapobieganie znaczącemu wzrostowi bezrobocia przez programy pomocowe/aktywizu-
jące,

 ■ odciążanie firm w zakresie podatkowo-regulacyjnym w okresie największej dekoniunktury,

 ■ wzmocnienie finansowe samorządów lokalnych,

 ■ zmniejszenie obciążeń sektora bankowego,

 ■ monitorowanie skuteczności i elastyczne dostosowywanie pakietu działań antykryzysowych.

5. Działania długookresowe

Mimo obecnego kryzysu epidemii COVID-19, ekonomiści EKF widzą potrzebę określenia bardziej dłu-
goterminowej wizji kraju i koniecznych reform. W związku z tym rekomendują:

 ■ ograniczenie nieracjonalnych i nie niezbędnych wydatków publicznych (w tym przede wszyst-
kim 13 i 14 emerytury), lepsze adresowanie wydatków społecznych, ograniczenie wydatków 
socjalnych nie stymulujących zmian demograficznych i aktywizacji zawodowej,

 ■ reformę rynku pracy,

 ■ podwyższenie wieku emerytalnego kobiet,

 ■ przygotowanie kompleksowej polityki migracyjnej,

 ■ przywrócenie wiarygodności finansów publicznych, poprzez większą przejrzystość i planowy 
powrót do stabilizacyjnej reguły wydatkowej, przygotowanie planu naprawy finansów publicz-
nych po pandemiiCOVID-19, stopniowe porządkowanie finansów publicznych,

 ■ sfinalizowanie unii bankowej i silniejsza integracja finansowa w UE (rekomendacja sformułowa-
na przez zagranicznych ekspertów EKF).



Kwadrans z EKF

40 60
GOŚCI BIORĄCYCH UDZIAŁ  
W KWADRANSACH

KWADRANSÓW

Kwadrans z EKF to pierwsza z inicjatyw podjętych przez Europejski Kongres Finansowy już w marcu 
2020 w ramach przeniesienia niektórych działań EKF do świata wirtualnego ze względu na sytuację 
epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 . Jest to cykl spotkań online, 
w ramach których korzystamy z wiedzy i kompetencji współpracujących z Kongresem ekspertów. 
W Kwadransie z EKF rozmawiamy o działaniach mających na celu niwelowanie gospodarczo-społecz-
nych skutków kryzysu COVID-19 w perspektywie średniookresowej (2–3 letniej). Podczas transmisji 
live zapraszamy do zadawania pytań gościom spotkania. 

W trakcie Kwadransa z EKF  mierzymy się m.in. z pytaniami o:

 ■ największe makroekonomiczne zagrożenia wynikające z obecnego kryzysu w perspektywie najbliż-
szych trzech lat, z uwzględnieniem zagrożeń dla stabilności systemu finansowego

 ■ najważniejsze problemy gospodarcze, które należy rozwiązać w obecnej sytuacji

 ■ najbardziej ryzykowne działania ekonomiczno-społeczne, które są obecnie podejmowane.
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Akademia EKF 2014 – 2020

Akademia EKF jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, zrzesza-
jącym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Jest to cykliczne 
przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku powstałe z inicjatywy Pana Mateusza Morawieckiego, 
wówczas Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Corocznie w projekcie uczestniczy około 100 
studentów.

7
EDYCJI 

AKADEMII EKF

777
CZŁONKÓW 

AKADEMII EKF

165
OPUBLIKOWANYCH  

ESEJÓW

35
SPOTKAŃ  

Z LIDERAMI

5
REKOMENDAC JI

Celem głównym projektu jest motywo-
wanie studentów do pogłębiania wiedzy 
z zakresu stabilności finansowej i zrów-
noważonego rozwoju społeczno-gospo-
darczego oraz proponowania pragmatycz-
nych rozwiązań.

Misją Akademii EKF jest motywowanie 
i inspirowanie studentów do podejmo-
wania wyzwań oraz aktywnego kształ-
towania kariery zawodowej. Ponadto 
ważne jest budowanie świadomości, że 
rozwijanie indywidualnych kompetencji 
przyczynia się do rozwoju gospodarczego 
i społecznego.

CEL MISJA
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Głównymi aktywnościami Akademii są:

 ■ Publikacja książkowa „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie” będąca zbiorem tematycznych ese-
jów studentów biorących udział w konkursie na najciekawszy esej. W tegorocznym wydawnictwie 
członkowie Akademii EKF opracowali eseje w trzech tematach: 

1. Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii koronawirusa?

2. Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu?

3. Nowe technologie a finanse przyszłości.

 ■ Zjazd Akademii w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego: uczestnictwo w wydarzeniu, 
spotkania z liderami świata biznesu i polityki, warsztaty specjalistyczne, panele dyskusyjne, debaty 
oksfordzkie oraz liczne spotkania networkingowe. 

 ■ Członkostwo w Klubie Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym pole-
gające na zaangażowaniu członków Akademii w konsultacje tematyczne i uczestnictwo w semina-
riach Klubu. 

 ■ Udział członków Akademii w wydarzeniach realizowanych w ramach Projektu EKF 

 ■ Opracowanie Rekomendacji EKF, które włączane są do zbioru najważniejszych Rekomendacji Kon-
gresu. Członkowie tegorocznej edycji przygotowali rekomendację: „Jak pozyskać potencjał polskich 
absolwentów studiów zagranicznych na rzecz rozwoju gospodarczego Polski?” (2020) 

Akademia EKF jest otwarta na współpracę 
z aktywnymi organizacjami studenckimi. 
Więcej informacji na: efcongress.com/akademia-ekf/
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Powiedzieli podczas EKF 2020

To co się sektorowi bankowemu w tym roku udało to reakcja na pandemię 

i utrzymanie ciągłości działania. Są to sukcesy, które sektor bankowy powi-

nien podkreślać.

Jeśli chodzi o to co było negatywne to pieniądze stracone przez inwestorów, 

którzy zainwestowali w sektor bankowy. Sektor bankowy w Polsce inwestorzy 

wyceniają na czterdzieści groszy za złotówkę, czyli 60% dyskonta od warto-

ści księgowej. Nie było tego przez 25 lat funkcjonowania banków na giełdzie. 

To oczywiście ogranicza możliwości zebrania kapitału w przyszłości, np. w kon-

tekście MREL. (…) Drugą grupą, która straciła są oszczędzający. Napływ pienią-

dza do gospodarki i zmiana stóp powodują, że ludzie kwestionują oszczędzanie, 

tak krótkoterminowe jak i długoterminowe. Zarówno kwestia inwestorów jak 

i oszczędzających będzie miała długoterminowe skutki dla sektora bankowego 

i dla gospodarki. (…) Wyzwaniem jest brak dialogu między sektorem i regula-

torami na temat tempa dojścia do niskich stóp procentowych. Modele banków 

w Polsce były bardzo mocno oparte o przychody odsetkowe netto przez prawie 

trzydzieści lat. Zmiana tego podstawowego parametru w tak dużej skali w nie-

całe dwa miesiące nie daje nam możliwości dostosowania. Wzrost opłat, których 

praktycznie nie było w polskim sektorze bankowym wcześniej, jest kojarzony 

z tym, że koszty usług bankowych rosną. Skoro przychody banków spadają 

toznaczy jednak, że nasi klienci zapłacili za usługi mniej.

Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA

Po wybuchu pandemii bankowość i finanse zachowały się jako jeden z naj-

bardziej dojrzałych sektorów. Większość sektorów gospodarki i sektor publicz-

ny nie miały wdrożonej pracy zdalnej.

Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft
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Banki dobrze zdały egzamin w warunkach totalnie nierozpracowanych, 

w których nikt doświadczenia nie miał. Zadziałały szybko i sprawnie. Nie cho-

dzi tylko o „tarczę” PFR, ale o szereg różnych projektów w warunkach pracy 

rozproszonej, niskiego poziomu sformalizowania. Przejście na pracę zdalną 

jest niewątpliwie i sukcesem i lekcją na przyszłość. Jestem przekonany, że mo-

del pracy hybrydowej z nami zostanie, czego beneficjentami będą instytucje, 

ale przede wszystkim pracownicy, których nie trzeba będzie ściągać codzien-

nie na określoną godzinę do biura, bo jakąś część czasu będą mogli pracować 

z dowolnego miejsca w sposób bezpieczny i komfortowy oszczędzając swój 

czas i środowisko, gdyż nie będą musieli dojeżdżać do pracy. (…)

To z czym mamy do czynienie w tym roku to niespotykana dotychczas kumu-

lacja negatywnych zdarzeń, które dotknęły sektor bankowy i dotykać go będą 

w roku kolejnym. Jednym z ryzyk, które z tych wyzwań wynikają jest postępu-

jąca polaryzacja sektora. (…) Musimy myśleć o tym jak będzie się rozwijał dłu-

gi ogon sektora, banków mniejszych, kapitałowo słabszych, technologicznie 

mniej zaawansowanych, bo w tym roku pojawiły się istotne straty w szeregu 

mniejszych banków, które prawdopodobnie będą się pogłębiać. Ten problem 

strukturalny, systemowy musi zostać rozwiązany w jak najszybszy sposób. (…)

Brak spokojnej i konstruktywnej formuły dialogu sektora z kluczowymi 

instytucjami regulacyjnymi, od których chciałbym oczekiwać trochę więcej 

zrozumienia dla realiów, w jakich my działamy, w kontekście samych banków 

i w kontekście wpływu jaki sytuacja sektora będzie miała na gospodarkę. 

Może warto byłby, inspirując się EKF, stworzyć ideę okrągłego stołu, wokół 

którego przyjaźnie i konstruktywnie zasiedliby regulatorzy i przedstawiciele 

sektora bankowego.

Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
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Rok 2020 ujawnił nowe wyzwania, ujawnił strukturę sektora bankowego, 

że mamy głębokie pęknięcia na banki, które z tego sektora już wychodzą, 

a za chwilę będą musiały wychodzić kolejne. Przy takim ukształtowaniu 

norm i obciążeń to nie jest sektor dla wszystkich graczy. (…) Ujawnił również 

element reputacyjny, gdzie w momencie, gdy banki wykonują bardzo ciężką 

pracę infrastrukturalną i są jedyną sprawną infrastrukturalną konstrukcją 

dla wielu programów, w tym rządowych, tak naprawdę sektor bankowy nie 

ma swoich obrońców tylko jest łatwym obiektem do bicia. (…).

Wyzwania, które stają przed nami to ewentualnie redukować czynniki, które 

sprawiają wzmożoną, a w warunkach polskich bardzo wysoką, nieprzewidy-

walność dla banków, a z drugiej strony zwiększać elementy, które budują na-

szą zdolność do reagowania i sprostania wyzwaniom owej nieprzewidywal-

ności. Po stronie czynników, które należy ograniczać mamy kwestie regulacji, 

gdzie nie mamy pewności, w którą stronę idziemy, np. czy w kierunku zmiany 

outsourcingu czy nie, czy cloud jest dopuszczony czy nie. (…) 

Jeśli chodzi o te elementy, gdzie powinniśmy zwiększać naszą zdolność 

do absorpcji wstrząsów (…) to przed nami jest kwestia dalszej automatyzacji 

i uproszczenia naszych funkcjonalności, silniejszej wirtualizacji celem docho-

dzenia do wykorzystania clouda.

Aby być nadal potrzebnym dla klientów i nadal być dumnym z tego, że kreu-

jemy nowoczesną bankowość potrzebujemy również dochodowości. 

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego SA
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Konkurencka między bankami sprawi, że banki, które były bardziej eksponowa-

ne na ryzyko wynikające z ochoty zwiększenia swego udziału w rynku i sprze-

dające wysoko-marżowe produkty mogą być mocniej doświadczone kryzysem, 

co w efekcie będzie oznaczało większe rezerwy. Banki konserwatywne, zacho-

wawcze lepiej przejdą przez kryzys. (…) Koszt ryzyka, czyli wielkość odpisów 

związanych ze złymi kredytami w przypadku banków ostrożnych podwoi się, 

a w przypadku banków bardziej ryzykownych potroi się.

Leszek Skiba, p.o. Prezesa Zarządu, Bank Pekao S.A.

Polski system w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstwa właściwie nie 

działa. To co odzyskują wierzyciele jest śmiesznie niskie. Problemem są skom-

plikowane procedury, które należy uprościć.

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Potrzebujemy wzrostu inwestycji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, ale też kon-

solidacji finansów publicznych. Jeżeli tego nie zrobimy, problem długu przenie-

sie się na gospodarstwa domowe (np. w postaci wysokiej inflacji), a w efekcie 

uderzy w przedsiębiorstwa, skutkując chociażby wzrostem bezrobocia.

Jerzy Hausner, Profesor, Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP
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Przewagi związane z przenoszeniem operacji bankowych do chmury są bar-

dzo obiecujące. To będzie bardzo istotne dla banków, ale też operacji między-

bankowych, czy dla banków centralnych

Eddie Keal, Industry Solutions Leader, Financial Services, IBM UK & Ireland

Nowa rzeczywistość utrudnia rozpoznanie, którzy kredytobiorcy mają tylko 

przejściowe problemy, a którzy nie będą w stanie zaadoptować się do nowej 

rzeczywistości. Sytuacja nie jest więc jasna, a moratoria dodatkowo utrudnia-

ją ocenę zdolności przedsiębiorstw do terminowego regulowania należności. 

Wypracowanie wspólnego podejścia do uwzględnienia tych zdarzeń i ryzyka 

w sprawozdaniach zwiększyłoby transparentność rynku. 

Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzy-
kiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego Deloitte w Polsce

Na sytuację ekonomiczną Polski w najbliższych latach będą miały wpływ 

przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Największe zagrożenie wiąże się 

z głęboką recesją w Unii Europejskiej, czyli wzrostem bezrobocia, spadkiem 

produkcji i spadkiem wolumenu wymiany międzynarodowej. Odciśnie się to, 

zdaniem ekspertów EKF, na tempie powrotu do poziomu wzrost gospodar-

czego Polski obserwowanego przed pandemią. Zagrożenia te eksponują rolę 

popytu zewnętrznego jako kluczowej determinanty wzrostu polskiej gospodar-

ki, a wynika to z silnego zintegrowania naszej gospodarki z gospodarką unijną.

Ludwik Kotecki, Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów
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Korporacje były dotychczas postrzegane przez pryzmat wzrostu wartości dla 

inwestorów. Dziś widzimy interesariuszy zainteresowanych odpowiedzialno-

ścią społeczną korporacji. Wśród inwestorów jest coraz więcej aktywistów 

promujących odpowiedzialność środowiskową. Na rynku finansów korporacyj-

nych obserwujemy wzrost i lepsze warunki obsługi emisji papierów firm, które 

mają w swej misji odpowiedzialność środowiskową.

Karol Mazurek, Managing Director, Accenture

Zmiany w zarządzaniu wywołane pandemią i lockdown’em są ogromne, 

przechodzące przez wszystkie obszary zarządzania. Priorytetem stało się za-

rządzanie płynnością. Dziś wszyscy wiedzą, że „cash is king”. Kluczowe stało 

się zapewnienie ciągłości działalności firmy. W warstwie operacyjnej bardzo 

ważne okazało się to jak dzielimy zadania, jak monitorujemy ich wykonanie 

oraz zapewnienie dobrej komunikacji z pracownikami.

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce

Żeby poznać organizację trzeba być w każdym miejscu organizacji, gdzie 

powstają interakcje – poznać ludzi, zachęcić ich do współpracy, usłyszeć, 

co jest dobre, a co jest złe. Problemem banku było to, że menedżerowie nie 

wierzyli, że możemy wygrywać. Podstawą sukcesu są ludzie. Bardzo ważna 

była konkurencja i to, że chcemy być od niej lepsi. To, że możemy wygrywać 

było niesamowitą radością.

Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego
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Stanowiska Europejskiego Kongresu Finansowego 
w międzynarodowych konsultacjach 

W ostatnich pięciu latach Europejski Kongres Finansowy we współpracy z ponad 500 ekspertami 
z polskiego rynku opracował i przekazał do instytucji międzynarodowych Stanowiska EKF w blisko 50 
projektach konsultacyjnych Komisji Europejskiej, Rady Stabilności Finansowej, Europejskich Urzędów 
Nadzoru Finansowego EBA, ESMA i EIOPA, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku 
Centralnego oraz Inicjatywy Finansowej Programu dla Środowiska ONZ. Stanowiska EKF koncentro-
wały się na tematyce związanej ze stabilnością finansową, cyfryzacją w sektorze finansowym oraz 
finansowaniem zrównoważonego rozwoju. 

W okresie od ostatniego spotkania IX Kongresu w Sopocie w czerwcu 2019 Europejski Kongres Finan-
sowy uczestniczył w 11 międzynarodowych konsultacjach, zebrał opinie licznych ekspertów z instytu-
cji finansowych działających na polskim rynku, regulatorów oraz środowiska naukowego, opracował 
syntetyczne odpowiedzi i przedstawił Stanowiska EKF w następujących konsultacjach:

Rady Stabilności Finansowej (FSB) dotyczących oceny reform banków systemowo ważnych TBTF

Konsultacje miały na celu ocenę czy reformy dotyczące „banków zbyt dużych by upaść”, których 
wdrażanie zostało zakończone lub które są w toku, zmniejszają ryzyko systemowe i ryzyko pokusy 
nadużycia powstające w związku z zagrożeniami tworzonymi przez krajowe i globalne banki syste-
mowo ważne. Czy reformy te zwiększyły możliwości właściwych organów do rozwiązywania banków 
systemowo ważnych w sposób uporządkowany i bez narażania podatników na straty, przy zachowaniu 
ciągłości ich funkcji gospodarczych? Badano też szersze skutki, tak pozytywne jak i negatywne, reform 
dla całego systemu finansowego. 

Inicjatywy Finansowej Programu dla Środowiska ONZ (UNEP FI) dotyczących zarządzania ryzykami 
ESG w działalności ubezpieczycieli

Konsultacje dotyczyły dokumentu, który jest pierwszym globalnym przewodnikiem w obszarze zarzą-
dzania ryzykami ESG w ubezpieczeniach. Jest on skierowany do ubezpieczycieli, którzy chcą zapewnić 
spójność w zarządzaniu kwestiami ESG w swej działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej. W zamy-
śle autorów wytyczne z tego przewodnika winny być zapisane w strategiach ubezpieczycieli, uwzględ-
niane w procesach decyzyjnych oraz raportowaniu.

Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIO-
PA) w sprawie wytycznych dotyczących outsourcingu do dostawców usług w chmurze w sektorze 
ubezpieczeń

W kontekście cyfryzacji i rosnącego znaczenia technologii informatycznych w finansach, outsourcing, 
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w tym do dostawców usług w chmurze, zyskał ogromne znaczenie. W opinii europejskiego nadzorcy 
potrzebne jest ustanowienie spójnych i skutecznych praktyk nadzorczych oraz zapewnienie wspólne-
go i jednolitego stosowania prawa UE w tym zakresie. Ważna jest także przejrzystość regulacji w celu 
uniknięcia potencjalnych arbitraży. Chociaż usługi w chmurze oferują szereg korzyści, tworzą również 
wyzwania w zakresie ochrony danych i lokalizacji, kwestii bezpieczeństwa i ryzyka koncentracji.

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie wytycznych dotyczących udzielania i mo-
nitorowania kredytów

Wytyczne zostały opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej jako szczegółowe wskazania dotyczące 
udzielania, monitorowania i zarządzania kredytami. Celem wytycznych jest poprawa procesów i me-
chanizmów związanych z udzielaniem kredytów w celu zapewnienia, że banki przestrzegają solidnych 
standardów ostrożnościowych w zakresie podejmowania i zarządzania ryzykiem kredytowym. Wytycz-
ne mają również na celu zapewnienie, że praktyki banków są zgodne z zasadami ochrony i uczciwego 
traktowania konsumentów. Wytyczne wprowadzają też wymagania dotyczące oceny zdolności kredy-
towej kredytobiorców.

Komisji Europejskiej dotyczących oceny funkcjonowania dyrektywy w sprawie wskaźników 
referencyjnych

Konsultacje miały umożliwić Komisji Europejskiej ocenę funkcjonowania i skuteczności BMR. Zawierały 
pytania o zasadność obecnych regulacji m.in. w takich obszarach jak funkcjonowanie i nadzór nad klu-
czowymi wskaźnikami referencyjnymi, proces udzielania zezwoleń i rejestracji administratorów wskaź-
ników referencyjnych, zakres przedmiotowy Rozporządzenia BMR, publikacja oświadczeń dotyczących 
wskaźnika referencyjnego oraz nadzór nad indeksami klimatycznymi.

Komisji Europejskiej dotyczących wdrożenia w UE najnowszych reform Basel III

Konsultacje poprzedzały wdrożenie w państwach Unii Europejskiej pakietu reform Basel III zapropo-
nowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w okresie od końca 2017 do początku 2019. 
Miały na celu opracowanie wspólnej, kompleksowej oceny kluczowych elementów najnowszej wersji 
reform Basel III dotyczących m.in. ryzyka kredytowego, korekty wartości kredytowej, ryzyka operacyj-
nego, raportowania czy kompetencji i kwalifikacji osób pełniących kluczowe funkcje w bankach.

Komisji Europejskiej dotyczących odporności operacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) w sektorze finansowym

Konsultacje prowadzono w ramach przygotowywanej nowej Digital Finance Strategy for the EU. 
Strategia ta zakłada opracowanie zmian legislacyjnych w obszarze przepisów regulacyjnych i nadzor-
czych dotyczących odporności operacyjnej technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sek-
torze finansowym. Nowe rozwiązania winny zwiększyć bezpieczeństwo i odporność sektora finan-
sowego, a jednocześnie zmniejszyć obciążenia związane z przestrzeganiem przepisów i obciążenia 
administracyjne.
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Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczących zmienionych 
Regulacyjnych Standardów Technicznych odnośnie do Rozporządzenia BMR

Konsultacje miały na celu opracowanie wspólnej, kompleksowej oceny kluczowych propozycji zmie-
nionych Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS), odwołujących się do „nowego” Rozporządze-
nia BMR z 18 grudnia 2019r. Prowadzone były po okresie zebrania przez uczestników rynków finanso-
wych doświadczeń z funkcjonowania BMR, reformy istniejących, jak również przygotowania nowych 
wskaźników. Obszary, których dotyczą proponowane RTS to m.in. governance, metodologia, raporto-
wanie naruszeń czy obowiązki związane ze wskaźnikami kluczowymi.

Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczących Climate Bank Roadmap 2021-2025

„Climate Bank Roadmap 2021-2025” zakłada wsparcie inwestycji w działania na rzecz klimatu i zrów-
noważonego środowiska w wysokości 1 biliona euro w dekadzie od 2021 do 2030 roku oraz stopnio-
we zwiększanie udziału EBI w finansowaniu działań na rzecz klimatu i zrównoważonego środowiska, 
osiągając pułap 50% do 2025 r. Mapa drogowa EBI odnosi się do 4 grup tematycznych: Porozumienia 
Paryskiego, działań dotyczących klimatu oraz zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych finansów 
i oceny długotrwałego wpływu danych inicjatyw.

Komisji Europejskiej dotyczących Renewed Sustainable Finance Strategy

Odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonych Finansów przedstawia „mapę drogową” obejmującą 
nowe działania mające na celu zwiększenie prywatnych inwestycji w zrównoważone projekty i działa-
nia wspierające różne obszary aktywności określone w Europejskim Zielonym Ładzie takie jak zarzą-
dzanie i integracja ryzyk klimatycznych oraz środowiskowych z zarządzaniem systemem finansowym. 
Inicjatywa ta zapewni również dodatkowe ramy wspierające Europejski Plan Inwestycyjny dotyczący 
Zielonego Ładu.

Rady Stabilności Finansowej dotyczących regulacji i nadzoru odnośnie do outsourcingu w sektorze 
finansowym

Instytucje finansowe od dziesięcioleci polegają na outsourcingu i innych relacjach z osobami trzecimi. 
Jednak w ostatnich latach zakres i charakter interakcji z szerokim i zróżnicowanym ekosystemem stron 
trzecich ewoluował, szczególnie w obszarze technologii. Instytucje finansowe muszą zapewnić, aby 
ich umowy ze stronami trzecimi przyznawały im, a także organom nadzorczym i organom ds. restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji, odpowiednie prawa do dostępu, audytu i uzyskiwania informacji 
od stron trzecich. Wyzwaniem jest również zarządzanie podwykonawcami i łańcuchami dostaw.

Wszystkie Stanowiska Europejskiego Kongresu 
Finansowego dostępne są na stronie: 
efcongress.com/prognozy-stanowiska/
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Sam kredyt nie jest odpowiedzią na kryzys, gdyż takie kryzysy w tak 

dużej skali kończą się zwykle kryzysem zadłużenia. (…) Większość krajów 

bardzo podobnie odpowiedziała, większymi gwarancjami na kredyty, 

większymi wydatkami publicznym, wiele krajów zapowiada już inwe-

stycje publiczne. Poza tymi instrumentami dalej nie wiemy czy ta odpo-

wiedź będzie skuteczna.

Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

To co się dzieje teraz w obszarze nowego modelu przywództwa to przyspie-

szenie zmian, które już miały miejsce, czasami od wielu lat. (…) Elementy 

ważne w COVID-owej rzeczywistości w zarządzaniu to empatia, dbałość 

o innych, odwaga, siła mentalna, poszukiwania różnorodności oraz elementy 

fundamentalne dla tworzenia nowego modelu pracy czyli zaufanie, uczci-

wość, szczerość. To przyspieszenie zmian pokazuje ludzką twarz i patrzenie 

na to co tworzymy przez wspólną płaszczyznę wartości.

Iwona Kozera, Partner Zarządzający EY Konsulting w Polsce, Zastępca Partnera 
Zarządzającego EY Konsulting w regionie EMEIA

Stworzyliśmy mini tarczę dla uczestników KDPW – zwolnienia i czasowe 

obniżki opłat. Chcemy, żeby stymulowały rozwój rynku kapitałowego w ko-

lejnym etapie wychodzenia z kryzysu. Wprowadziliśmy możliwość zdalnego 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA
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Pandemia spowodowała, że to co wcześniej zajmowało nam miesiące czy 

lata teraz zajmowało tygodnie. Dotyczy to pełnej automatyzacji, cyfryzacji 

i odmiejscowienia procesów wewnętrznych, a przede wszystkim obsługi klien-

ta, w tym zdalnej, cyfrowej i bezpiecznej identyfikacji oraz usług zaufania, 

czyli m.in. podpisu elektronicznego.

Jednym z priorytetów technologicznych stało się upowszechnienie wyko-

rzystania usług chmurowych w rozwoju działalności bankowej. Chmura 

to szybszy rozwój, szybsze wdrożenie innowacji, jak i optymalizacja kosztów, 

w szczególności w dłuższej perspektywie czasowej.

Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Dostępność kapitału dla firm pożyczkowych znacząco się zmniejsza z powodu 

drastycznego obniżenia kosztów pozaodsetkowych kredytu.

Agnieszka Kłos, Prezes Zarządu Provident Polska

Płatności zbliżeniowe w niektórych krajach w czasie pandemii nawet się podwo-

iły. Polska też przyspieszyła, zwłaszcza po podniesieniu limitu do 100 zł.

Jakub Kiwior, Dyrektor Zarządzający Visa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
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Wyzwania Informatyki Bankowej 2020
red. Andrzej Kawiński, Andrzej Sieradz

„Branża płatności przeżywa duże zmiany. Z jednej strony jest to efekt 
pandemii, a z drugiej nowych technologii, czy zmian organizacyjnych. 
Na rynku wciąż pojawiają się nowi gracze (np. Libra kontrolowana 
przez Facebook) oraz nowe rozwiązania (np. Mobile Point of Sale) 
i uważam, że pandemia wręcz przyspieszy te procesy. Najwięcej no-
wych inicjatyw spodziewam się ujrzeć w obszarze płatności mobilnych 
(niekoniecznie wykorzystujących karty bankowe), głównie ze względu 
na rozwój smartfonów i przenoszenie do nich coraz więcej funkcji. 
Smartfony stały się centrum naszego cyfrowego życia. Przeciętny 
Amerykanin spędza codziennie 3,3 godz. przed ekranem swojego 
smartfona. Tak jak praktycznie zastąpiły one aparaty fotograficzne, 
odtwarzacze muzyki i filmów, notesy, czy kalendarze, tak samo uwa-
żam, że w niedalekiej przyszłości zastąpią one nasze portfele i popu-
larne dzisiaj metody płatności bezgotówkowych i branża płatnicza 
nie może nie zwracać na to uwagi. Oczywiście rozwój w najbliższym 
czasie będzie się koncentrował wokół smartfonów, ale nie wolno 
zapominać o rosnącej roli biometrii. Kto wie, czy za jakiś czas posiada-
nie jakiegokolwiek „instrumentu pośredniczącego” (karta, smartfon), 
będzie konieczne. Ale na ten temat dowiemy się pewnie za jakiś czas. 
Jestem przekonany, że wszystkie te skumulowane zjawiska spowodują 
dalszy, dynamiczny rozwój fintechów działających w branży płatniczej 
(paytech), a także wzrost atrakcyjności całej tej branży. Nawiasem 
mówiąc potwierdzają to już dzisiaj informacje z PitchBook, firmy zbie-
rającej dane z rynku inwestycyjnego na świecie. W całym roku 2019 
było ponad 300 inwestycji i przejęć w branży paytech, a tylko w ciągu 
3 miesięcy 2020 r., od 1 marca do 31 maja, było ich już ponad 420.” 

Krzysztof Gajór, Prezes Zarządu, mHub sp. z o.o.
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Zielone obligacje w Polsce
Maciej Grabowski, Ludwik Kotecki

Publikacja „Zielone Obligacje w Polsce – przewodnik dla emitenta” – 
ma na celu przybliżenie i „odczarowanie” zielonej obligacji. Jest ona 
niesłusznie postrzegana jako instrument dłużny, którego emisja wiąże 
się z kosztownym procesem przygotowawczym i koniecznością skom-
plikowanego raportowania wykorzystania przychodów. Tymczasem 
dodatkowe koszty nie są zbyt wysokie, a co więcej, mogą się opłacać. 
Podobnie zresztą jak większa przejrzystość, wymuszona raportami dla 
inwestorów.

Publikacja przedstawia cały proces emisji od etapu planowania emisji 
i wyboru projektu lub projektów do sfinansowania przychodami 
z emisji po końcowy raport dla inwestorów z określeniem wpływu 
środowiskowego. Pokazuje uwarunkowania prawne, regulacyjne oraz 
ekonomiczne oraz przedstawia wady i zalety, koszty i korzyści różnych 
rozwiązań przyjmowanych w procesie emisji. Publikacja w końcu pre-
zentuje specyficzne uwarunkowania dla przedsiębiorcy rozważającego 
emisję zielonych obligacji oraz dla jednostki samorządu terytorialne-
go. Dodatkowo zawiera kilka bardzo ciekawych, różnorodnych przy-
kładów emisji zielonych obligacji, które dodatkowo przybliżą zarówno 
cele emisyjne, jak i pokażą, że nawet niewielkie zielone emisje mogą 
być atrakcyjne dla emitenta, jak i inwestora. „Zielone Obligacje w Pol-
sce – przewodnik dla emitenta” jest pierwszym tak kompleksowym 
opracowaniem, pokazującym jak wyemitować zieloną obligację na 
polskim rynku kapitałowym.
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Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie 
XXI wieku
red. Jerzy Gajewski, Wojciech Paprocki

Ideę dokonania analizy i krytycznej oceny wpływu wybranych aspek-
tów gospodarowania na skutki klimatyczne należy uznać za ze wszech 
miar potrzebną i wartościową z punktu widzenia interesu publicznego. 
(…) Analiza struktury książki dowodzi, że przyjęto zasadę rozwijania 
treści od ogółu do szczegółu. Dlatego trzy pierwsze fragmenty doty-
czą spraw na wysokim poziomie uogólnienia i referują problematykę 
ewolucji cywilizacji ludzkiej, reakcji politycznej na pojawiające się ne-
gatywne zjawiska oraz idei gospodarki zamkniętej pętli jako remedium 
na klimatycznie negatywne ekonomiczne efekty zewnętrzne. Kolejne 
rozdziały dotyczą niektórych aspektów realnej gospodarki w perspek-
tywie zagadnień klimatycznych. Ostatni jest swoistym podsumowa-
niem wcześniejszych rozważań.

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
(fragment recenzji)

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? Eseje członków 
Akademii EFC 2020

Publikacja zawiera zbiór krótkich esejów o gospodarce, technologii 
i rynku finansowym, napisanych przez członków Akademii EFC. Są 
to młodzi ludzie, którzy w najbliższych latach będą wywierali coraz 
większy, realny wpływ na polską gospodarkę. Eseje pozwalają dowie-
dzieć się, jak postrzegają oni rolę Polski w gospodarce europejskiej, 
wdrażanie innowacji czy perspektywy rozwoju zaawansowanych 
technologii w finansach.

Eseje składające się na publikację uporządkowane zostały według 
trzech rozdziałów tematycznych:

1. Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą z kryzysu po 
pandemii koronawirusa?

2. Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospo-
darczemu?

3. Nowe technologie a finanse przyszłości.tak kompleksowym opra-
cowaniem, pokazującym jak wyemitować Zieloną Obligację na 
polskim rynku kapitałowym.
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Zielone finanse w Polsce
red. Ludwik Kotecki

Ekonomia wskazuje, że to, czym staje się dla nas gospodarka, a w wy-
niku jej działania także nasza planeta, jest skomplikowanym, ale pięk-
nym agregatem tego, kim jesteśmy i czego chcemy. Przez większość 
XX wieku dążyliśmy do dynamicznego rozwoju – teraz, w zachodniej 
cywilizacji, korzystając z dobrodziejstw tego rozwoju, zaczynamy 
się obawiać, że na rozwoju tym może cierpieć środowisko i my sami. 
Mimo że istnieją powody, dla których przekucie obaw w odpowiednie 
działanie może okazać się trudne, stoimy, przede wszystkim dzięki 
rozwojowi technologii i ludzkiej świadomości, przed szansą większą 
niż kiedykolwiek. Chciałem w tej pracy pokazać, że w obliczu tej szan-
sy warto apelować o remedium na kategoryczne stwierdzenia, strach, 
ekstremizm i ślepe zawierzenie państwu – wahanie, optymizm, umiar-
kowanie i ostrożność wobec przekazywaniu w ręce państwa coraz to 
większej władzy. Jeśli to się uda, to wróżę ludzkości, wbrew czarnym 
przepowiedniom, świetlaną przyszłość.

Paweł Kowalski, Uniwersytet Warszawski, Laureat IX konkursu Młody 
Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów 
Polskich

Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski
red. Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki

W przekonaniu recenzenta monografia „Inwestycje i odporność go-
spodarcza – wyzwania dla Polski” stanowi znakomitą podstawę do 
rozważań i dyskusji wokół problemu inwestycji w Polsce. Pozwala ona 
zarówno na wyrobienie sobie miarodajnego poglądu na temat aktual-
nej sytuacji w tym zakresie, jak i daje punkt wyjścia do zastanowienia 
się nad pożądanymi zmianami w przyszłości. Potwierdzenie, że mo-
nografia może odegrać taką rolę, daje jej „Podsumowanie”, w którym 
nakreślona została syntetyczna wizja problemów z realizacją inwesty-
cji, przed jakimi stanęła współczesna gospodarka.

Dr hab. Dariusz Filar, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego (fragment 
recenzji)
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Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r.,  
Wydawnictwo CMS znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie 
naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poziom I).

Wydawnictwo przyjmuje do wydania: 

 ▪ naukowe monografie

 ▪ habilitacje

 ▪ rozprawy doktorskie

 ▪ raporty z badań z dziedziny nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse oraz z dziedziny 
nauk o zarządzaniu i jakości)

 ▪ publikacje (głównie z zakresu z zakresu ekonomii i finansów)

Wydawnictwo Centrum Myśli Strategicznych

Propozycje wydawnicze prosimy składać mailem:  
wydawnictwo@fundacjacms.pl

Więcej o Wydawnictwie CMS na stronie:  
https://fundacjacms.pl/wydawnictwo-cms/o-wydawnictwie/ 

Wydawnictwo CMS
Więcej informacji na stronie:  

www.fundacjacms.pl 
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Pracownicze Plany Kapitałowe są produktem bardzo dobrym z perspekty-

wy przyszłych emerytów i każdego pracownika. Już w tym krótkim okresie 

uśrednione dane pokazują, że mamy na naszych kontach prawie dwukrotny 

wzrost tego co wpłaciliśmy jako pracownicy.

Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Biometria w połączeniu z telefonem jest dla klienta najwygodniejsza. Za tym 

stoi ogromna maszyna pilnująca bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo można 

dodatkowo zwiększyć opierając się o biometrię behawioralną.

Bartosz Ciołkowski, Dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe

Podatek bankowy i polityka renacjonalizacji banków doprowadziły do tego, 

że sektor obecnie bardziej kredytuje państwo niż prywatne przedsiębiorstwa. 

To sytuacja patologiczna, bo banki stały się uzależnione od państwa nie tylko 

właścicielsko, ale również jako kredytodawca.

Dariusz Filar, Emerytowany Profesor Uniwersytetu Gdańskiego
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Wśród kompetencji, które będą się liczyły najbardziej jest zdolność do uczenia 

się i dobra adaptacja do nowej rzeczywistości oraz nowych rozwiązań. Ko-

lejne kompetencje przyszłości to umiejętność współpracy zespołowej i pracy 

„zwinnej”. (…) Ważne jest też przyzwolenie na to, że niektóre projekty mogą 

być nieudane, czyli pozwolenie sobie na błędy, ale i efektywne analizowanie 

ich i szukanie rozwiązań.

Ewa Małyszko, Prezes Zarządu, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

W ciągu dwóch lat może spaść podaż nowych mieszkań, ale chętnych na kup-

no jest bardzo dużo. Opowieści o krachu na rynku budownictwa mieszkanio-

wego należy włożyć między bajki.

Michał Sapota, Prezes HRE Investments

Wykorzystanie kryzysu spowodowanego przez pandemię do odbudowy 

gospodarki jako “zielonej” gospodarki to wielka szansa. Zielona transforma-

cja zachęca sektor finansowy do innowacji, kreowania nowych “zielonych” 

produktów finansowych.

Rhian-Mari Thomas, CEO, Green Finance Institute
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WG BRANŻ
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2,00%

Bankowość, rynek kapitałowy, ubezpieczenia
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Nauka i szkolnictwo wyższe

Konsulting i kancelarie prawne

Innowacje, IT

Media

Administracja rządowa i samorządowa

Infrastruktura i budownictwo

Organizacje pozarządowe
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18
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8
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ROZPROSZONEJ 
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EKF 2020

10
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4
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Europejski Kongres Finansowy 2020
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94
rekomendacje

blisko

14 500
uczestników z kraju 
i zagranicy

ponad

400
debat

blisko

1 900
panelistów

udział w

48
międzynarodowych  
konsultacjach

32
publikacje

Statystyki EKF 2011-2020

https://www.efcongress.com/wideo
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Debaty 
Europejskiego Kongresu 
Finansowego 2020



 ■ Jak niwelować skutki kryzysu i odbudowywać gospodarkę? Jaka będzie nowa rzeczywistość ekono-
miczna po kryzysie?

 ■ Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski

 ■ Odpowiedzialne finanse – środowisko, zrównoważony rozwój i stabilność finansowa

 ■ Jak banki centralne mogą wspomóc gospodarkę realną w czasie kryzysu dbając jednocześnie o za-
pewnienie stabilności systemu finansowego i wiarygodności pieniądza?

 ■ Jakie rozwiązania systemowe i prawne zapewnią szybką restrukturyzację albo upadłość?

 ■ Ochrona powietrza, kryzys wodny, zielona energia – rola sektora finansowego w rozwoju progra-
mów i narzędzi wspierających zrównoważoną transformację

 ■ Reakcja banków centralnych, nadzorców i regulatorów na kryzys a wiarygodność systemu 
finansowego

 ■ 2 lata transformacji cyfrowej w 2 miesiące – jak zbudować trwałą cyfryzację w chmurze w sekto-
rze finansowym zgodną z wymaganiami biznesu, compliance i regulacjami

 ■ Cyfrowy zwrot w obsłudze klienta, czyli jak nie zmarnować dobrego kryzysu?

 ■ Jak to wszystko policzyć – czyli instytucje finansowe i ich księgi w dobie kryzysu

 ■ Jak zapanować nad niepewnością w sektorze finansowym? Jaką rolę odegrają rozwiązania techno-
logiczne w świecie, który nie wróci już do normalności?

 ■ Pokryzysowe scenariusze dla rynku nieruchomości

 ■ Innowacje w bankowości w erze po COVID-19

 ■ Świat płatności w nowej rzeczywistości. Szanse i wyzwania

 ■ Budowanie oszczędności Polaków – zachęty i bariery w tym wyzwania związane z COVID

 ■ Po migracji do sieci. Człowiek w cyfrowym świecie

 ■ Tarcza Antykryzysowa z udziałem instytucji finansowych w praktyce

 ■ Debata inauguracyjna Akademii EKF: „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?”

 ■ Pandemia nie usprawiedliwia błędów. Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski

Debaty Europejskiego  
Kongresu Finansowego 2020
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 ■ Scenariusz gospodarczy dla Polski

 ■ Scenariusze gospodarcze dla Europy

 ■ Od skarbonki do chmury, czyli historia transformacji PKO Banku Polskiego.  
Premiera książki i rozmowa o strategicznych kierunkach w polskiej bankowości.

 ■ Relacje z klientami w dobie przyspieszonej cyfryzacji – kluczowe wnioski z okresu pande-
mii i nie tylko

 ■ Zielone finanse a zielona transformacja – rola sektora bankowego w nowej strategii wzrostu go-
spodarczego

 ■ Cyfrowi transformersi, czyli nowa normalność w bankowości

 ■ Nie tylko finanse, czyli przywództwo, współpraca, kompetencje i technologie jako kluczowe czyn-
niki wyjścia z kryzysu

 ■ Inwestycje a odbudowa gospodarki po kryzysie

 ■ Czy Polska nadal utrzymuje się w grupie liderów bankowości cyfrowej?

 ■ Dążenie do zeroemisyjności gospodarki europejskiej – jak osiągać cele klimatyczne i jednocześnie 
poprawiać efektywność?

 ■ Rynek kapitałowy wobec kryzysu gospodarczego

 ■ Co dobrego wynika z pandemii? Cenne lekcje i korzystne zmiany, które zostaną z nami na dłużej

 ■ Jak sprawić, aby bankowość była warta swojej ceny? Gwiazdy Bankowości na EKF

 ■ Nowoczesność i samotność w cyfrowym świecie

 ■ Wpływ COVID-19 i spowolnienia gospodarczego na jakość portfela banku – jakie wyzwania stoją 
przed sektorem bankowym w związku ze zwiększającą się liczbą restrukturyzacji i spadkiem war-
tości zabezpieczeń?

 ■ Budowanie oszczędności Polaków – zachęty i bariery w tym wyzwania związane z COVID

 ■ Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego

 ■ Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski – październik 2020

 ■ Konflikt między konsumentami a bankami - czy wyroki TSUE na trwałe zmienią polską bankowość?

 ■ Cyfrowa rewolucja – płatności w nowej rzeczywistości

 ■ Technologiczny okrągły stół EKF – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2020-2023

 ■ EFC Round-table on Banking Risks - Map of Challenges 2020-2023

 ■ Innowacje dla Planety – ESG w sektorze finansowym

 ■ Kryzys szansą dla empatycznego przywództwa

 ■ Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata Prezesów
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 ■ Konsekwencje prawne, ekonomiczne i społeczne wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych 

 ■ Ryzyko stopy procentowej w kredytach hipotecznych 

 ■ Zmiany na rynku depozytowym 

 ■ Jak zastąpić  ́WIBOR, LIBOR i inne wskaźniki – konsekwencje dla konsumentów i rynku finansowego

 ■ Standard Zielonych Obligacji – co zmieniła przyjęta taksonomia 

 ■ Czy grozi nam rozwój piramid finansowych?

 ■ Relacje instytucji finansowych z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem w dobie 
kryzysu. 

 ■ Co szykuje nam kryzysowa rzeczywistość? 

 ■ Banki między młotem a hejtem?

 ■ Zielone finanse – nowe spojrzenie na finansowanie

Debaty Instytutu Odpowiedzialnych  
Finansów w 2020 roku:

 ■ ESG factors in credit risk analysis

 ■ Zielone obligacje w finansowaniu zrównoważonego rozwoju

 ■ Europejski Zielony Ład w dobie kryzysu COVID-19

 ■ Europejski Zielony Ład na rynkach finansowych

Debaty Klubu Odpowiedzialnych 
Finansów przy EKF w 2020 roku:
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43 proc. firm w Europie deklaruje, że z powodu pandemii zmniejszyły poziom 

inwestycji – albo zmniejszając skalę projektów, albo odkładając je w czasie. 

(…) Pandemia koronawirusa zmieni podejście firm do nowych technologii 

i łańcuchów dostaw. Te firmy, które nie podążały za nowymi rozwiązaniami 

technologicznymi, teraz walczą o przetrwanie.

Debora Revoltella, Chief Economist, Director of the Economics Department, European 
Investment Bank

Szok wywołany pandemią był asymetryczny w zależności od kraju. Można 

powiedzieć, że we wszystkich uderzył ten sam sztorm, ale siedzimy w różnych 

łodziach. Asymetryczne będzie też wyjście z kryzysu. W najlepszej sytuacji 

część krajów wróci do poziomu gospodarczego sprzed pandemii w 2022 roku. 

Pozostałe będę musiały poczekać nawet do końca 2023 roku.

Antonio Cortina, Director Adjunto del Servicio de Estudios de Banco Santander

Setki miliardów euro z pakietów pomocowych, przeznaczone na walkę ze 

skutkami recesji, oczywiście pomogą, ale nie będą wystarczające, by zasypać 

dziurę po pandemii koronawirusa. Europa potrzebuje obecnie intensywnego 

programu inwestycji. Po drugie, rządy powinny postawić na pomoc ludziom 

w przekwalifikowaniu się i dostosowaniu do nowych warunków gospodar-

czych i potrzeb rynku pracy. Prawdopodobnie będziemy też mieć dyskusję 

nad zmianą zasad fiskalnych.

Yael Selfin, Chief Economist, KPMG UK
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Fiskalna stymulacja na poziomie narodowym i europejskim jest kluczem do 

odbudowy po kryzysie. (…) Nie powinno być rozważań nad stworzeniem 

zasad wyjścia ze strefy euro.

Carsten Brzeski, Chief Economist, Eurozone and Global Head of Macro, ING Group

Bez względu na to, jak szybko poszczególne kraje Europy gospodarczo wrócą 

do poziomów sprzed wybuchu pandemii, i tak wszyscy będziemy mieli stra-

cone co najmniej dwa lata. Wiele przedsiębiorstw nie przetrwa tego kryzysu, 

nawet pomimo wprowadzenia szeregu programów pomocowych.

Stefan Schneider, Chief German Economist, Deutsche Bank

Wzrośnie rola rządów w naszym życiu. To między innymi skutek pakietów 

fiskalnych, które zostaną przedłużone na przyszły rok, a być może także na 

2022 rok. (…) Pandemia zmienia relacje pomiędzy biznesem a społeczeń-

stwem. Przedsiębiorstwa powinny przejść drogę od koncentrowania uwagi na 

interesy akcjonariuszy do zwracania uwagi na interesariuszy.

Marek Rozkrut, Partner EY, Co-Chair EY EMEIA Economists Unit



Powiedzieli podczas EKF 2020

Będziemy mieć większy poziom długu i dyskusję o dostosowaniu Paktu Sta-

bilności i Wzrostu. Kryzys na pewno spowoduje dyskusję nad nową umową 

społeczną. (…) Kraje Europy Środkowo-Wschodniej po wielkim kryzysie finan-

sowym zaczęły tracić wzrost produktywności. Trzeba go zastąpić wzrostem 

przez innowacje. To zależy od jakości instytucji i zarządzania.  

Tu mamy do czynienia z luką. 

Beata Javorcik, Chief Economist, European Bank for Reconstruction and Development

Kraje Europy nie będą równocześnie wychodzić z recesji. Szybciej poradzą 

sobie z nią państwa, których gospodarki nie są oparte o sektor usług, w tym 

przede wszystkim turystykę. Wyjście z recesji do poziomów sprzed pandemii 

będzie rozciągnięte na lata 2022-2023.

Michał Dybuła, Chief Econimist CEE, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kraje strefy euro stoją wobec ryzyka trwałej stagnacji (secular stagnation) 

i japonifikacji. Powodem jest demografia, skutki poprzedniego kryzysu. (…) 

Problemem jest popyt, a nie podaż. (…) Konstrukcja polityki fiskalnej jest teraz 

kluczowa. Wielka interwencja fiskalna jest konieczna, a jej skala powinna być 

taka, jak będzie potrzebna.

Shamik Dhar, Chief Economist, Bank of New York Mellon
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Rok 2021 przyniesie nową inicjatywę Europejskiego Kongresu Finansowego organizowaną  
przez Centrum Myśli Strategicznych.

Kongres będzie swoistym forum dyskusyjnym przedstawicieli samorządów, administracji publicznej i rządu oraz menedżerów sektora 
prywatnego, którzy porozmawiają na temat regulacji, dobrych praktyk oraz przyszłościowych projektów zmieniających samorządowe 
ekosystemy społeczno-gospodarcze biorąc pod uwagę przede wszystkim obszar gospodarki finansowej miast. 

Debaty będą skupiały się na identyfikacji szans i zagrożeń oraz wyzwań i problemów rozwoju miast w obszarach:

 ▪ strategii zarządzania finansami samorządu

 ▪ mobilności miejskiej i elektromobilności

 ▪ finansowania zeroemisyjności miast oraz zielonych finansów

 ▪ efektywności energetycznej

 ▪ gospodarki o obiegu zamkniętym

 ▪ transformacji cyfrowej

 ▪ energetyki cieplnej i odnawialnych źródeł energii

w których poruszać będziemy tematy i zagadnienia dotyczące:

 ▪ gospodarki finansowej, kondycji budżetów miast i instrumentów finansowania

 ▪ procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i zarządzania miastem

 ▪ koordynacji polityki inwestycyjnej, atrakcyjności inwestycyjnej i przedsiębiorczości

 ▪ inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego

 ▪ projektów Smart City oraz GovTech

 ▪ współpracy samorządu ze środowiskiem akademickim i biznesem

Kongres ma za zadanie kreować dobre praktyki zarządzania miastami oraz spójną i zrównoważoną przyszłość inteligentnych miast. 

W ramach samorządowych inicjatyw realizowane będą:

 ▪ sondaże samorządowe

 ▪ konsultacje eksperckie

 ▪ prezentacje i wykłady

 ▪ panele dyskusyjne włodarzy miast i ekspertów branżowych 

 ▪ dyskusje przedstawicieli biznesu

 ▪ debaty oksfordzkie 

O wartość merytoryczną spotkania zadba Rada Programowa w skład której wejdą przedstawiciele administracji publicznej, gmin, miast 
czy związków i stowarzyszeń samorządowych oraz organizacji pozarządowych, instytutów badawczo-rozwojowych a także przedstawi-
ciele biznesu z branż energetyki, doradztwa strategicznego, doradztwa finansowego, nauki, budownictwa, inwestycji, IT/telekomunikacji 
oraz GovTech czy analityki danych. 

Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, finansowego oraz biznesu do współpracy przy tworzeniu Samorządowego Kongresu 
Finansowego.

SAMORZĄDOWY KONGRES FINANSOWY

Więcej informacji oraz kontakt na:

efcongress.com/skf
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Przez ostatnie 10 lat kraje regionu Trójmorza zasilane były szerokim strumieniem funduszy struktural-

nych, sięgających niemal 2 proc. PKB*. To właśnie z tych pieniędzy finansowana była połowa inwestycji 

infrastrukturalnych w regionie. Po 2020 r. to źródło zacznie się zmniejszać w związku ze zmianą budże-

tu unijnego. W dekadzie do 2030 r. oznaczać to może nawet 80 mld zł mniej na finansowanie inwestycji 

w regionie. Tymczasem potrzeby infrastrukturalne cały czas rosną. Tylko zapotrzebowanie na inwestycje 

w sieci energetyczne w krajach Trójmorza ocenia się na 87 mld euro, z czego 26 mld euro na infrastrukturę 

gazową. Skąd więc wziąć brakujące środki? 

Najlepiej ze źródeł prywatnych. Pozyskiwanie środków na inwestycje infrastrukturalne z rynku to trend od 

dawna obecny na Zachodzie, gdzie nawet 60-70 proc. finansowania pochodzi właśnie od inwestorów pry-

watnych. Do większego zaangażowania prywatnych funduszy zachęca też istniejąca od 2014 r. Światowa 

Inicjatywa Infrastrukturalna, która promuje finansowanie inwestycji infrastrukturalnych środkami publicz-

nymi i prywatnymi. W roli łącznika tych dwóch rodzajów finansowania świetnie sprawdzają się narodo-

we instytucje rozwoju takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego. Od prawie 100 lat, jako państwowy bank 

rozwoju, dba o społeczny i ekonomiczny rozwój Polski i Polaków. To właśnie w BGK powstał pomysł stwo-

rzenia Funduszu Trójmorza – funduszu, który na zasadach komercyjnych ma za zadanie wspierać rozwój 

infrastruktury w naszej części Europy. Do tego międzynarodowego przedsięwzięcia zaprosił inne instytucje 

rozwojowe z krajów regionu. Fundusz Trójmorza to unikalne połączenie środków publicznych (od poszcze-

gólnych członków Funduszu, tj. krajów regionu), środków od międzynarodowych instytucji finansowych oraz 

środków od inwestorów prywatnych (np. funduszy emerytalnych). Zebrana kwota, docelowo na poziomie 

3-5 mld euro, ma wygenerować inwestycje o charakterze komercyjnym sięgające 100 mld euro. To nadal 

mniej niż ogół potrzeb infrastrukturalnych w regionie, szacowanych na ponad 500 mld euro, ale Fundusz 

z założenia ma pełnić funkcję uzupełniającą dla środków publicznych i unijnych, a nie je zastępować. 

Fundusz Trójmorza 
to dodatkowe środki 
na transformację 
energetyczną oraz 
poprawę infrastruktury 
energetycznej 
w regionie Trójmorza    

 
A ODBUDOWA 
GOSPODARKI 
PO KRYZYSIE

INWESTYCJE



*Wszystkie dane pochodzą z raportu SpotData „Perspektywy dla inwestycji infrastrukturalnych w Trójmorzu” (2019). Partnerem raportu był BGK.

Fundusz angażuje się w projekty realizowane w trzech kluczowych dla regionu sektorach – energetyce,  

cyfryzacji i transporcie. Te obszary współpracy zostały wybrane przez Inicjatywę Trójmorza, czyli na po-

ziomie prezydenckim. Fundusz, który wpisuje się w gospodarczy wymiar tej współpracy, również przejął 

zainteresowanie tymi obszarami. Podniesienie jakości połączeń między krajami regionu znacząco zwiększy 

konkurencyjność gospodarczą regionu Trójmorza oraz poprawi komfort życia mieszkańców. Te pozytywne 

zmiany odczują również Polacy, co oznacza, że efekty uzyskane dzięki Funduszowi są zbieżne z misją  

Banku Gospodarstwa Krajowego.

Region potrzebuje znaczących inwestycji w energetykę, cyfryzację i transport, aby dogonić poziomem roz-

woju kraje Europy Zachodniej. W tych trzech obszarach, a szczególnie w energetyce, łatwo też zidentyfiko-

wać inwestycje o charakterze komercyjnym, w które Fundusz może się zaangażować. 

Środki zainwestowane przez Fundusz będą wspierać transformację energetyczną regionu poprzez m.in. 

wprowadzanie technologii niskoemisyjnych i spełnianie celów klimatycznych. To trend widoczny dziś na 

całym świecie. 

Środki przeznaczane będą na usprawnienie infrastruktury energetycznej, czyli jeden z filarów bezpieczeń-

stwa nie tylko energetycznego, ale i politycznego. W misję Funduszu wpisują się też inwestycje związane 

z budową jednolitego rynku gazowego, czyli tzw. hubów, w których ceny są wyznaczane przez warunki 

rynkowe. To pozwoli zastąpić długoterminowe kontrakty z kluczowymi dostawcami indeksowane do cen 

ropy. Jednym z głównych narzędzi budowy jednolitego rynku jest bowiem tworzenie połączeń gazowych 

między krajami, co pozwoli na szybki przesył surowca, co jest jednym z celów Funduszu. 

Dziś, gdy cały świat zmaga się 

ze skutkami pandemii COVID-19, 

inwestycje infrastrukturalne mają 

szczególne znaczenie dla gospo-

darek wychodzących z kryzysu. 

Jednocześnie kapitał zewnętrzny 

na ich realizację jest trudniejszy 

do pozyskania. Fundusz Trójmo-

rza jest instrumentem bardzo 

dobrze odpowiadającym na te 

potrzeby i wyzwania, a zainte-

resowanie nim inwestorów nie 

maleje. Fundusz Trójmorza ma 

bowiem do odegrania jeszcze 

większą rolę jako koło zamacho-

we, które będzie mobilizować 

inwestycje prywatne i publiczne. 

Pierwsze projekty inwestycyjne, 

w które Fundusz się zaangażuje, 

poznamy jeszcze w tym roku. 
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Jako hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego  

budujemy rozwiązania systemowe dla bankowości,  

gospodarki i administracji.

Wykorzystując doświadczenie i najnowsze technologie, 

dostarczamy usługi, które skutecznie pomagają naszym partnerom  

w uwalnianiu potencjału ich projektów i wdrażaniu innowacji.

Za kluczowe uznajemy propagowanie digitalizacji procesów 

biznesowych i zwiększanie cyfrowej świadomości Polaków.

Tworzymy  
cyfrowe jutro

kir.pl
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Cyfrowe przyspieszenie w bankowości podczas pandemii  
Covid-19 jest niezaprzeczalnym faktem. Ale silniejsze 
wejście banków w sferę elektroniczną to nie tylko wyższa 
satysfakcja klientów, ale też nowe wyzwania.

Podobnie, jak tegoroczny EKF, który odbył się w 100% online, tak 
i cała branża bankowa coraz silniej podlega cyfrowej transformacji. 
Według najnowszych danych liczba użytkowników bankowości 
mobilnej w Polsce wynosi już ponad 16 mln, a więc o niemal 3 mln 
więcej niż zaledwie rok temu. Jeszcze mocniej wystrzeliła w górę 
liczba kart płatniczych zapisanych w urządzeniach mobilnych – 
w ciągu roku urosła ponad dwukrotnie, do 4,2 mln.

O zainteresowaniu bankowością mobilną i online świadczą też 
wyniki badań Mastercard. Pokazują one, że dziś 55% Polaków „ban-
kuje” elektronicznie częściej niż przed pandemią. Aż 96% z nich jest 
pozytywnie nastawionych do rosnącej roli cyfryzacji w finansach. 
Doceniają oni przede wszystkim oszczędność czasu, łatwość użyt-
kowania, dostępność w każdym czasie i miejscu, bezpieczeństwo 
i niewielkie koszty bankowości cyfrowej.

Priorytet dla cyberbezpieczeństwa 
Przyspieszona cyfryzacja banków rodzi jednak nowe wyzwania. 
Wśród nich, nie tylko w dobie pandemii, szczególnie ważna jest 
obrona przed cyberatakami. Cyberprzestępcy są coraz bardziej 
przebiegli, a ich ataki zaczynają przypominać wyrafinowane akcje 
sił specjalnych. Prognozy mówią, że w ciągu najbliższych pięciu 
lat przestępcy wykradną ze światowych systemów finansowych 
3 biliony dolarów! To robi wrażenie i zmusza do działania. 

Restrykcyjny dobór partnerów i technologii sprawia, że banki z jed-
nej strony są bardziej odporne na ataki hakerów, ale z drugiej znaj-
dują się w centrum ich cyberprzestępczych zamierzeń. Pewność sie-
bie jest groźna, bo osłabia czujność. Dlatego właściwą odpowiedzią 
na rosnącą skalę cyberprzestępczości jest postawa proaktywna. 

Dziś cała branża finansowa powinna budować platformy wymienia-
nia się informacjami o cyberzagrożeniach, ponieważ w pojedynkę 
banki będą miały mniejsze szanse na zapewnienie bezpieczeństwa 
swoim systemom, a co za tym idzie – swoim klientom.

Nadchodzi nowa konkurencja 
Bezpiczeństwo nie jest jedynym wyzwaniem stojącym dziś przed 
bankowcami, na horyzoncie pojawiają się bowiem nowi konkurenci. 
Chodzi o tzw. firmy BigTech, które coraz silniej wchodzą w sferę 
usług finansowych. W relacji z klientem to one chcą stać do niego 
twarzą, spychając banki na pozycję dostawców pieniądza i infra-
struktury. Dla banków to czarny scenariusz, oznaczający „spadek do 
drugiej ligi”, jeśli chodzi o możliwości budowania relacji z klientem. 
Dlatego muszą podjąć rzuconą im rękawicę, stanąć do konkurencji 
z BigTechami i motywować się nawzajem do działania. Dotyczy to 
w szczególności obszarów takich jak dbanie o doświadczenie użyt-
kownika, inteligentna analityka danych i rozbudowa ekosystemu 
bankowego o nowe rodzaje usług.

Te i podobne wyzwania będą towarzyszyć bankom w otoczeniu 
„nowej normalności”. W kolejnych kwartałach sektor bankowy 
będzie szukać na nie odpowiedzi, również na Europejskim Kongresie 
Finansowym, który w 2021 r., mam głęboką nadzieję, odbędzie się 
w Sopocie.

Bartosz Ciołkowski 
Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy 
i Słowację w Mastercard Europe

Cyfrowi transformersi,  
czyli banki nowej normalności





Sopot to idealne miejsce 
na połączenie biznesu  
i wypoczynku visit.sopot.pl

SOPOT  
Business & Leisure
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przedsiębiorczy i p
rawniczy wtorek

gazetaprawna.pl 

dziennik.pl

forsal.pl

Wtorek 
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w numerze

korekta jpk_v7 Korygując część 

ewidencyjną, tr
zeba będzie 

złożyć czynny żal, a
by uniknąć 

odpowiedzialności karnej skarbowej 

– wynika z odpowiedzi re
sortu

 

fi n
ansów na pytanie DGP  

B2

przetargi Eksperci obawiają się, 

że nie jesteśmy przygotowani do 

reform
y zamówień publicznych. 

Nie wydano aktów wykonawczych, 

a rząd prowadzi prace nad 

nowelizacją przepisów 

B4

wyhamowany mobbing płacowy 

Projekt, k
tóry miał przeciwdziałać 

nierównościom w wynagradzaniu, 

nie będzie szybko uchwalony. 

Posłowie chcą przeanalizować 

jego konsekwencje 

B10

temida łagodna dla plagiatorów

Rektor oskarżony o plagiat złożył 

rezygnację. Jednak choć jest to
 

przestępstwo ścigane z urzędu, 

nikt n
ie pali się do zainicjowania 

postępowania karnego    

B6

Podatki i k
sięgowość

Firma i p
rawo

Samorząd i a
dministracja

Kadry i p
łace

Prawnik

wątpliwe kryteria przy pomocy dla 

rodzin Zdaniem wojewody śląskiego 

miejsce odprowadzania podatku nie 

powinno decydować o dostępie do 

bonu żłobkowego. In
ni nie widzą 

w tym warunku nic złego  

B8

Apteczna bitwa o rzecznika i je
go bezstronność

 farmacja 

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Od dłuższego czasu z nie-

pokojem obserwujemy ak-

tywność rzecznika m
ałych 

i średnich przedsiębiorców 

w kierunku obrony in
tere-

sów dużych zagranicznych 

sieci aptecznych przejawia-

jącą się jego udziałem jako 

strona w postępowaniach 

administracyjnych oraz są-

dowych toczących się wobec 

podmiotów prowadzących 

apteczne sieci, k
tóre na-

ruszyły prawo. Taki zarzut 

w swym liś
cie otwartym do 

Adama Abramowicza stawia 

Marcin W
iśniewski, p

rezes 

Związku Aptekarzy Pra-

codawców Polskich Aptek 

(ZAPPA).

Dodaje, że członkowie 

jego związku dostrzegają 

próby wpływania rzeczni-

ka na organy in
spekcji f

ar-

maceutycznej za pośrednic-

twem Ministerstwa Zdrowia 

mające na celu wymuszenie 

na nich zmiany interpreta-

cji p
rzepisów ustawy nazy-

wanej „apteką dla apteka-

rza” wprowadzonej w
 2017 r. 

i chroniącej polski rynek ap-

teczny. „Zmiana interpreta-

cji u
możliw

iłaby omijanie 

zapisów ustawy, dalszy roz-

wój sieci, c
o skutkowałoby 

upadkiem tysięcy polskich 

przedsiębiorstw sektora 

MŚP oraz przejęciem rynku 

przez kapita
ł zagraniczny. 

Stanowiło
by to

 oczywistą 

i n
ieodwracalną stratę dla 

polskich pacjentów, budżetu 

państwa oraz systemu opie-

ki zdrowotnej” – przekonuje 

prezes ZAPPA.

Pismo do rzecznika wpi-

suje się w spór trwający od 

dawna na rynku aptecznym. 

Po jednej stronie są indywi-

dualni fa
rmaceuci, k

tórych 

interesów broni N
aczelna 

Izba Aptekarska. Po drugiej 

sieci apteczne, w
 im

ieniu 

których często występują 

duże organizacje pracodaw-

ców, oraz ambasady krajów, 

z których sieci pochodzą (np. 

USA, Iz
raela i L

itw
y).

W ostatnich tygodniach 

zarzewiem sporu jest p
ro-

cedowana w Sejm
ie usta-

wa o zawodzie farmaceuty. 

Samorząd aptekarski oraz 

ZAPPA chcą zwiększenia 

niezależności kierowników 

aptek od właścicieli. Z
 kolei 

sieci apteczne uważają, że 

już w świetle
 obecnie obo-

wiązujących przepisów nie-

zależność kierownika jest 

właściwie zagwarantowana.

Rzecznik M
SP w swoich 

ofi cjalnych wystąpieniach 

znacznie częściej sprzyja 

sieciom niż właścicielom 

jednej czy dwóch placówek 

aptecznych. Tak też stało się 

w przypadku obecnie pro-

cedowanego projektu usta-

wy – opinia rzecznika jest 

zbieżna z uwagami organi-

zacji, d
o których należą sie-

ci apteczne. ZAPPA jest ty
m 

oburzona, bo uważa, że zrze-

szeni w
 związku aptekarze 

również są przedsiębiorca-

mi, a
 rzecznik MŚP nie po-

prosił o
rganizacji o

 opinię. 

W efekcie – zdaniem M
ar-

cina W
iśniewskiego – opi-

nia organu mającego na celu 

reprezentowanie drobne-

go biznesu de facto nie jest 

w in
teresie tegoż biznesu, 

lecz sprzyja znacznie więk-

szym podmiotom. 
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Rozwiązanie niezgodne 

z wieloma norm
ami zawar-

tymi w
 konstytucji, p

rawem 

przedsiębiorców i z
asadami 

Konstytucji B
iznesu, z Euro-

pejskim Kodeksem Łączności 

Elektro
nicznej, a

ż wreszcie 

z logiką, która powinna za-

kładać konkurencyjność ro-

dzimych przedsiębiorców na 

europejskich rynkach, a nie 

dokładanie im
 obowiązków 

i kosztów, których nie po-

noszą konkurenci z innych 

państw. Takie zarzuty wobec 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stw
a stawiają organizacje 

przedsiębiorców skupiające 

branżę telekomunikacyjną 

oraz podmioty specjalizujące 

się w wymianie handlowej 

z krajami azjatyckim
i.

(Niedo)rozwój rynku

Przypomnijm
y w najwięk-

szym skrócie: przygotowa-

ny przez nieistniające już Mi-

nisterstwo Cyfryzacji p
rojekt 

ma być zupełnie nowym po-

dejściem do cyberbezpieczeń-

stwa. Dla większości je
dnak 

jest ja
sne, że kluczowe prze-

pisy związane są z rozbudo-

wą infrastruktury 5G. W
 pro-

jekcie nie wskazano z nazwy 

żadnego z producentów, ale 

gdyby ustawa weszła w życie 

w przygotowanym kształcie, 

polity
cy mogliby podjąć decy-

zję o wykluczeniu wybranych 

dostawców sprzętu. 

W praktyce chodzi o
 to

, 

że rząd będzie mógł zakazać 

tworzenia nowoczesnej sieci 

telekomunikacyjnej na ba-

zie urządzeń dostarczanych 

przez chiński koncern Hu-

awei. C
o więcej, będzie moż-

na nakazać rozbiórkę już za-

instalowanych urządzeń, na 

co operatorzy telekomunika-

cyjni dostaną pięć lat. Z
da-

niem projektodawcy nie ma 

w tym nic złego. Bo będzie to 

inwestycja przedsiębiorców 

we własne bezpieczeństwo.

 Biznes jednak takich kosz-

tów ponosić nie chce. „W
 za-

kresie skutków społecznych 

należy opisać wpływ na lik
wi-

dację miejsc pracy, obniżenie 

dostępności nowoczesnych 

usług, wzrost wyklucze-

nia cyfro
wego wynikające-

go z wyższego kosztu usług 

dla konsumentów i p
rzed-

siębiorstw: w
 szczególności 

w obszarach pracy zdalnej, 

zdalnej edukacji, t
elemedy-

cyny, rozwoju intelig
ent-

nych usług samorządowych 

(smart c
itie

s) oraz nowocze-

snych ro
związań w ro

lnic-

tw
ie, ochronie środowiska 

czy energetyce” – opisuje 

skutki w
ejścia w życie projek-

towanych przepisów Krajowa 

Izba Gospodarcza Elektro
niki 

i Telekomunikacji.

Podobnie uważają repre-

zentanci Polskiej Iz
by Han-

dlu. Ich zdaniem trzeba 

pamiętać, że Polska ma ogra-

niczoną lic
zbę dostawców 

sieci. Je
śli je

den z nich zo-

stanie wyłączony, zaszkodzi 

to innowacjom w technologii 

i odroczy digitalizację Polski. 

Koszty operatorów wzrosną, 

co przełoży się na wzrost cen 

usług dla konsumentów.

Z opinii p
rawnej Krajowej 

Izby Komunikacji Ether-

netowej w
ynika z kolei, ż

e 

przygotowane ro
związania 

są niezgodne z art. 
2 (zasa-

dy demokratyczne państwa 

prawa), a
rt. 

20 (zasady spo-

łecznej gospodarki rynkowej), 

art. 
22 (w

olność działalności 

gospodarczej) oraz art. 3
2 (za-

sada równości) k
onstytucji. 

Autor o
pinii, p

rof. M
ariu

sz 

Bidziński, z
wraca uwagę na 

to, że projektowana regula-

cja w sposób rażący ingeruje 

w prawa nabyte dostawców, 

którym przypisana zostanie 

przez polity
ków ocena „w

y-

sokie ryzyko”.

– Przedsiębiorcy de fa
c-

to zmuszeni b
ędą usunąć 

sprzęt, u
sługi i o

programo-

wanie, które wprowadzili n
a 

rynek zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. D
otychczas 

to do przedsiębiorców nale-

żała ocena ryzyka wszyst-

kich fi l
arów prowadzonej 

działalności, w
prowadzanie 

odpowiednich standardów 

bezpieczeństwa oraz moni-

torin
g bezpieczeństwa tra

ns-

akcji i 
produktów – zauważa 

prof. B
idziński. 

Twierdzi, że produkty, 

sprzęt i oprogramowanie 

znajdujące się dziś na rynku 

są na nim
 legalnie. Pomysł 

projektodawcy należy więc 

uznać za naruszający zasa-

dę niedziałania prawa wstecz 

oraz zasadę ochrony intere-

sów w toku, które to wynikają 

z art. 
2 konstytucji.

Groźba odszkodowań

Prezes Izby Przemysłowo-

-Handlowej Polska-Azja Ja-

nusz Piechociński podkreśla, 

że rządzący powinni lic
zyć się 

z roszczeniami w
obec Skarbu 

Państwa podmiotów, które 

poniosą wydatki w
ynikające 

ze zmiany prawa. W
 ofi cjal-

nie przekazanej w
 ramach 

konsulta
cji o

pinii p
rzypo-

mina, że do dziś Polska bo-

ryka się z konsekwencjami 

decyzji z
 2016 r. w

 obszarze 

energetyki w
iatro

wej, k
tó-

re doprowadziły po latach 

do konieczności zawierania 

ugód i w
ymuszonych przejęć 

niezadowolonych podmio-

tów prywatnych z ewidentną 

stra
tą dla Skarbu Państwa.

– Operatorzy staną przed 

tru
dnym wyborem: wystąpić 

z roszczeniami w
obec pań-

stw
a za nieplanowane do-

datkowe koszty czy najpierw 

budować nowoczesną sieć 5G 

i przeznaczać środki na odbu-

dowę od podstaw istniejących 

sieci. A
 w końcu przed decyzją 

o przeniesieniu kosztów tej 

operacji n
a fi n

alnego klien-

ta – zauważa Piechociński. 

Zaznacza, że polski ry-

nek operatorów znajdzie się 

w nowych warunkach zdol-

ności konkurencyjnych, bo 

nie wszyscy będą musie-

li w
ydać ty

le samo na wy-

mianę używanego sprzętu. 

Z danych zaprezentowanych 

kilka ty
godni te

mu przez 

szefa działu analiz Haito
ng 

Banku Konrada Księżopol-

skiego w
ynika, że na w

y-

mianę sprzętu pochodzące-

go z Azji P
lay będzie musiał 

wydać 1,3– 1,5 mld zł, O
ran-

ge i T
 Mobile 0,55–0,6 mld zł, 

a Polkomtel 100–200 mln zł.

Izba zarządzana przez by-

łego wicepremiera i m
inistra

 

gospodarki zwraca uwagę, że 

może to istotnie zmienić po-

zycję poszczególnych opera-

torów na rodzim
ym rynku. 

A nie o to przecież powinno 

chodzić w ustawie dotyczą-

cej cyberbezpieczeństwa.

Konieczna debata

Wszelkie uwagi do projek-

tu są właśnie konsultowane 

w Kancelarii P
rezesa Rady 

Ministró
w, która przejęła za-

dania Ministerstwa Cyfryza-

cji. B
iznes lic

zy, że rządzący, 

jeśli n
awet n

ie chcą wierzyć 

przedsiębiorcom działającym 

na polskim
 rynku, przyjrzą 

się, ja
k o cyberbezpieczeń-

stwo dbają inne państwa.

– Wielka Brytania podjęła 

decyzję, że do 2028 r. c
zęść 

sprzętu powinna zniknąć 

z tamtejszych sieci te
lekomu-

nikacyjnych. Zrobiono to po 

merytorycznej debacie, ana-

lizując, czy dany sprzęt m
oże 

być np. w bazie wojskowej czy 

w domu. Podobnie podeszły 

do tematu Niemcy. Dokona-

no analizy bezpieczeństwa 

i przyjęto rozwiązania mające 

ograniczyć ryzyka – wskazy-

wał Piotr M
ieczkowski, d

y-

rektor zarządzający Fundacji 

Digital Poland, podczas nie-

dawno zorganizowanej przez 

DGP debaty.

– W
 Polsce ta

kiej debaty 

w ogóle nie m
a. Z samego 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stwa oraz uzasadnienia nie-

wiele się dowiadujemy. To 

niestety wzmacnia przeko-

nanie, że chodzi w
yłącznie 

o decyzje polity
czne, a nie 

merytoryczne – uważa eks-

pert. 
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w numerze

korekta jpk_v7 Korygując część 

ewidencyjną, tr
zeba będzie 

złożyć czynny żal, a
by uniknąć 

odpowiedzialności karnej skarbowej 

– wynika z odpowiedzi re
sortu

 

fi n
ansów na pytanie DGP  

B2

przetargi Eksperci obawiają się, 

że nie jesteśmy przygotowani do 

reform
y zamówień publicznych. 

Nie wydano aktów wykonawczych, 

a rząd prowadzi prace nad 

nowelizacją przepisów 

B4

wyhamowany mobbing płacowy 

Projekt, k
tóry miał przeciwdziałać 

nierównościom w wynagradzaniu, 

nie będzie szybko uchwalony. 

Posłowie chcą przeanalizować 

jego konsekwencje 

B10

temida łagodna dla plagiatorów

Rektor oskarżony o plagiat złożył 

rezygnację. Jednak choć jest to
 

przestępstwo ścigane z urzędu, 

nikt n
ie pali się do zainicjowania 

postępowania karnego    

B6

Podatki i k
sięgowość

Firma i p
rawo

Samorząd i a
dministracja

Kadry i p
łace

Prawnik

wątpliwe kryteria przy pomocy dla 

rodzin Zdaniem wojewody śląskiego 

miejsce odprowadzania podatku nie 

powinno decydować o dostępie do 

bonu żłobkowego. In
ni nie widzą 

w tym warunku nic złego  

B8

Apteczna bitwa o rzecznika i je
go bezstronność

 farmacja 

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Od dłuższego czasu z nie-

pokojem obserwujemy ak-

tywność rzecznika m
ałych 

i średnich przedsiębiorców 

w kierunku obrony in
tere-

sów dużych zagranicznych 

sieci aptecznych przejawia-

jącą się jego udziałem jako 

strona w postępowaniach 

administracyjnych oraz są-

dowych toczących się wobec 

podmiotów prowadzących 

apteczne sieci, k
tóre na-

ruszyły prawo. Taki zarzut 

w swym liś
cie otwartym do 

Adama Abramowicza stawia 

Marcin W
iśniewski, p

rezes 

Związku Aptekarzy Pra-

codawców Polskich Aptek 

(ZAPPA).

Dodaje, że członkowie 

jego związku dostrzegają 

próby wpływania rzeczni-

ka na organy in
spekcji f

ar-

maceutycznej za pośrednic-

twem Ministerstwa Zdrowia 

mające na celu wymuszenie 

na nich zmiany interpreta-

cji p
rzepisów ustawy nazy-

wanej „apteką dla apteka-

rza” wprowadzonej w
 2017 r. 

i chroniącej polski rynek ap-

teczny. „Zmiana interpreta-

cji u
możliw

iłaby omijanie 

zapisów ustawy, dalszy roz-

wój sieci, c
o skutkowałoby 

upadkiem tysięcy polskich 

przedsiębiorstw sektora 

MŚP oraz przejęciem rynku 

przez kapita
ł zagraniczny. 

Stanowiło
by to

 oczywistą 

i n
ieodwracalną stratę dla 

polskich pacjentów, budżetu 

państwa oraz systemu opie-

ki zdrowotnej” – przekonuje 

prezes ZAPPA.

Pismo do rzecznika wpi-

suje się w spór trwający od 

dawna na rynku aptecznym. 

Po jednej stronie są indywi-

dualni fa
rmaceuci, k

tórych 

interesów broni N
aczelna 

Izba Aptekarska. Po drugiej 

sieci apteczne, w
 im

ieniu 

których często występują 

duże organizacje pracodaw-

ców, oraz ambasady krajów, 

z których sieci pochodzą (np. 

USA, Iz
raela i L

itw
y).

W ostatnich tygodniach 

zarzewiem sporu jest p
ro-

cedowana w Sejm
ie usta-

wa o zawodzie farmaceuty. 

Samorząd aptekarski oraz 

ZAPPA chcą zwiększenia 

niezależności kierowników 

aptek od właścicieli. Z
 kolei 

sieci apteczne uważają, że 

już w świetle
 obecnie obo-

wiązujących przepisów nie-

zależność kierownika jest 

właściwie zagwarantowana.

Rzecznik M
SP w swoich 

ofi cjalnych wystąpieniach 

znacznie częściej sprzyja 

sieciom niż właścicielom 

jednej czy dwóch placówek 

aptecznych. Tak też stało się 

w przypadku obecnie pro-

cedowanego projektu usta-

wy – opinia rzecznika jest 

zbieżna z uwagami organi-

zacji, d
o których należą sie-

ci apteczne. ZAPPA jest ty
m 

oburzona, bo uważa, że zrze-

szeni w
 związku aptekarze 

również są przedsiębiorca-

mi, a
 rzecznik MŚP nie po-

prosił o
rganizacji o

 opinię. 

W efekcie – zdaniem M
ar-

cina W
iśniewskiego – opi-

nia organu mającego na celu 

reprezentowanie drobne-

go biznesu de facto nie jest 

w in
teresie tegoż biznesu, 

lecz sprzyja znacznie więk-

szym podmiotom. 
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nicznej, a

ż wreszcie 
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dokładanie im
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systemie cyberbezpieczeń-

stw
a stawiają organizacje 

przedsiębiorców skupiające 

branżę telekomunikacyjną 
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y w najwięk-

szym skrócie: przygotowa-

ny przez nieistniające już Mi-

nisterstwo Cyfryzacji p
rojekt 

ma być zupełnie nowym po-

dejściem do cyberbezpieczeń-

stwa. Dla większości je
dnak 

jest ja
sne, że kluczowe prze-

pisy związane są z rozbudo-

wą infrastruktury 5G. W
 pro-

jekcie nie wskazano z nazwy 

żadnego z producentów, ale 

gdyby ustawa weszła w życie 

w przygotowanym kształcie, 

polity
cy mogliby podjąć decy-

zję o wykluczeniu wybranych 

dostawców sprzętu. 

W praktyce chodzi o
 to

, 

że rząd będzie mógł zakazać 

tworzenia nowoczesnej sieci 

telekomunikacyjnej na ba-

zie urządzeń dostarczanych 

przez chiński koncern Hu-

awei. C
o więcej, będzie moż-

na nakazać rozbiórkę już za-

instalowanych urządzeń, na 

co operatorzy telekomunika-

cyjni dostaną pięć lat. Z
da-

niem projektodawcy nie ma 

w tym nic złego. Bo będzie to 

inwestycja przedsiębiorców 

we własne bezpieczeństwo.

 Biznes jednak takich kosz-

tów ponosić nie chce. „W
 za-

kresie skutków społecznych 

należy opisać wpływ na lik
wi-

dację miejsc pracy, obniżenie 

dostępności nowoczesnych 

usług, wzrost wyklucze-

nia cyfro
wego wynikające-

go z wyższego kosztu usług 

dla konsumentów i p
rzed-

siębiorstw: w
 szczególności 

w obszarach pracy zdalnej, 

zdalnej edukacji, t
elemedy-

cyny, rozwoju intelig
ent-

nych usług samorządowych 

(smart c
itie

s) oraz nowocze-

snych ro
związań w ro

lnic-

tw
ie, ochronie środowiska 

czy energetyce” – opisuje 

skutki w
ejścia w życie projek-

towanych przepisów Krajowa 

Izba Gospodarcza Elektro
niki 

i Telekomunikacji.

Podobnie uważają repre-

zentanci Polskiej Iz
by Han-

dlu. Ich zdaniem trzeba 

pamiętać, że Polska ma ogra-

niczoną lic
zbę dostawców 

sieci. Je
śli je

den z nich zo-

stanie wyłączony, zaszkodzi 

to innowacjom w technologii 

i odroczy digitalizację Polski. 

Koszty operatorów wzrosną, 

co przełoży się na wzrost cen 

usług dla konsumentów.

Z opinii p
rawnej Krajowej 

Izby Komunikacji Ether-

netowej w
ynika z kolei, ż

e 

przygotowane ro
związania 

są niezgodne z art. 
2 (zasa-

dy demokratyczne państwa 

prawa), a
rt. 

20 (zasady spo-

łecznej gospodarki rynkowej), 

art. 
22 (w

olność działalności 

gospodarczej) oraz art. 3
2 (za-

sada równości) k
onstytucji. 

Autor o
pinii, p

rof. M
ariu

sz 

Bidziński, z
wraca uwagę na 

to, że projektowana regula-

cja w sposób rażący ingeruje 

w prawa nabyte dostawców, 

którym przypisana zostanie 

przez polity
ków ocena „w

y-

sokie ryzyko”.

– Przedsiębiorcy de fa
c-

to zmuszeni b
ędą usunąć 

sprzęt, u
sługi i o

programo-

wanie, które wprowadzili n
a 

rynek zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. D
otychczas 

to do przedsiębiorców nale-

żała ocena ryzyka wszyst-

kich fi l
arów prowadzonej 

działalności, w
prowadzanie 

odpowiednich standardów 

bezpieczeństwa oraz moni-

torin
g bezpieczeństwa tra

ns-

akcji i 
produktów – zauważa 

prof. B
idziński. 

Twierdzi, że produkty, 

sprzęt i oprogramowanie 

znajdujące się dziś na rynku 

są na nim
 legalnie. Pomysł 

projektodawcy należy więc 

uznać za naruszający zasa-

dę niedziałania prawa wstecz 

oraz zasadę ochrony intere-

sów w toku, które to wynikają 

z art. 
2 konstytucji.

Groźba odszkodowań

Prezes Izby Przemysłowo-

-Handlowej Polska-Azja Ja-

nusz Piechociński podkreśla, 

że rządzący powinni lic
zyć się 

z roszczeniami w
obec Skarbu 

Państwa podmiotów, które 

poniosą wydatki w
ynikające 

ze zmiany prawa. W
 ofi cjal-

nie przekazanej w
 ramach 

konsulta
cji o

pinii p
rzypo-

mina, że do dziś Polska bo-

ryka się z konsekwencjami 

decyzji z
 2016 r. w

 obszarze 

energetyki w
iatro

wej, k
tó-

re doprowadziły po latach 

do konieczności zawierania 

ugód i w
ymuszonych przejęć 

niezadowolonych podmio-

tów prywatnych z ewidentną 

stra
tą dla Skarbu Państwa.

– Operatorzy staną przed 

tru
dnym wyborem: wystąpić 

z roszczeniami w
obec pań-

stw
a za nieplanowane do-

datkowe koszty czy najpierw 

budować nowoczesną sieć 5G 

i przeznaczać środki na odbu-

dowę od podstaw istniejących 

sieci. A
 w końcu przed decyzją 

o przeniesieniu kosztów tej 

operacji n
a fi n

alnego klien-

ta – zauważa Piechociński. 

Zaznacza, że polski ry-

nek operatorów znajdzie się 

w nowych warunkach zdol-

ności konkurencyjnych, bo 

nie wszyscy będą musie-

li w
ydać ty

le samo na wy-

mianę używanego sprzętu. 

Z danych zaprezentowanych 

kilka ty
godni te

mu przez 

szefa działu analiz Haito
ng 

Banku Konrada Księżopol-

skiego w
ynika, że na w

y-

mianę sprzętu pochodzące-

go z Azji P
lay będzie musiał 

wydać 1,3– 1,5 mld zł, O
ran-

ge i T
 Mobile 0,55–0,6 mld zł, 

a Polkomtel 100–200 mln zł.

Izba zarządzana przez by-

łego wicepremiera i m
inistra

 

gospodarki zwraca uwagę, że 

może to istotnie zmienić po-

zycję poszczególnych opera-

torów na rodzim
ym rynku. 

A nie o to przecież powinno 

chodzić w ustawie dotyczą-

cej cyberbezpieczeństwa.

Konieczna debata

Wszelkie uwagi do projek-

tu są właśnie konsultowane 

w Kancelarii P
rezesa Rady 

Ministró
w, która przejęła za-

dania Ministerstwa Cyfryza-

cji. B
iznes lic

zy, że rządzący, 

jeśli n
awet n

ie chcą wierzyć 

przedsiębiorcom działającym 

na polskim
 rynku, przyjrzą 

się, ja
k o cyberbezpieczeń-

stwo dbają inne państwa.

– Wielka Brytania podjęła 

decyzję, że do 2028 r. c
zęść 

sprzętu powinna zniknąć 

z tamtejszych sieci te
lekomu-

nikacyjnych. Zrobiono to po 

merytorycznej debacie, ana-

lizując, czy dany sprzęt m
oże 

być np. w bazie wojskowej czy 

w domu. Podobnie podeszły 

do tematu Niemcy. Dokona-

no analizy bezpieczeństwa 

i przyjęto rozwiązania mające 

ograniczyć ryzyka – wskazy-

wał Piotr M
ieczkowski, d

y-

rektor zarządzający Fundacji 

Digital Poland, podczas nie-

dawno zorganizowanej przez 

DGP debaty.

– W
 Polsce ta

kiej debaty 

w ogóle nie m
a. Z samego 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stwa oraz uzasadnienia nie-

wiele się dowiadujemy. To 

niestety wzmacnia przeko-

nanie, że chodzi w
yłącznie 

o decyzje polity
czne, a nie 

merytoryczne – uważa eks-

pert. 

©℗ technologie  Rodzim
i przedsiębiorcy telekomunikacyjni zapłacą majątek, 

a część kosztów przerzucą na abonentów. Takie skutki m
oże mieć 

wejście w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wymiana warta milia
rdy

Dostawcy:

• c
hiński

Huawei

• sz
wedzki

Ericsso
n

• fi
ńska Nokia

Łączny koszt wymiany zainsta
lowanego

w sie
ciach 4G/5G sp

rzętu pozaeuropejsk
iego

wyniósłb
y od 2,5 do 3 m

ld zł. K
wota ta

 nie

uwzględnia innych kosztów, np. kosztów

pracy oraz uruchomienia sie
ci 5G. MC

©℗
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warta m
ilia

rdy 

Ponowne  

tasowanie kart

Co mają wspólnego 5G

i koronawirus? 

Niewiele, ale to 

właśnie w tarczy 3.0 

wprowadzono przepisy, 

które uniemożliw
ią 

dokończenie aukcji 

na budowę tej sieci

Układ Kaczyński-G
owin oznacza 

nową sytuację w obozie prawicy. 

Lider PiS musiał zrezygnować ze 

swojego głównego celu, jakim były 

wybory w maju. W
 tym sensie to 

Gowin postawił n
a swoim. Ale jak 

ten konflikt odbije się na  

relacjach między politykami?
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Jest pięknie, chociaż  

nie zawsze ła
two 

 rozmowa mazurka 

S. Tadeusza Frąckiewicz: W
 moim 

życiu nie ma żadnego heroizmu. 

Zawsze jest coś do zrobienia, to robię. I ju
ż. 

Takie siedzenie z boku 

i przypatrywanie się światu 

– to dopiero byłaby 

nienormalność

A32

Adam Góral: P
rosiliś

my,  

by przestać dzielić nas na 

małych, średnich i dużych. M
amy 

potężny problem gospodarczy 

i w
szyscy, którzy płacą 

uczciwie podatki, m
ają 

prawo prosić 

rząd o pomoc 
A14
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 badania i r
ozwój 

Agnieszka Pokojska

Bartek Godusławski

dgp@infor.p
l

Polskie fi r
my nie są szcze-

gólnie m
ocno nastawione 

na automatyzację produk-

cji. R
ząd chce to

 zmienić. 

Pomóc m
a nowa ulga na 

robotyzację, n
a wzór ist-

niejącej ju
ż dla działalno-

ści badawczo-rozwojowej. 

Nad projektem ustawy pra-

cują resorty
 rozwoju i fi 

nan-

sów. M
a on zostać przyjęty 

przez rząd do końca września, 

a nowe rozwiązanie zacznie 

obowiązywać od 1 stycznia 

2021 r. B
ędą m

ogły z niego 

skorzystać m
ałe i ś

rednie 

fi rm
y oraz duże podmioty. 

Ulga będzie obejmować wy-

datki na zakup robotów, ko-

botów (m
aszyn współpracu-

jących z ludźmi), d
rukarek 3D, 

ale także oprogramowania, 

urządzeń i w
irtu

alnej rz
eczy-

wistości wykorzystywanej do 

projektowania, produkcji czy 

przetwarzania. Dotyczyć ma 

też maszyn produkcyjnych 

sterowanych cyfro
wo, kosz-

tów czasowego ich użytkowa-

nia oraz wydatków na szko-

lenie pracowników związane 

z uruchomieniem systemu. 

Zdaniem Grzegorza Ku-

sia, radcy prawnego i d
o-

radcy podatkowego z PwC, 

z ulgi z chęcią skorzystają 

przedsiębiorcy, którzy pla-

nują nowoczesne i zautoma-

tyzowane lin
ie produkcyjne. 

Dla in
nych benefi cjentów 

tego rozwiązania kluczowe 

będzie, co rząd zawrze w de-

fi n
icji „

robota”.

Według danych na ko-

niec 2018 r. na 10 tys. pra-

cowników w przetwórstwie 

przemysłowym w Polsce 

przypadały 42 roboty. T
o 

zdecydowanie m
niej n

iż 

w Niemczech (338), a
 na-

wet w
 Czechach (135) czy 

na Węgrzech (84). W
 sumie 

wykorzystywaliśmy ponad 

13,6 tys. robotów przemy-

słowych. N
iemal 40 proc. 

było w branży m
otoryza-

cyjnej należącej do zagra-

nicznych koncernów. ©
℗

 

A10

 gwarancje 

Marek Chądzyński

marek.chadzynski@infor.p
l

Wypłata odszkodowań z bu-

dżetu za niezapłacone faktu-

ry w zamian za część składek 

pobieranych przez towarzy-

stwa ubezpieczeniowe – tak 

może wyglądać system gwa-

rancji k
redytu kupieckiego, 

nad którym pracuje M
ini-

sterstw
o Rozwoju. R

esort 

nie zdradza szczegółów, ale 

deklaruje, że rozwiązanie 

byłoby wzorowane na syste-

mie niemieckim
. Tam rząd 

podpisał u
mowy z fi r

ma-

mi ubezpieczeniowymi i z
a 

65 proc. zebranych przez nie 

składek postawił d
o dyspozy-

cji p
ulę 30 mld euro na wy-

płatę odszkodowań z ubez-

pieczeń należności. W
 Polsce 

ubezpieczyciele bardzo lic
zą 

na podobne rozwiązanie. Bo, 

jak mówią, pozwoli im
 to pa-

trzeć przez palce na pogar-

szającą się kondycję fi n
an-

sową fi r
m. ©℗ 

A11

Marek Chądzyński

Tomasz Żółciak

dgp@infor.p
l

Jak sprawadził D
GP, skala 

tąpnięcia w
 samorządo-

wych dochodach z PIT za 

kwiecień jest bezprece-

densowa. Spadek wynosi 

z reguły ponad 40 proc. 

w porównaniu z kwiet-

niem 2019 r. W
 W

arsza-

wie, Lublin
ie i B

ydgoszczy 

dochody z tego tytułu zma-

lały aż o 41 proc., w
 Katowi-

cach – o 42 proc., w
e W

ro-

cławiu – niemal 40 proc. 

Jeszcze bardziej drama-

tyczne spadki samorządy 

odnotowały w przypadku 

CIT. Przykładowo Gdańsk 

w kwietniu ubiegłego roku 

otrzymał z tego tytułu ok. 

47,3 mln zł, te
raz – 5,4 mln 

zł. T
o spadek o 89 proc.

– To dramat– mówi Piotr 

Tomaszewski, skarbnik 

Bydgoszczy. – Z tak znacz-

nym obniżeniem wpływów 

z PIT miasto nie miało ni-

gdy do czynienia – wtóruje 

mu M
arcin Obłoza z wro-

cławskiego magistratu. 

Ministerstwo Finansów 

tłumaczy, że kwietniowe 

załamanie dochodów z PIT 

miało kilka przyczyn. Je
d-

na to
 gorsza koniunktura 

w gospodarce. Ale nie tyl-

ko. R
esort przesunął ter-

miny rozliczeń obu po-

datków na koniec m
aja. 

Ci, k
tórzy m

uszą podatek 

dopłacić, robią to zwykle 

w ostatniej chwili.
 W

ięc 

stanie się to
 m

iesiąc póź-

niej niż rok temu.

– Przedstawiciele dużych 

miast, w
 których płace są 

wyższe od średniej, a
 więc 

i li
czba osób z dopłatą po-

datków je
st stosunkowo 

duża, m
ówiąc o załama-

niu wpływów z PIT, m
u-

szą brać pod uwagę to 

przesunięcie – wskazuje 

rzecznik M
F Paweł Ju

rek. 

Resort zwraca też uwagę, 

że choć w kwietniu wpływy 

z PIT m
ogły spaść, to

 rząd 

wyrównał te
n ubytek sa-

morządom większą sub-

wencją ogólną. D
o końca 

kwietnia w
ypłacił z

 niej 

o prawie 2,4 m
ld zł w

ięcej 

niż rok wcześniej. L
icząc 

subwencję plus wpływy 

z PIT, samorządy w tym 

roku dostały tyle, ile
 w po-

przednim
.

Ale ta
ki u

kład – rosną-

ce wydatki n
a subwencje 

przy spadających wpływach 

z podatków – oznacza, że 

w kwietniu budżet central-

ny zatrzeszczał w
 szwach. 

– Po kwietniu załama-

nie w dochodach budże-

towych na pewno będzie 

i je
steśmy tego świadomi. 

Fiskalnie nie tylko ten rok 

będzie wyzwaniem, ale 

też kolejny. Poprawy sytu-

acji b
udżetowej m

ożemy 

spodziewać się od 2022 r. 

– potwierdza w wywiadzie 

z DGP wiceminister fi n
an-

sów Piotr Patkowski.  ©
℗

Rozmowa z w
iceministre

m 

Patkowskim
  A5

Tąpnięcie w
 budżetach  A6

W miejskich 

kasach zieje 

pustką

Rząd ma wesprzeć 

ubezpieczycieli 

Będzie ulga, będzie więcej robotów

nadużycia seksualne Przez ponad siedem 

miesięcy nie wyłoniono składu komisji d
s. 

zwalczania pedofi li
i. Z

a to teraz, dzięki sejm
owej 

wrzutce do tarczy 3.0., w
 gremium będzie m

ogła 

zasiąść nawet osoba bez żadnego wykształcenia. 

Wystarczy, że m
a odznaczenie 

B7

korporacje prawnicze Cenzura – tak Sebastia
n Kaleta, 

wiceminister sprawiedliw
ości, o

cenia pomysł zakazania 

adwokatom  postępowania sprzecznego z uchwałami 

organów samorządu. I z
apowiada, że jeśli k

odeks etyki 

z kwestio
nowanym przepisem zostanie uchwalony, 

minister zaskarży go do Sądu Najwyższego 

B8

podatki N
owy formularz informacji o

 cenach 

transferowych będzie kluczowym elementem, który 

pozwoli n
a redukcję wielomilia

rdowej lu
ki w

 CIT. 

Mowa o opublikowanych właśnie wzorach informacji 

TPR-P i T
PR-C. Podatnicy PIT i C

IT prześlą ją 

skarbówce po raz pierwszy do końca września br.  B2

Orderem w zwyrodnialca 

MS broni w
olności słowa w palestrze

Fiskus zyska kolejne dane

w numerze

Wyborczy 

domek z kart

Po miesiącu 

w roli 

szeregowego 

posła mogę tylko 

powiedzieć, 

że w porównaniu 

z polską polity
ką 

„House of Cards” 

to nudziarstwo

Jako Porozumienie 

jesteśmy skłonni 

przyjąć wariant mieszany 

wyborów. Zresztą 

jest on dyskutowany 

w szeregach 

Zjednoczonej Prawicy 

 

A2–3

 jarosław gowin 

 prezes porozumienia 

fo
t. 

W
oj

te
k 

Gór
sk

i

 polityka  Wybory prezydenckie odbędą się między 

28 czerwca a połową lip
ca – to nowa wersja porozumie-

nia na prawicy. M
a ona pogodzić zwolenników term

inu 

23 maja w PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina. By 

przyspieszyć term
iny, m

arszałek Sejmu miałaby za-

rządzić wybory po ogłoszeniu sprawozdania PKW 

z 10 maja bez czekania na stanowisko Sądu 

Najwyższego. Różnice zdań w tej sprawie 

były powodem polity
cznych tu

rbulencji 

w sobotę. Realny był scenariu
sz, że jesz-

cze tego dnia Elżbieta Witek zarządzi 

wybory na 23 maja, ale oznaczałoby 

to ro
zpad koalicji. O

statecznie do 

tego nie doszło, ale nerwowa sytu-

acja w obozie rządowym się utrz
y-

muje. Równocześnie trw
ają prace 

na korektą ustawy o głosowaniu 

korespondencyjnym. ©℗ A2–3
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Wyborczy 

domek z kart

Jako Porozumienie 

jesteśmy skłonni 

przyjąć wariant mieszany 

Zjednoczonej Prawicy
A2–3

Wybory prezydenckie odbędą się między 

28 czerwca a połową lip
ca – to nowa wersja porozumie-

nia na prawicy. M
a ona pogodzić zwolenników term

inu 

23 maja w PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina. By 

przyspieszyć term
iny, m

arszałek Sejmu miałaby za-

rządzić wybory po ogłoszeniu sprawozdania PKW 

z 10 maja bez czekania na stanowisko Sądu 

Najwyższego. Różnice zdań w tej sprawie 

były powodem polity
cznych tu

rbulencji 

w sobotę. Realny był scenariu
sz, że jesz-

cze tego dnia Elżbieta Witek zarządzi 

wybory na 23 maja, ale oznaczałoby 

to ro
zpad koalicji. O

statecznie do 

tego nie doszło, ale nerwowa sytu-

acja w obozie rządowym się utrz
y-

muje. Równocześnie trw
ają prace 

na korektą ustawy o głosowaniu 

A2–3

 finanse  Samorządy 

w kwietniu dostały 

niemal o
 połowę 

mniej p
ieniędzy 

z PIT niż rok temu. 

MF uspokaja, 

że to częściowo 

efekt przesunięcia 

term
inów rozliczeń. 

Ale przyznaje: w
yniki 

budżetu centra
lnego 

też były złe

Dziś 

dodatek 

specjalny

Tarcza antykryzysowa 

dla firm i p
racowników

129 pytań i o
dpowiedzi, ja

k w
 praktyce korzystać ze w

sparcia

Tylko u nas in
strukcje i p

orady, ja
k w

ypełniać w
nioski
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w numerze

korekta jpk_v7 Korygując część 

ewidencyjną, tr
zeba będzie 

złożyć czynny żal, a
by uniknąć 

odpowiedzialności karnej skarbowej 

– wynika z odpowiedzi re
sortu

 

fi n
ansów na pytanie DGP  

B2

przetargi Eksperci obawiają się, 

że nie jesteśmy przygotowani do 

reform
y zamówień publicznych. 

Nie wydano aktów wykonawczych, 

a rząd prowadzi prace nad 

nowelizacją przepisów 

B4

wyhamowany mobbing płacowy 

Projekt, k
tóry miał przeciwdziałać 

nierównościom w wynagradzaniu, 

nie będzie szybko uchwalony. 

Posłowie chcą przeanalizować 

jego konsekwencje 

B10

temida łagodna dla plagiatorów

Rektor oskarżony o plagiat złożył 

rezygnację. Jednak choć jest to
 

przestępstwo ścigane z urzędu, 

nikt n
ie pali się do zainicjowania 

postępowania karnego    

B6

Podatki i k
sięgowość

Firma i p
rawo

Samorząd i a
dministracja

Kadry i p
łace

Prawnik

wątpliwe kryteria przy pomocy dla 

rodzin Zdaniem wojewody śląskiego 

miejsce odprowadzania podatku nie 

powinno decydować o dostępie do 

bonu żłobkowego. In
ni nie widzą 

w tym warunku nic złego  

B8

Apteczna bitwa o rzecznika i je
go bezstronność

 farmacja 

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Od dłuższego czasu z nie-

pokojem obserwujemy ak-

tywność rzecznika m
ałych 

i średnich przedsiębiorców 

w kierunku obrony in
tere-

sów dużych zagranicznych 

sieci aptecznych przejawia-

jącą się jego udziałem jako 

strona w postępowaniach 

administracyjnych oraz są-

dowych toczących się wobec 

podmiotów prowadzących 

apteczne sieci, k
tóre na-

ruszyły prawo. Taki zarzut 

w swym liś
cie otwartym do 

Adama Abramowicza stawia 

Marcin W
iśniewski, p

rezes 

Związku Aptekarzy Pra-

codawców Polskich Aptek 

(ZAPPA).

Dodaje, że członkowie 

jego związku dostrzegają 

próby wpływania rzeczni-

ka na organy in
spekcji f

ar-

maceutycznej za pośrednic-

twem Ministerstwa Zdrowia 

mające na celu wymuszenie 

na nich zmiany interpreta-

cji p
rzepisów ustawy nazy-

wanej „apteką dla apteka-

rza” wprowadzonej w
 2017 r. 

i chroniącej polski rynek ap-

teczny. „Zmiana interpreta-

cji u
możliw

iłaby omijanie 

zapisów ustawy, dalszy roz-

wój sieci, c
o skutkowałoby 

upadkiem tysięcy polskich 

przedsiębiorstw sektora 

MŚP oraz przejęciem rynku 

przez kapita
ł zagraniczny. 

Stanowiło
by to

 oczywistą 

i n
ieodwracalną stratę dla 

polskich pacjentów, budżetu 

państwa oraz systemu opie-

ki zdrowotnej” – przekonuje 

prezes ZAPPA.

Pismo do rzecznika wpi-

suje się w spór trwający od 

dawna na rynku aptecznym. 

Po jednej stronie są indywi-

dualni fa
rmaceuci, k

tórych 

interesów broni N
aczelna 

Izba Aptekarska. Po drugiej 

sieci apteczne, w
 im

ieniu 

których często występują 

duże organizacje pracodaw-

ców, oraz ambasady krajów, 

z których sieci pochodzą (np. 

USA, Iz
raela i L

itw
y).

W ostatnich tygodniach 

zarzewiem sporu jest p
ro-

cedowana w Sejm
ie usta-

wa o zawodzie farmaceuty. 

Samorząd aptekarski oraz 

ZAPPA chcą zwiększenia 

niezależności kierowników 

aptek od właścicieli. Z
 kolei 

sieci apteczne uważają, że 

już w świetle
 obecnie obo-

wiązujących przepisów nie-

zależność kierownika jest 

właściwie zagwarantowana.

Rzecznik M
SP w swoich 

ofi cjalnych wystąpieniach 

znacznie częściej sprzyja 

sieciom niż właścicielom 

jednej czy dwóch placówek 

aptecznych. Tak też stało się 

w przypadku obecnie pro-

cedowanego projektu usta-

wy – opinia rzecznika jest 

zbieżna z uwagami organi-

zacji, d
o których należą sie-

ci apteczne. ZAPPA jest ty
m 

oburzona, bo uważa, że zrze-

szeni w
 związku aptekarze 

również są przedsiębiorca-

mi, a
 rzecznik MŚP nie po-

prosił o
rganizacji o

 opinię. 

W efekcie – zdaniem M
ar-

cina W
iśniewskiego – opi-

nia organu mającego na celu 

reprezentowanie drobne-

go biznesu de facto nie jest 

w in
teresie tegoż biznesu, 

lecz sprzyja znacznie więk-

szym podmiotom. 
©℗

Prawa nabyte kontra 

cyberbezpieczeństwo

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Rozwiązanie niezgodne 

z wieloma norm
ami zawar-

tymi w
 konstytucji, p

rawem 

przedsiębiorców i z
asadami 

Konstytucji B
iznesu, z Euro-

pejskim Kodeksem Łączności 

Elektro
nicznej, a

ż wreszcie 

z logiką, która powinna za-

kładać konkurencyjność ro-

dzimych przedsiębiorców na 

europejskich rynkach, a nie 

dokładanie im
 obowiązków 

i kosztów, których nie po-

noszą konkurenci z innych 

państw. Takie zarzuty wobec 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stw
a stawiają organizacje 

przedsiębiorców skupiające 

branżę telekomunikacyjną 

oraz podmioty specjalizujące 

się w wymianie handlowej 

z krajami azjatyckim
i.

(Niedo)rozwój rynku

Przypomnijm
y w najwięk-

szym skrócie: przygotowa-

ny przez nieistniające już Mi-

nisterstwo Cyfryzacji p
rojekt 

ma być zupełnie nowym po-

dejściem do cyberbezpieczeń-

stwa. Dla większości je
dnak 

jest ja
sne, że kluczowe prze-

pisy związane są z rozbudo-

wą infrastruktury 5G. W
 pro-

jekcie nie wskazano z nazwy 

żadnego z producentów, ale 

gdyby ustawa weszła w życie 

w przygotowanym kształcie, 

polity
cy mogliby podjąć decy-

zję o wykluczeniu wybranych 

dostawców sprzętu. 

W praktyce chodzi o
 to

, 

że rząd będzie mógł zakazać 

tworzenia nowoczesnej sieci 

telekomunikacyjnej na ba-

zie urządzeń dostarczanych 

przez chiński koncern Hu-

awei. C
o więcej, będzie moż-

na nakazać rozbiórkę już za-

instalowanych urządzeń, na 

co operatorzy telekomunika-

cyjni dostaną pięć lat. Z
da-

niem projektodawcy nie ma 

w tym nic złego. Bo będzie to 

inwestycja przedsiębiorców 

we własne bezpieczeństwo.

 Biznes jednak takich kosz-

tów ponosić nie chce. „W
 za-

kresie skutków społecznych 

należy opisać wpływ na lik
wi-

dację miejsc pracy, obniżenie 

dostępności nowoczesnych 

usług, wzrost wyklucze-

nia cyfro
wego wynikające-

go z wyższego kosztu usług 

dla konsumentów i p
rzed-

siębiorstw: w
 szczególności 

w obszarach pracy zdalnej, 

zdalnej edukacji, t
elemedy-

cyny, rozwoju intelig
ent-

nych usług samorządowych 

(smart c
itie

s) oraz nowocze-

snych ro
związań w ro

lnic-

tw
ie, ochronie środowiska 

czy energetyce” – opisuje 

skutki w
ejścia w życie projek-

towanych przepisów Krajowa 

Izba Gospodarcza Elektro
niki 

i Telekomunikacji.

Podobnie uważają repre-

zentanci Polskiej Iz
by Han-

dlu. Ich zdaniem trzeba 

pamiętać, że Polska ma ogra-

niczoną lic
zbę dostawców 

sieci. Je
śli je

den z nich zo-

stanie wyłączony, zaszkodzi 

to innowacjom w technologii 

i odroczy digitalizację Polski. 

Koszty operatorów wzrosną, 

co przełoży się na wzrost cen 

usług dla konsumentów.

Z opinii p
rawnej Krajowej 

Izby Komunikacji Ether-

netowej w
ynika z kolei, ż

e 

przygotowane ro
związania 

są niezgodne z art. 
2 (zasa-

dy demokratyczne państwa 

prawa), a
rt. 

20 (zasady spo-

łecznej gospodarki rynkowej), 

art. 
22 (w

olność działalności 

gospodarczej) oraz art. 3
2 (za-

sada równości) k
onstytucji. 

Autor o
pinii, p

rof. M
ariu

sz 

Bidziński, z
wraca uwagę na 

to, że projektowana regula-

cja w sposób rażący ingeruje 

w prawa nabyte dostawców, 

którym przypisana zostanie 

przez polity
ków ocena „w

y-

sokie ryzyko”.

– Przedsiębiorcy de fa
c-

to zmuszeni b
ędą usunąć 

sprzęt, u
sługi i o

programo-

wanie, które wprowadzili n
a 

rynek zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. D
otychczas 

to do przedsiębiorców nale-

żała ocena ryzyka wszyst-

kich fi l
arów prowadzonej 

działalności, w
prowadzanie 

odpowiednich standardów 

bezpieczeństwa oraz moni-

torin
g bezpieczeństwa tra

ns-

akcji i 
produktów – zauważa 

prof. B
idziński. 

Twierdzi, że produkty, 

sprzęt i oprogramowanie 

znajdujące się dziś na rynku 

są na nim
 legalnie. Pomysł 

projektodawcy należy więc 

uznać za naruszający zasa-

dę niedziałania prawa wstecz 

oraz zasadę ochrony intere-

sów w toku, które to wynikają 

z art. 
2 konstytucji.

Groźba odszkodowań

Prezes Izby Przemysłowo-

-Handlowej Polska-Azja Ja-

nusz Piechociński podkreśla, 

że rządzący powinni lic
zyć się 

z roszczeniami w
obec Skarbu 

Państwa podmiotów, które 

poniosą wydatki w
ynikające 

ze zmiany prawa. W
 ofi cjal-

nie przekazanej w
 ramach 

konsulta
cji o

pinii p
rzypo-

mina, że do dziś Polska bo-

ryka się z konsekwencjami 

decyzji z
 2016 r. w

 obszarze 

energetyki w
iatro

wej, k
tó-

re doprowadziły po latach 

do konieczności zawierania 

ugód i w
ymuszonych przejęć 

niezadowolonych podmio-

tów prywatnych z ewidentną 

stra
tą dla Skarbu Państwa.

– Operatorzy staną przed 

tru
dnym wyborem: wystąpić 

z roszczeniami w
obec pań-

stw
a za nieplanowane do-

datkowe koszty czy najpierw 

budować nowoczesną sieć 5G 

i przeznaczać środki na odbu-

dowę od podstaw istniejących 

sieci. A
 w końcu przed decyzją 

o przeniesieniu kosztów tej 

operacji n
a fi n

alnego klien-

ta – zauważa Piechociński. 

Zaznacza, że polski ry-

nek operatorów znajdzie się 

w nowych warunkach zdol-

ności konkurencyjnych, bo 

nie wszyscy będą musie-

li w
ydać ty

le samo na wy-

mianę używanego sprzętu. 

Z danych zaprezentowanych 

kilka ty
godni te

mu przez 

szefa działu analiz Haito
ng 

Banku Konrada Księżopol-

skiego w
ynika, że na w

y-

mianę sprzętu pochodzące-

go z Azji P
lay będzie musiał 

wydać 1,3– 1,5 mld zł, O
ran-

ge i T
 Mobile 0,55–0,6 mld zł, 

a Polkomtel 100–200 mln zł.

Izba zarządzana przez by-

łego wicepremiera i m
inistra

 

gospodarki zwraca uwagę, że 

może to istotnie zmienić po-

zycję poszczególnych opera-

torów na rodzim
ym rynku. 

A nie o to przecież powinno 

chodzić w ustawie dotyczą-

cej cyberbezpieczeństwa.

Konieczna debata

Wszelkie uwagi do projek-

tu są właśnie konsultowane 

w Kancelarii P
rezesa Rady 

Ministró
w, która przejęła za-

dania Ministerstwa Cyfryza-

cji. B
iznes lic

zy, że rządzący, 

jeśli n
awet n

ie chcą wierzyć 

przedsiębiorcom działającym 

na polskim
 rynku, przyjrzą 

się, ja
k o cyberbezpieczeń-

stwo dbają inne państwa.

– Wielka Brytania podjęła 

decyzję, że do 2028 r. c
zęść 

sprzętu powinna zniknąć 

z tamtejszych sieci te
lekomu-

nikacyjnych. Zrobiono to po 

merytorycznej debacie, ana-

lizując, czy dany sprzęt m
oże 

być np. w bazie wojskowej czy 

w domu. Podobnie podeszły 

do tematu Niemcy. Dokona-

no analizy bezpieczeństwa 

i przyjęto rozwiązania mające 

ograniczyć ryzyka – wskazy-

wał Piotr M
ieczkowski, d

y-

rektor zarządzający Fundacji 

Digital Poland, podczas nie-

dawno zorganizowanej przez 

DGP debaty.

– W
 Polsce ta

kiej debaty 

w ogóle nie m
a. Z samego 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stwa oraz uzasadnienia nie-

wiele się dowiadujemy. To 

niestety wzmacnia przeko-

nanie, że chodzi w
yłącznie 

o decyzje polity
czne, a nie 

merytoryczne – uważa eks-

pert. 

©℗ technologie  Rodzim
i przedsiębiorcy telekomunikacyjni zapłacą majątek, 

a część kosztów przerzucą na abonentów. Takie skutki m
oże mieć 

wejście w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wymiana warta milia
rdy

Dostawcy:

• c
hiński

Huawei

• sz
wedzki

Ericsso
n

• fi
ńska Nokia

Łączny koszt wymiany zainsta
lowanego

w sie
ciach 4G/5G sp

rzętu pozaeuropejsk
iego

wyniósłb
y od 2,5 do 3 m

ld zł. K
wota ta

 nie

uwzględnia innych kosztów, np. kosztów

pracy oraz uruchomienia sie
ci 5G. MC

©℗
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technologie Rządy krajów na całym świecie zachęcają 

obywateli d
o in

stalowania aplikacji, k
tóre ostrzegają 

przed kontaktem z osobami zakażonymi i u
łatw

iają 

walkę z epidemią. Ale eksperci zauważają, że taka 

technologia niesie też za sobą wiele zagrożeń. Bo 

pozwala in
gerować w naszą prywatność  

A6–7

Rozprzestrzenia się wirus in
wigilacji

opieka Choć od środy oficjalnie będą mogły działać 

przedszkola i ż
łobki, to

 duża część samorządów 

zdecydowała, że ich nie uruchomi. T
łumaczą, że to 

zbyt ryzykowne. Przygotowanie placówek tak, żeby 

i dzieci, i 
pracownicy byli b

ezpieczni, z
ajmie im

 

nawet kilka tygodni  

A5

Rząd odmraża, m
iasta się wstrzymują

w numerze

Chcą pomocy? 

To nie wygrają 

przetargu

 sądownictwo 

Patryk Słowik 

patry
k.slo

wik@infor.p
l

Sąd w jednym mieście, 

oskarżony w drugim
, zaś 

jego obrońca w trzecim
. Ju

ż 

niebawem będzie to możli-

we. Resort sprawiedliw
ości 

przygotowuje nowelizację 

kodeksu postępowania kar-

nego, która umożliw
i prze-

prowadzanie spraw karnych 

w formie wideokonferencji. 

Prawnicy pomysł chwalą. 

Zastanawiają się jedynie, 

dlaczego do w
prowadze-

nia sądownictwa w XXI w
. 

potrzebna była epidemia 

koronawirusa. U
rzędnicy 

z kolei zapewniają, że je-

śli przyjęte rozwiązanie 

się sprawdzi, t
o zostanie 

z nami n
a stałe. ©

℗ 
B7

Karna 

wideorozprawaWyborczy 

węzeł gordyjski

 polityka   N
ie ma szans, by głosowanie odbyło się 

10 maja – mówi w
prost Sylwester Marciniak, prze-

wodniczący Państwowej Komisji W
yborczej. T

ymcza-

sem Grzegorz Kurdziel, w
iceprezes Poczty Polskiej, 

deklaruje: – Jesteśmy gotowi w
ysyłać pakiety wybor-

cze. In
nymi słowy, został tydzień i ciągle nic nie jest 

pewne. Senat najpewniej odrzuci projekt ustawy dot. 

głosowania korespondencyjnego, a jej los w Sejmie za-

leży od tego, ilu
 posłów Porozumienia pójdzie w ślady 

swojego lid
era Jarosława Gowina, który jest przeciwny 

wyborom w maju. Jeśli P
iS przegra głosowanie, sytuacja 

może się jeszcze bardziej skomplikować. Bo wyborów 

nie będzie można przeprowadzić ani według starych, 

ani w
edług nowych przepisów. ©℗ 

A2–4

Bartek Godusławski 

Grzegorz Osiecki 

dgp@infor.p
l

Około 200 mld zł, ja
kie rząd 

zamierza przeznaczyć na 

walkę ze skutkami epidemii 

koronawiru
sa, nie powiększy 

tegorocznego długu publicz-

nego. Polski Fundusz Rozwo-

ju zadłuży się w najbliższych 

tygodniach na 100 m
ld zł.  

Taką samą kwotę dla rz
ą-

du pozyska w tym ro
ku ze 

sprzedaży obligacji B
ank Go-

spodarstwa Krajowego. 

– W
 kancelarii 

premiera 

zapadła decyzja, że Fundusz 

Przeciwdziałania COVID-19  

będzie dysponował nie 

30 m
ld zł, a

le 100 m
ld zł 

– mówi nasz informator 

z rządu. B
GK potw

ierdził 

nam, że to on zdobędzie te 

pieniądze. 

Pierwotnie fundusz, któ-

rym dysponuje premier, 

miał się składać z pienię-

dzy głównie budżetowych, 

przeznaczonych na inwesty-

cje m
.in. w

 infra
stru

kturę, 

modernizację szkół i s
zpi-

tali, t
ransform

ację energe-

tyczną czy biotechnologię 

i fa
rm

ację. N
asi ro

zmówcy 

z rządu wskazują jednak, że 

tymi pieniędzmi zasypywa-

ne będą także luki w
 finan-

sach FUS czy NFZ, a także 

pokrywane bieżące wydatki 

związane z tarczą antykryzy-

sową. Ja
k wynika z naszych 

informacji, 
tylko w

 przy-

padku FUS m
owa o ponad 

20 mld zł, czyli 1
 proc. PKB.

– W tra
kcie kryzysu takie 

działania są zrozumiałe, wi-

dzim
y je w innych krajach, 

np. Niemczech. Rygory luzu-

je także Komisja Europejska. 

Ważne, aby po wyjściu z kry-

zysu takie rozwiązania lik
wi-

dować – mówi Piotr B
ujak, 

główny ekonomista PKO BP. 

Dzięki nałożeniu na PFR 

i BGK nowych obowiązków 

rząd nie musi m
artwić się 

o tegoroczny dług publicz-

ny (emisje obligacji o
bu in-

stytucji b
ędą wyjęte z jego 

statystyk). Gdyby prze-

kroczył o
n 60 proc. P

KB, 

trzeba byłoby przygoto-

wać program oszczędno-

ściowy i c
iąć wydatki. T

aki 

scenariusz czekałby nas już 

w przyszłym roku i g
roził-

by recesją.

Obecna ekipa nie jest 

pierwszą, która stosuje księ-

gowe sztuczki z długiem. 

Dekadę temu rząd PO-PSL 

wyłączył K
rajowy Fundusz 

Drogowy z sektora finansów, 

aby nie powiększał on długu 

publicznego. ©℗ 
A8–9

Jak więcej w
ydać i n

ie 

wpaść w pułapkę długu

 gospodarka.  

Większość  

kryzysowej pomocy 

rząd wypchnął  

poza finanse 

publiczne.  

BGK pozyska ekstra
 

100 mld zł.  

Pieniądze tra
fią  

do pozabudżetowego 

funduszu, którym 

dysponuje premier

 Wybory 10 maja z przyczyn 

organizacyjnych nie są  

możliw
e. Najprostszym rozwiązaniem 

byłoby wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej lu
b stanu wyjątkowego

 Musi nastąpić kompromis między 

siłami politycznymi. W
 trudnych 

czasach muszą być wdrażane  

nieszablonowe rozwiązania  

A2–3

 sylwester marciniak 

 przewodniczący pkw 

 zamówienia 

Sławomir W
ikariak 

sla
womir.w

ikaria
k@infor.p

l

Firmy startujące w przetar-

gach mają problem z przed-

stawieniem zaświadczenia 

o tym, że nie zalegają ze 

składkami n
a ZUS. G

łów-

nie z tego powodu, że część 

z nich skorzystała z instru-

mentów przewidzianych 

w tarczy antykryzysowej 

i przerwała opłacanie skła-

dek. Dopóki w
niosek o takie 

zwolnienie nie został rozpo-

znany, fo
rmalnie przedsię-

biorcy m
ają zaległości. 

Co ciekawe, warunek 

braku zadłużenia wobec 

ZUS nie jest o
blig

atoryjny 

i zamawiający nie m
uszą 

go wykonawcom stawiać. 

Eksperci apelują do urzęd-

ników, by w kolejnych prze-

targach już nie wpisywali g
o 

do specyfikacji. ©
℗ 

B6

Odwieszone zostaną te
rm

iny na

złożenie odwołania do organu

II in
stancji i 

skargi do sądu  B3

Im
port p

roduktów m
edycznych

do w
alki z COVID-19 zwolniony

jest z
 cła i p

odatku  B4

Teleporada  

to dziś bardzo 

dobre rozwiązanie, 

ale niedopuszczalne jest 

zamknięcie drzwi przychodni 

przed pacjentami, k
tórzy 

wymagają osobistej w
izyty  

B10

Bartłomiej 

Chmielowiec 

rzecznik  

praw  

pacjenta

fot. Piotr Mołecki/E
ast News

wywiad
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 #zostanwdomu  m
iesiąc bezpłatnego dostępu do wydania cyfrowego

dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej   w
ejdź na: p

rawna.pl/e
dgp 

 zamówienia 

Sławomir W
ikariak

sla
womir.w

ikaria
k@infor.p

l

Krajowa Izba Odwoław-

cza m
a niebawem wzno-

wić rozstrzyganie sporów 

przetargowych. Pozwoli t
o 

odmrozić postępowania za-

wieszone w związku z epi-

demią koronawirusa. 

Jak zapowiedziała na 

wczorajszej konferen-

cji p
rasowej w

icepremier 

Jadwiga Emile
wicz, p

ro-

jekt zmiany przepisów 

zostanie przedstawio-

ny najpóźniej d
o piątku. 

Z in
formacji u

zyskanych 

przez DGP wynika, że KIO 

będzie rozstrzygać sprawy 

bez udziału stron, w
 opar-

ciu o stanowiska i d
owo-

dy przekazywane jej na 

piśmie. Możliw
e będzie 

ich przesyłanie z użyciem 

poczty elektronicznej. 

Z kolei w
yroki b

ędą ogła-

szane na stronie in
terne-

towej Iz
by. ©

℗ 

B4

Przetargi 

odblokowane

To ju
ż pewne. N

a złożenie PIT

za 2019 r. j
est c

zas do 1 c
zerw

ca. 

Choć lepiej to
 zrobić dzień

wcześniej, c
zyli 3

1 m
aja  B3

Zasady dofi n
ansowania 

do pensji s
ą m

ało elastyczne 

i nie odpowiadają na potrz
eby 

fi rm
, które m

ogą m
ieć nagłą 

potrz
ebę odwołania przestoju 

lub wydłużenia czasu pracy B11

Bieg z przeszkodami 

po pieniądze na tarczę

 finansei  

Rząd nakłania bank 

centra
lny, żeby ten 

kupował obligacje 

bezpośrednio 

od Polskiego 

Funduszu Rozwoju. 

Bez tego może być 

problem z szybkim
 

pozyskaniem 

pieniędzy na walkę 

z kryzysem  

Bartek Godusławski

barte
k.godusla

wski@infor.pl

Jeszcze w
 ty

m ro
ku rząd 

musi pożyczyć 100 m
ld zł, 

żeby złagodzić wpływ ko-

ronawiru
sa na gospodarkę. 

Drugie tyle zamierza pozy-

skać z emisji o
bligacji P

FR, 

który dostarczy fi rm
om pre-

ferencyjne pożyczki (tz
w. tar-

cza fi n
ansowa). 

Narodowy Bank Polski za-

powiedział ju
ż skup rządo-

wego długu z rynku wtór-

nego. Sęk w tym, że na ten 

sam kanał fi n
ansowania li-

czy PFR (będzie emitował ob-

ligacje z gwarancją Skarbu), 

a to już nie jest ta
kie pewne. 

– NBP powinien kupować 

papiery bezpośrednio od 

PFR. Banki m
ogą nie chcieć 

zapewnić fin
ansowania 

w takim tempie, jakie będzie 

potrz
ebne, by sprawnie po-

magać fi r
mom. Rozmawia-

my na ten temat z bankiem 

centra
lnym – mówi nasz in-

form
ator z rządu.

Form
alnie NBP nie fi n

an-

suje rządowych wydatków, 

bo zabrania te
go konsty-

tucja. Ale robi to
 pośrednio 

i pod hasłem zwiększania 

płynności sektora banko-

wego. Do tej pory skupił o
b-

ligacje za ponad 50 m
ld zł. 

Z tego prawdopodobnie ok. 

40 mld zł od państwowego 

BGK, któremu resort fi 
nan-

sów sprzedaje papiery poza 

ofi cjalnymi aukcjami. D
zię-

ki te
mu m

inisterstw
o m

a 

szybkie fi n
ansowanie z po-

minięciem rynku. 

– Niemożliw
e, aby sek-

tor b
ankowy w ciągu kilku 

miesięcy kupił o
bligacje PFR 

za 100 mld zł. U
praszczając, 

to wydrenowałoby go ze 

wszystkich rezerw. Do tego 

PFR nie był do tej pory emi-

tentem, nie wiadomo, czy 

jego papiery będą płynne 

– ocenia Mikołaj Raczyński 

z Noble Funds TFI. 

Problemy z fi n
ansowa-

niem oznaczają wolniejsze 

tempo udzielania pomocy 

przedsiębiorstwom, którym 

w oczy zagląda widmo ban-

kructwa. Do funduszu wpły-

nęło ju
ż ponad 180 wnio-

sków o wsparcie od dużych 

fi rm
, które aplikują o kilka 

milia
rdów złotych. 

Co więcej, rz
ąd ciągle cze-

ka te
ż na zielone światło

 

z Brukseli d
la uruchomie-

nia tarczy fi n
ansowej. N

o-

tyfi kacja do KE została wy-

słana dwa tygodnie temu, ale 

wciąż nie ma w tej sprawie 

decyzji. T
o opóźnia zarów-

no proces pozyskiwania pie-

niędzy przez PFR, jak i p
rze-

lewania środków na konta 

fi rm
. ©℗ 

A2

Zielonego światła 

dla uruchomienia 

pomocy ciągle 

nie dała Bruksela

 badanie 

Bartek Godusławski

Grzegoprz Osiecki

dgp@infor.p
l

Prawie co trzeci p
racow-

nik obawia się zwolnień 

w swoim
 zakładzie – wy-

nika z sondażu Unite
d Su-

rveys dla Dziennika Gaze-

ty Prawnej i r
adia RMF FM. 

Jak z kolei dowodzi badanie 

IBRiS wykonane na zlecenie 

Polskiego In
stytutu Eko-

nomicznego i P
FR, w

 ciągu 

dwóch tygodni kwietnia 

sytuacja przedsiębiorstw 

wyraźnie się pogorszy-

ła. – Niemal d
wie trzecie 

fi rm odnotowały spadek 

przychodów. Najm
ocniej 

dołują obroty w handlu, 

a w najm
niejszym stopniu 

w produkcji. J
edna trzecia 

fi rm planuje obniżyć wyna-

grodzenia załogom, co jest 

spowodowane problemami 

fi n
ansowymi. ©

℗  
A4–5

Firmy boją się 

o siebie, 

załogi o pracę

prawo Ustawodawca wprowadził g
rzywny 

za złamanie zakazu przemieszczania się, ale 

zapomniał o rozszerzeniu kompetencji p
olicji. 

Ta, przekazując dane do sanepidu, działa bez 

podstawy prawnej. W
 sumie inspekcja sanitarna 

nałożyła już 7 mln zł kar 

B5

7 m
ln zł k

ar bez podstawy prawnej

w numerze

Na ratunek

ratownikom 

medycznym

 służba zdrowia  Ponad 

40 proc. z nich jest na samoza-

trudnieniu. Gdy są odsuwani 

od pracy z powodu kontaktu 

z osobą podejrzaną o zakażenie 

koronawirusem, nie zarabiają. 

– Do takich sytuacji d
ochodzi 

m.in. z powodu braków w wy-

posażeniu w środki ochrony 

bezpośredniej. R
yzykujemy 

zdrowiem, a do tego traci-

my fi n
ansowo – słyszymy od 

przedstawicieli ś
rodowiska. 

Stąd ich apel do M
Z, żeby 

wprowadzić zabezpieczenie 

fi n
ansowe dla ratowników, 

którzy pozostają w izolacji 

lub kwarantannie, bez wzglę-

du na miejsce zatrudnienia 

i rodzaj umowy. D
omaga-

ją się też ubezpieczenia na 

zdrowie i ż
ycie, jakie ma już 

personel m
edyczny szpitali 

jednoim
iennych. ©℗   

A9

fo
t. 

Łu
ka

sz
 S

ze
lą

g/
Rep

or
te

r

700 tys. o
sób 

fi zycznych 

i fi r
m złożyło wnioski 

o przesunięcie rat. O
dmów 

było niewiele – klienci 

zgłosili 
w sumie niecałe 

3 ty
s. re

klamacji

Fundamentalnie nie 

zgadzam się z opinią, 

że polski sektor bankowy 

w ostatnich latach stra
cił n

a 

wizerunku. Od 2012 r. n
otuje 

systematyczny wzrost 

dobrych opinii 

A14–15

Krzysztof 

Pietraszkiewicz 

prezes Związku 

Banków Polskich

wywiad

fot. Andrzej Hulim
ka/Reporter

Poniedziałek  11 m
aja 2020
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 badania i r
ozwój 

Agnieszka Pokojska

Bartek Godusławski

dgp@infor.p
l

Polskie fi r
my nie są szcze-

gólnie m
ocno nastawione 

na automatyzację produk-

cji. R
ząd chce to

 zmienić. 

Pomóc m
a nowa ulga na 

robotyzację, n
a wzór ist-

niejącej ju
ż dla działalno-

ści badawczo-rozwojowej. 

Nad projektem ustawy pra-

cują resorty
 rozwoju i fi 

nan-

sów. M
a on zostać przyjęty 

przez rząd do końca września, 

a nowe rozwiązanie zacznie 

obowiązywać od 1 stycznia 

2021 r. B
ędą m

ogły z niego 

skorzystać m
ałe i ś

rednie 

fi rm
y oraz duże podmioty. 

Ulga będzie obejmować wy-

datki na zakup robotów, ko-

botów (m
aszyn współpracu-

jących z ludźmi), d
rukarek 3D, 

ale także oprogramowania, 

urządzeń i w
irtu

alnej rz
eczy-

wistości wykorzystywanej do 

projektowania, produkcji czy 

przetwarzania. Dotyczyć ma 

też maszyn produkcyjnych 

sterowanych cyfro
wo, kosz-

tów czasowego ich użytkowa-

nia oraz wydatków na szko-

lenie pracowników związane 

z uruchomieniem systemu. 

Zdaniem Grzegorza Ku-

sia, radcy prawnego i d
o-

radcy podatkowego z PwC, 

z ulgi z chęcią skorzystają 

przedsiębiorcy, którzy pla-

nują nowoczesne i zautoma-

tyzowane lin
ie produkcyjne. 

Dla in
nych benefi cjentów 

tego rozwiązania kluczowe 

będzie, co rząd zawrze w de-

fi n
icji „

robota”.

Według danych na ko-

niec 2018 r. na 10 tys. pra-

cowników w przetwórstwie 

przemysłowym w Polsce 

przypadały 42 roboty. T
o 

zdecydowanie m
niej n

iż 

w Niemczech (338), a
 na-

wet w
 Czechach (135) czy 

na Węgrzech (84). W
 sumie 

wykorzystywaliśmy ponad 

13,6 tys. robotów przemy-

słowych. N
iemal 40 proc. 

było w branży m
otoryza-

cyjnej należącej do zagra-

nicznych koncernów. ©
℗

 

A10

 gwarancje 

Marek Chądzyński

marek.chadzynski@infor.p
l

Wypłata odszkodowań z bu-

dżetu za niezapłacone faktu-

ry w zamian za część składek 

pobieranych przez towarzy-

stwa ubezpieczeniowe – tak 

może wyglądać system gwa-

rancji k
redytu kupieckiego, 

nad którym pracuje M
ini-

sterstw
o Rozwoju. R

esort 

nie zdradza szczegółów, ale 

deklaruje, że rozwiązanie 

byłoby wzorowane na syste-

mie niemieckim
. Tam rząd 

podpisał u
mowy z fi r

ma-

mi ubezpieczeniowymi i z
a 

65 proc. zebranych przez nie 

składek postawił d
o dyspozy-

cji p
ulę 30 mld euro na wy-

płatę odszkodowań z ubez-

pieczeń należności. W
 Polsce 

ubezpieczyciele bardzo lic
zą 

na podobne rozwiązanie. Bo, 

jak mówią, pozwoli im
 to pa-

trzeć przez palce na pogar-

szającą się kondycję fi n
an-

sową fi r
m. ©℗ 

A11

Marek Chądzyński

Tomasz Żółciak

dgp@infor.p
l

Jak sprawadził D
GP, skala 

tąpnięcia w
 samorządo-

wych dochodach z PIT za 

kwiecień jest bezprece-

densowa. Spadek wynosi 

z reguły ponad 40 proc. 

w porównaniu z kwiet-

niem 2019 r. W
 W

arsza-

wie, Lublin
ie i B

ydgoszczy 

dochody z tego tytułu zma-

lały aż o 41 proc., w
 Katowi-

cach – o 42 proc., w
e W

ro-

cławiu – niemal 40 proc. 

Jeszcze bardziej drama-

tyczne spadki samorządy 

odnotowały w przypadku 

CIT. Przykładowo Gdańsk 

w kwietniu ubiegłego roku 

otrzymał z tego tytułu ok. 

47,3 mln zł, te
raz – 5,4 mln 

zł. T
o spadek o 89 proc.

– To dramat– mówi Piotr 

Tomaszewski, skarbnik 

Bydgoszczy. – Z tak znacz-

nym obniżeniem wpływów 

z PIT miasto nie miało ni-

gdy do czynienia – wtóruje 

mu M
arcin Obłoza z wro-

cławskiego magistratu. 

Ministerstwo Finansów 

tłumaczy, że kwietniowe 

załamanie dochodów z PIT 

miało kilka przyczyn. Je
d-

na to
 gorsza koniunktura 

w gospodarce. Ale nie tyl-

ko. R
esort przesunął ter-

miny rozliczeń obu po-

datków na koniec m
aja. 

Ci, k
tórzy m

uszą podatek 

dopłacić, robią to zwykle 

w ostatniej chwili.
 W

ięc 

stanie się to
 m

iesiąc póź-

niej niż rok temu.

– Przedstawiciele dużych 

miast, w
 których płace są 

wyższe od średniej, a
 więc 

i li
czba osób z dopłatą po-

datków je
st stosunkowo 

duża, m
ówiąc o załama-

niu wpływów z PIT, m
u-

szą brać pod uwagę to 

przesunięcie – wskazuje 

rzecznik M
F Paweł Ju

rek. 

Resort zwraca też uwagę, 

że choć w kwietniu wpływy 

z PIT m
ogły spaść, to

 rząd 

wyrównał te
n ubytek sa-

morządom większą sub-

wencją ogólną. D
o końca 

kwietnia w
ypłacił z

 niej 

o prawie 2,4 m
ld zł w

ięcej 

niż rok wcześniej. L
icząc 

subwencję plus wpływy 

z PIT, samorządy w tym 

roku dostały tyle, ile
 w po-

przednim
.

Ale ta
ki u

kład – rosną-

ce wydatki n
a subwencje 

przy spadających wpływach 

z podatków – oznacza, że 

w kwietniu budżet central-

ny zatrzeszczał w
 szwach. 

– Po kwietniu załama-

nie w dochodach budże-

towych na pewno będzie 

i je
steśmy tego świadomi. 

Fiskalnie nie tylko ten rok 

będzie wyzwaniem, ale 

też kolejny. Poprawy sytu-

acji b
udżetowej m

ożemy 

spodziewać się od 2022 r. 

– potwierdza w wywiadzie 

z DGP wiceminister fi n
an-

sów Piotr Patkowski.  ©
℗

Rozmowa z w
iceministre

m 

Patkowskim
  A5

Tąpnięcie w
 budżetach  A6

W miejskich 

kasach zieje 

pustką

Rząd ma wesprzeć 

ubezpieczycieli 

Będzie ulga, będzie więcej robotów

nadużycia seksualne Przez ponad siedem 

miesięcy nie wyłoniono składu komisji d
s. 

zwalczania pedofi li
i. Z

a to teraz, dzięki sejm
owej 

wrzutce do tarczy 3.0., w
 gremium będzie m

ogła 

zasiąść nawet osoba bez żadnego wykształcenia. 

Wystarczy, że m
a odznaczenie 

B7

korporacje prawnicze Cenzura – tak Sebastia
n Kaleta, 

wiceminister sprawiedliw
ości, o

cenia pomysł zakazania 

adwokatom  postępowania sprzecznego z uchwałami 

organów samorządu. I z
apowiada, że jeśli k

odeks etyki 

z kwestio
nowanym przepisem zostanie uchwalony, 

minister zaskarży go do Sądu Najwyższego 

B8

podatki N
owy formularz informacji o

 cenach 

transferowych będzie kluczowym elementem, który 

pozwoli n
a redukcję wielomilia

rdowej lu
ki w

 CIT. 

Mowa o opublikowanych właśnie wzorach informacji 

TPR-P i T
PR-C. Podatnicy PIT i C

IT prześlą ją 

skarbówce po raz pierwszy do końca września br.  B2

Orderem w zwyrodnialca 

MS broni w
olności słowa w palestrze

Fiskus zyska kolejne dane

w numerze

Wyborczy 

domek z kart

Po miesiącu 

w roli 

szeregowego 

posła mogę tylko 

powiedzieć, 

że w porównaniu 

z polską polity
ką 

„House of Cards” 

to nudziarstwo

Jako Porozumienie 

jesteśmy skłonni 

przyjąć wariant mieszany 

wyborów. Zresztą 

jest on dyskutowany 

w szeregach 

Zjednoczonej Prawicy 

 

A2–3

 jarosław gowin 

 prezes porozumienia 

fo
t. 

W
oj

te
k 

Gór
sk

i

 polityka  Wybory prezydenckie odbędą się między 

28 czerwca a połową lip
ca – to nowa wersja porozumie-

nia na prawicy. M
a ona pogodzić zwolenników term

inu 

23 maja w PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina. By 

przyspieszyć term
iny, m

arszałek Sejmu miałaby za-

rządzić wybory po ogłoszeniu sprawozdania PKW 

z 10 maja bez czekania na stanowisko Sądu 

Najwyższego. Różnice zdań w tej sprawie 

były powodem polity
cznych tu

rbulencji 

w sobotę. Realny był scenariu
sz, że jesz-

cze tego dnia Elżbieta Witek zarządzi 

wybory na 23 maja, ale oznaczałoby 

to ro
zpad koalicji. O

statecznie do 

tego nie doszło, ale nerwowa sytu-

acja w obozie rządowym się utrz
y-

muje. Równocześnie trw
ają prace 

na korektą ustawy o głosowaniu 

korespondencyjnym. ©℗ A2–3
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Wyborczy 

domek z kart

Jako Porozumienie 

jesteśmy skłonni 

przyjąć wariant mieszany 
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A2–3

Wybory prezydenckie odbędą się między 

28 czerwca a połową lip
ca – to nowa wersja porozumie-

nia na prawicy. M
a ona pogodzić zwolenników term

inu 

23 maja w PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina. By 

przyspieszyć term
iny, m

arszałek Sejmu miałaby za-

rządzić wybory po ogłoszeniu sprawozdania PKW 

z 10 maja bez czekania na stanowisko Sądu 

Najwyższego. Różnice zdań w tej sprawie 

były powodem polity
cznych tu

rbulencji 

w sobotę. Realny był scenariu
sz, że jesz-

cze tego dnia Elżbieta Witek zarządzi 

wybory na 23 maja, ale oznaczałoby 

to ro
zpad koalicji. O

statecznie do 

tego nie doszło, ale nerwowa sytu-

acja w obozie rządowym się utrz
y-

muje. Równocześnie trw
ają prace 

na korektą ustawy o głosowaniu 

A2–3

 finanse  Samorządy 

w kwietniu dostały 

niemal o
 połowę 

mniej p
ieniędzy 

z PIT niż rok temu. 

MF uspokaja, 

że to częściowo 

efekt przesunięcia 

term
inów rozliczeń. 

Ale przyznaje: w
yniki 

budżetu centra
lnego 

też były złe

przedsiębiorczy i p
rawniczy wtorek

gazetaprawna.pl 

dziennik.pl

forsal.pl

Wtorek 
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w numerze

korekta jpk_v7 Korygując część 

ewidencyjną, tr
zeba będzie 

złożyć czynny żal, a
by uniknąć 

odpowiedzialności karnej skarbowej 

– wynika z odpowiedzi re
sortu

 

fi n
ansów na pytanie DGP  

B2

przetargi Eksperci obawiają się, 

że nie jesteśmy przygotowani do 

reform
y zamówień publicznych. 

Nie wydano aktów wykonawczych, 

a rząd prowadzi prace nad 

nowelizacją przepisów 

B4

wyhamowany mobbing płacowy 

Projekt, k
tóry miał przeciwdziałać 

nierównościom w wynagradzaniu, 

nie będzie szybko uchwalony. 

Posłowie chcą przeanalizować 

jego konsekwencje 

B10

temida łagodna dla plagiatorów

Rektor oskarżony o plagiat złożył 

rezygnację. Jednak choć jest to
 

przestępstwo ścigane z urzędu, 

nikt n
ie pali się do zainicjowania 

postępowania karnego    

B6

Podatki i k
sięgowość

Firma i p
rawo

Samorząd i a
dministracja

Kadry i p
łace

Prawnik

wątpliwe kryteria przy pomocy dla 

rodzin Zdaniem wojewody śląskiego 

miejsce odprowadzania podatku nie 

powinno decydować o dostępie do 

bonu żłobkowego. In
ni nie widzą 

w tym warunku nic złego  

B8

Apteczna bitwa o rzecznika i je
go bezstronność

 farmacja 

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Od dłuższego czasu z nie-

pokojem obserwujemy ak-

tywność rzecznika m
ałych 

i średnich przedsiębiorców 

w kierunku obrony in
tere-

sów dużych zagranicznych 

sieci aptecznych przejawia-

jącą się jego udziałem jako 

strona w postępowaniach 

administracyjnych oraz są-

dowych toczących się wobec 

podmiotów prowadzących 

apteczne sieci, k
tóre na-

ruszyły prawo. Taki zarzut 

w swym liś
cie otwartym do 

Adama Abramowicza stawia 

Marcin W
iśniewski, p

rezes 

Związku Aptekarzy Pra-

codawców Polskich Aptek 

(ZAPPA).

Dodaje, że członkowie 

jego związku dostrzegają 

próby wpływania rzeczni-

ka na organy in
spekcji f

ar-

maceutycznej za pośrednic-

twem Ministerstwa Zdrowia 

mające na celu wymuszenie 

na nich zmiany interpreta-

cji p
rzepisów ustawy nazy-

wanej „apteką dla apteka-

rza” wprowadzonej w
 2017 r. 

i chroniącej polski rynek ap-

teczny. „Zmiana interpreta-

cji u
możliw

iłaby omijanie 

zapisów ustawy, dalszy roz-

wój sieci, c
o skutkowałoby 

upadkiem tysięcy polskich 

przedsiębiorstw sektora 

MŚP oraz przejęciem rynku 

przez kapita
ł zagraniczny. 

Stanowiło
by to

 oczywistą 

i n
ieodwracalną stratę dla 

polskich pacjentów, budżetu 

państwa oraz systemu opie-

ki zdrowotnej” – przekonuje 

prezes ZAPPA.

Pismo do rzecznika wpi-

suje się w spór trwający od 

dawna na rynku aptecznym. 

Po jednej stronie są indywi-

dualni fa
rmaceuci, k

tórych 

interesów broni N
aczelna 

Izba Aptekarska. Po drugiej 

sieci apteczne, w
 im

ieniu 

których często występują 

duże organizacje pracodaw-

ców, oraz ambasady krajów, 

z których sieci pochodzą (np. 

USA, Iz
raela i L

itw
y).

W ostatnich tygodniach 

zarzewiem sporu jest p
ro-

cedowana w Sejm
ie usta-

wa o zawodzie farmaceuty. 

Samorząd aptekarski oraz 

ZAPPA chcą zwiększenia 

niezależności kierowników 

aptek od właścicieli. Z
 kolei 

sieci apteczne uważają, że 

już w świetle
 obecnie obo-

wiązujących przepisów nie-

zależność kierownika jest 

właściwie zagwarantowana.

Rzecznik M
SP w swoich 

ofi cjalnych wystąpieniach 

znacznie częściej sprzyja 

sieciom niż właścicielom 

jednej czy dwóch placówek 

aptecznych. Tak też stało się 

w przypadku obecnie pro-

cedowanego projektu usta-

wy – opinia rzecznika jest 

zbieżna z uwagami organi-

zacji, d
o których należą sie-

ci apteczne. ZAPPA jest ty
m 

oburzona, bo uważa, że zrze-

szeni w
 związku aptekarze 

również są przedsiębiorca-

mi, a
 rzecznik MŚP nie po-

prosił o
rganizacji o

 opinię. 

W efekcie – zdaniem M
ar-

cina W
iśniewskiego – opi-

nia organu mającego na celu 

reprezentowanie drobne-

go biznesu de facto nie jest 

w in
teresie tegoż biznesu, 

lecz sprzyja znacznie więk-

szym podmiotom. 
©℗

Prawa nabyte kontra 

cyberbezpieczeństwo

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Rozwiązanie niezgodne 

z wieloma norm
ami zawar-

tymi w
 konstytucji, p

rawem 

przedsiębiorców i z
asadami 

Konstytucji B
iznesu, z Euro-

pejskim Kodeksem Łączności 

Elektro
nicznej, a

ż wreszcie 

z logiką, która powinna za-

kładać konkurencyjność ro-

dzimych przedsiębiorców na 

europejskich rynkach, a nie 

dokładanie im
 obowiązków 

i kosztów, których nie po-

noszą konkurenci z innych 

państw. Takie zarzuty wobec 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stw
a stawiają organizacje 

przedsiębiorców skupiające 

branżę telekomunikacyjną 

oraz podmioty specjalizujące 

się w wymianie handlowej 

z krajami azjatyckim
i.

(Niedo)rozwój rynku

Przypomnijm
y w najwięk-

szym skrócie: przygotowa-

ny przez nieistniające już Mi-

nisterstwo Cyfryzacji p
rojekt 

ma być zupełnie nowym po-

dejściem do cyberbezpieczeń-

stwa. Dla większości je
dnak 

jest ja
sne, że kluczowe prze-

pisy związane są z rozbudo-

wą infrastruktury 5G. W
 pro-

jekcie nie wskazano z nazwy 

żadnego z producentów, ale 

gdyby ustawa weszła w życie 

w przygotowanym kształcie, 

polity
cy mogliby podjąć decy-

zję o wykluczeniu wybranych 

dostawców sprzętu. 

W praktyce chodzi o
 to

, 

że rząd będzie mógł zakazać 

tworzenia nowoczesnej sieci 

telekomunikacyjnej na ba-

zie urządzeń dostarczanych 

przez chiński koncern Hu-

awei. C
o więcej, będzie moż-

na nakazać rozbiórkę już za-

instalowanych urządzeń, na 

co operatorzy telekomunika-

cyjni dostaną pięć lat. Z
da-

niem projektodawcy nie ma 

w tym nic złego. Bo będzie to 

inwestycja przedsiębiorców 

we własne bezpieczeństwo.

 Biznes jednak takich kosz-

tów ponosić nie chce. „W
 za-

kresie skutków społecznych 

należy opisać wpływ na lik
wi-

dację miejsc pracy, obniżenie 

dostępności nowoczesnych 

usług, wzrost wyklucze-

nia cyfro
wego wynikające-

go z wyższego kosztu usług 

dla konsumentów i p
rzed-

siębiorstw: w
 szczególności 

w obszarach pracy zdalnej, 

zdalnej edukacji, t
elemedy-

cyny, rozwoju intelig
ent-

nych usług samorządowych 

(smart c
itie

s) oraz nowocze-

snych ro
związań w ro

lnic-

tw
ie, ochronie środowiska 

czy energetyce” – opisuje 

skutki w
ejścia w życie projek-

towanych przepisów Krajowa 

Izba Gospodarcza Elektro
niki 

i Telekomunikacji.

Podobnie uważają repre-

zentanci Polskiej Iz
by Han-

dlu. Ich zdaniem trzeba 

pamiętać, że Polska ma ogra-

niczoną lic
zbę dostawców 

sieci. Je
śli je

den z nich zo-

stanie wyłączony, zaszkodzi 

to innowacjom w technologii 

i odroczy digitalizację Polski. 

Koszty operatorów wzrosną, 

co przełoży się na wzrost cen 

usług dla konsumentów.

Z opinii p
rawnej Krajowej 

Izby Komunikacji Ether-

netowej w
ynika z kolei, ż

e 

przygotowane ro
związania 

są niezgodne z art. 
2 (zasa-

dy demokratyczne państwa 

prawa), a
rt. 

20 (zasady spo-

łecznej gospodarki rynkowej), 

art. 
22 (w

olność działalności 

gospodarczej) oraz art. 3
2 (za-

sada równości) k
onstytucji. 

Autor o
pinii, p

rof. M
ariu

sz 

Bidziński, z
wraca uwagę na 

to, że projektowana regula-

cja w sposób rażący ingeruje 

w prawa nabyte dostawców, 

którym przypisana zostanie 

przez polity
ków ocena „w

y-

sokie ryzyko”.

– Przedsiębiorcy de fa
c-

to zmuszeni b
ędą usunąć 

sprzęt, u
sługi i o

programo-

wanie, które wprowadzili n
a 

rynek zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. D
otychczas 

to do przedsiębiorców nale-

żała ocena ryzyka wszyst-

kich fi l
arów prowadzonej 

działalności, w
prowadzanie 

odpowiednich standardów 

bezpieczeństwa oraz moni-

torin
g bezpieczeństwa tra

ns-

akcji i 
produktów – zauważa 

prof. B
idziński. 

Twierdzi, że produkty, 

sprzęt i oprogramowanie 

znajdujące się dziś na rynku 

są na nim
 legalnie. Pomysł 

projektodawcy należy więc 

uznać za naruszający zasa-

dę niedziałania prawa wstecz 

oraz zasadę ochrony intere-

sów w toku, które to wynikają 

z art. 
2 konstytucji.

Groźba odszkodowań

Prezes Izby Przemysłowo-

-Handlowej Polska-Azja Ja-

nusz Piechociński podkreśla, 

że rządzący powinni lic
zyć się 

z roszczeniami w
obec Skarbu 

Państwa podmiotów, które 

poniosą wydatki w
ynikające 

ze zmiany prawa. W
 ofi cjal-

nie przekazanej w
 ramach 

konsulta
cji o

pinii p
rzypo-

mina, że do dziś Polska bo-

ryka się z konsekwencjami 

decyzji z
 2016 r. w

 obszarze 

energetyki w
iatro

wej, k
tó-

re doprowadziły po latach 

do konieczności zawierania 

ugód i w
ymuszonych przejęć 

niezadowolonych podmio-

tów prywatnych z ewidentną 

stra
tą dla Skarbu Państwa.

– Operatorzy staną przed 

tru
dnym wyborem: wystąpić 

z roszczeniami w
obec pań-

stw
a za nieplanowane do-

datkowe koszty czy najpierw 

budować nowoczesną sieć 5G 

i przeznaczać środki na odbu-

dowę od podstaw istniejących 

sieci. A
 w końcu przed decyzją 

o przeniesieniu kosztów tej 

operacji n
a fi n

alnego klien-

ta – zauważa Piechociński. 

Zaznacza, że polski ry-

nek operatorów znajdzie się 

w nowych warunkach zdol-

ności konkurencyjnych, bo 

nie wszyscy będą musie-

li w
ydać ty

le samo na wy-

mianę używanego sprzętu. 

Z danych zaprezentowanych 

kilka ty
godni te

mu przez 

szefa działu analiz Haito
ng 

Banku Konrada Księżopol-

skiego w
ynika, że na w

y-

mianę sprzętu pochodzące-

go z Azji P
lay będzie musiał 

wydać 1,3– 1,5 mld zł, O
ran-

ge i T
 Mobile 0,55–0,6 mld zł, 

a Polkomtel 100–200 mln zł.

Izba zarządzana przez by-

łego wicepremiera i m
inistra

 

gospodarki zwraca uwagę, że 

może to istotnie zmienić po-

zycję poszczególnych opera-

torów na rodzim
ym rynku. 

A nie o to przecież powinno 

chodzić w ustawie dotyczą-

cej cyberbezpieczeństwa.

Konieczna debata

Wszelkie uwagi do projek-

tu są właśnie konsultowane 

w Kancelarii P
rezesa Rady 

Ministró
w, która przejęła za-

dania Ministerstwa Cyfryza-

cji. B
iznes lic

zy, że rządzący, 

jeśli n
awet n

ie chcą wierzyć 

przedsiębiorcom działającym 

na polskim
 rynku, przyjrzą 

się, ja
k o cyberbezpieczeń-

stwo dbają inne państwa.

– Wielka Brytania podjęła 

decyzję, że do 2028 r. c
zęść 

sprzętu powinna zniknąć 

z tamtejszych sieci te
lekomu-

nikacyjnych. Zrobiono to po 

merytorycznej debacie, ana-

lizując, czy dany sprzęt m
oże 

być np. w bazie wojskowej czy 

w domu. Podobnie podeszły 

do tematu Niemcy. Dokona-

no analizy bezpieczeństwa 

i przyjęto rozwiązania mające 

ograniczyć ryzyka – wskazy-

wał Piotr M
ieczkowski, d

y-

rektor zarządzający Fundacji 

Digital Poland, podczas nie-

dawno zorganizowanej przez 

DGP debaty.

– W
 Polsce ta

kiej debaty 

w ogóle nie m
a. Z samego 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stwa oraz uzasadnienia nie-

wiele się dowiadujemy. To 

niestety wzmacnia przeko-

nanie, że chodzi w
yłącznie 

o decyzje polity
czne, a nie 

merytoryczne – uważa eks-

pert. 

©℗ technologie  Rodzim
i przedsiębiorcy telekomunikacyjni zapłacą majątek, 

a część kosztów przerzucą na abonentów. Takie skutki m
oże mieć 

wejście w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wymiana warta milia
rdy

Dostawcy:

• c
hiński

Huawei

• sz
wedzki

Ericsso
n

• fi
ńska Nokia

Łączny koszt wymiany zainsta
lowanego

w sie
ciach 4G/5G sp

rzętu pozaeuropejsk
iego

wyniósłb
y od 2,5 do 3 m

ld zł. K
wota ta
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uwzględnia innych kosztów, np. kosztów

pracy oraz uruchomienia sie
ci 5G. MC

©℗
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nie będzie szybko uchwalony. 

Posłowie chcą przeanalizować 

jego konsekwencje 

B10

temida łagodna dla plagiatorów

Rektor oskarżony o plagiat złożył 

rezygnację. Jednak choć jest to
 

przestępstwo ścigane z urzędu, 

nikt n
ie pali się do zainicjowania 

postępowania karnego    

B6

Podatki i k
sięgowość

Firma i p
rawo

Samorząd i a
dministracja

Kadry i p
łace

Prawnik

wątpliwe kryteria przy pomocy dla 

rodzin Zdaniem wojewody śląskiego 

miejsce odprowadzania podatku nie 

powinno decydować o dostępie do 

bonu żłobkowego. In
ni nie widzą 

w tym warunku nic złego  

B8

Apteczna bitwa o rzecznika i je
go bezstronność

 farmacja 

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Od dłuższego czasu z nie-

pokojem obserwujemy ak-

tywność rzecznika m
ałych 

i średnich przedsiębiorców 

w kierunku obrony in
tere-

sów dużych zagranicznych 

sieci aptecznych przejawia-

jącą się jego udziałem jako 

strona w postępowaniach 

administracyjnych oraz są-

dowych toczących się wobec 

podmiotów prowadzących 

apteczne sieci, k
tóre na-

ruszyły prawo. Taki zarzut 

w swym liś
cie otwartym do 

Adama Abramowicza stawia 

Marcin W
iśniewski, p

rezes 

Związku Aptekarzy Pra-

codawców Polskich Aptek 

(ZAPPA).

Dodaje, że członkowie 

jego związku dostrzegają 

próby wpływania rzeczni-

ka na organy in
spekcji f

ar-

maceutycznej za pośrednic-

twem Ministerstwa Zdrowia 

mające na celu wymuszenie 

na nich zmiany interpreta-

cji p
rzepisów ustawy nazy-

wanej „apteką dla apteka-

rza” wprowadzonej w
 2017 r. 

i chroniącej polski rynek ap-

teczny. „Zmiana interpreta-

cji u
możliw

iłaby omijanie 

zapisów ustawy, dalszy roz-

wój sieci, c
o skutkowałoby 

upadkiem tysięcy polskich 

przedsiębiorstw sektora 

MŚP oraz przejęciem rynku 

przez kapita
ł zagraniczny. 

Stanowiło
by to

 oczywistą 

i n
ieodwracalną stratę dla 

polskich pacjentów, budżetu 

państwa oraz systemu opie-

ki zdrowotnej” – przekonuje 

prezes ZAPPA.

Pismo do rzecznika wpi-

suje się w spór trwający od 

dawna na rynku aptecznym. 

Po jednej stronie są indywi-

dualni fa
rmaceuci, k

tórych 

interesów broni N
aczelna 

Izba Aptekarska. Po drugiej 

sieci apteczne, w
 im

ieniu 

których często występują 

duże organizacje pracodaw-

ców, oraz ambasady krajów, 

z których sieci pochodzą (np. 

USA, Iz
raela i L

itw
y).

W ostatnich tygodniach 

zarzewiem sporu jest p
ro-

cedowana w Sejm
ie usta-

wa o zawodzie farmaceuty. 

Samorząd aptekarski oraz 

ZAPPA chcą zwiększenia 

niezależności kierowników 

aptek od właścicieli. Z
 kolei 

sieci apteczne uważają, że 

już w świetle
 obecnie obo-

wiązujących przepisów nie-

zależność kierownika jest 

właściwie zagwarantowana.

Rzecznik M
SP w swoich 

ofi cjalnych wystąpieniach 

znacznie częściej sprzyja 

sieciom niż właścicielom 

jednej czy dwóch placówek 

aptecznych. Tak też stało się 

w przypadku obecnie pro-

cedowanego projektu usta-

wy – opinia rzecznika jest 

zbieżna z uwagami organi-

zacji, d
o których należą sie-

ci apteczne. ZAPPA jest ty
m 

oburzona, bo uważa, że zrze-

szeni w
 związku aptekarze 

również są przedsiębiorca-

mi, a
 rzecznik MŚP nie po-

prosił o
rganizacji o

 opinię. 

W efekcie – zdaniem M
ar-

cina W
iśniewskiego – opi-

nia organu mającego na celu 

reprezentowanie drobne-

go biznesu de facto nie jest 

w in
teresie tegoż biznesu, 

lecz sprzyja znacznie więk-

szym podmiotom. 
©℗

Prawa nabyte kontra 

cyberbezpieczeństwo

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Rozwiązanie niezgodne 

z wieloma norm
ami zawar-

tymi w
 konstytucji, p

rawem 

przedsiębiorców i z
asadami 

Konstytucji B
iznesu, z Euro-

pejskim Kodeksem Łączności 

Elektro
nicznej, a

ż wreszcie 

z logiką, która powinna za-

kładać konkurencyjność ro-

dzimych przedsiębiorców na 

europejskich rynkach, a nie 

dokładanie im
 obowiązków 

i kosztów, których nie po-

noszą konkurenci z innych 

państw. Takie zarzuty wobec 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stw
a stawiają organizacje 

przedsiębiorców skupiające 

branżę telekomunikacyjną 

oraz podmioty specjalizujące 

się w wymianie handlowej 

z krajami azjatyckim
i.

(Niedo)rozwój rynku

Przypomnijm
y w najwięk-

szym skrócie: przygotowa-

ny przez nieistniające już Mi-

nisterstwo Cyfryzacji p
rojekt 

ma być zupełnie nowym po-

dejściem do cyberbezpieczeń-

stwa. Dla większości je
dnak 

jest ja
sne, że kluczowe prze-

pisy związane są z rozbudo-

wą infrastruktury 5G. W
 pro-

jekcie nie wskazano z nazwy 

żadnego z producentów, ale 

gdyby ustawa weszła w życie 

w przygotowanym kształcie, 

polity
cy mogliby podjąć decy-

zję o wykluczeniu wybranych 

dostawców sprzętu. 

W praktyce chodzi o
 to

, 

że rząd będzie mógł zakazać 

tworzenia nowoczesnej sieci 

telekomunikacyjnej na ba-

zie urządzeń dostarczanych 

przez chiński koncern Hu-

awei. C
o więcej, będzie moż-

na nakazać rozbiórkę już za-

instalowanych urządzeń, na 

co operatorzy telekomunika-

cyjni dostaną pięć lat. Z
da-

niem projektodawcy nie ma 

w tym nic złego. Bo będzie to 

inwestycja przedsiębiorców 

we własne bezpieczeństwo.

 Biznes jednak takich kosz-

tów ponosić nie chce. „W
 za-

kresie skutków społecznych 

należy opisać wpływ na lik
wi-

dację miejsc pracy, obniżenie 

dostępności nowoczesnych 

usług, wzrost wyklucze-

nia cyfro
wego wynikające-

go z wyższego kosztu usług 

dla konsumentów i p
rzed-

siębiorstw: w
 szczególności 

w obszarach pracy zdalnej, 

zdalnej edukacji, t
elemedy-

cyny, rozwoju intelig
ent-

nych usług samorządowych 

(smart c
itie

s) oraz nowocze-

snych ro
związań w ro

lnic-

tw
ie, ochronie środowiska 

czy energetyce” – opisuje 

skutki w
ejścia w życie projek-

towanych przepisów Krajowa 

Izba Gospodarcza Elektro
niki 

i Telekomunikacji.

Podobnie uważają repre-

zentanci Polskiej Iz
by Han-

dlu. Ich zdaniem trzeba 

pamiętać, że Polska ma ogra-

niczoną lic
zbę dostawców 

sieci. Je
śli je

den z nich zo-

stanie wyłączony, zaszkodzi 

to innowacjom w technologii 

i odroczy digitalizację Polski. 

Koszty operatorów wzrosną, 

co przełoży się na wzrost cen 

usług dla konsumentów.

Z opinii p
rawnej Krajowej 

Izby Komunikacji Ether-

netowej w
ynika z kolei, ż

e 

przygotowane ro
związania 

są niezgodne z art. 
2 (zasa-

dy demokratyczne państwa 

prawa), a
rt. 

20 (zasady spo-

łecznej gospodarki rynkowej), 

art. 
22 (w

olność działalności 

gospodarczej) oraz art. 3
2 (za-

sada równości) k
onstytucji. 

Autor o
pinii, p

rof. M
ariu

sz 

Bidziński, z
wraca uwagę na 

to, że projektowana regula-

cja w sposób rażący ingeruje 

w prawa nabyte dostawców, 

którym przypisana zostanie 

przez polity
ków ocena „w

y-

sokie ryzyko”.

– Przedsiębiorcy de fa
c-

to zmuszeni b
ędą usunąć 

sprzęt, u
sługi i o

programo-

wanie, które wprowadzili n
a 

rynek zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. D
otychczas 

to do przedsiębiorców nale-

żała ocena ryzyka wszyst-

kich fi l
arów prowadzonej 

działalności, w
prowadzanie 

odpowiednich standardów 

bezpieczeństwa oraz moni-

torin
g bezpieczeństwa tra

ns-

akcji i 
produktów – zauważa 

prof. B
idziński. 

Twierdzi, że produkty, 

sprzęt i oprogramowanie 

znajdujące się dziś na rynku 

są na nim
 legalnie. Pomysł 

projektodawcy należy więc 

uznać za naruszający zasa-

dę niedziałania prawa wstecz 

oraz zasadę ochrony intere-

sów w toku, które to wynikają 

z art. 
2 konstytucji.

Groźba odszkodowań

Prezes Izby Przemysłowo-

-Handlowej Polska-Azja Ja-

nusz Piechociński podkreśla, 

że rządzący powinni lic
zyć się 

z roszczeniami w
obec Skarbu 

Państwa podmiotów, które 

poniosą wydatki w
ynikające 

ze zmiany prawa. W
 ofi cjal-

nie przekazanej w
 ramach 

konsulta
cji o

pinii p
rzypo-

mina, że do dziś Polska bo-

ryka się z konsekwencjami 

decyzji z
 2016 r. w

 obszarze 

energetyki w
iatro

wej, k
tó-

re doprowadziły po latach 

do konieczności zawierania 

ugód i w
ymuszonych przejęć 

niezadowolonych podmio-

tów prywatnych z ewidentną 

stra
tą dla Skarbu Państwa.

– Operatorzy staną przed 

tru
dnym wyborem: wystąpić 

z roszczeniami w
obec pań-

stw
a za nieplanowane do-

datkowe koszty czy najpierw 

budować nowoczesną sieć 5G 

i przeznaczać środki na odbu-

dowę od podstaw istniejących 

sieci. A
 w końcu przed decyzją 

o przeniesieniu kosztów tej 

operacji n
a fi n

alnego klien-

ta – zauważa Piechociński. 

Zaznacza, że polski ry-

nek operatorów znajdzie się 

w nowych warunkach zdol-

ności konkurencyjnych, bo 

nie wszyscy będą musie-

li w
ydać ty

le samo na wy-

mianę używanego sprzętu. 

Z danych zaprezentowanych 

kilka ty
godni te

mu przez 

szefa działu analiz Haito
ng 

Banku Konrada Księżopol-

skiego w
ynika, że na w

y-

mianę sprzętu pochodzące-

go z Azji P
lay będzie musiał 

wydać 1,3– 1,5 mld zł, O
ran-

ge i T
 Mobile 0,55–0,6 mld zł, 

a Polkomtel 100–200 mln zł.

Izba zarządzana przez by-

łego wicepremiera i m
inistra

 

gospodarki zwraca uwagę, że 

może to istotnie zmienić po-

zycję poszczególnych opera-

torów na rodzim
ym rynku. 

A nie o to przecież powinno 

chodzić w ustawie dotyczą-

cej cyberbezpieczeństwa.

Konieczna debata

Wszelkie uwagi do projek-

tu są właśnie konsultowane 

w Kancelarii P
rezesa Rady 

Ministró
w, która przejęła za-

dania Ministerstwa Cyfryza-

cji. B
iznes lic

zy, że rządzący, 

jeśli n
awet n

ie chcą wierzyć 

przedsiębiorcom działającym 

na polskim
 rynku, przyjrzą 

się, ja
k o cyberbezpieczeń-

stwo dbają inne państwa.

– Wielka Brytania podjęła 

decyzję, że do 2028 r. c
zęść 

sprzętu powinna zniknąć 

z tamtejszych sieci te
lekomu-

nikacyjnych. Zrobiono to po 

merytorycznej debacie, ana-

lizując, czy dany sprzęt m
oże 

być np. w bazie wojskowej czy 

w domu. Podobnie podeszły 

do tematu Niemcy. Dokona-

no analizy bezpieczeństwa 

i przyjęto rozwiązania mające 

ograniczyć ryzyka – wskazy-

wał Piotr M
ieczkowski, d

y-

rektor zarządzający Fundacji 

Digital Poland, podczas nie-

dawno zorganizowanej przez 

DGP debaty.

– W
 Polsce ta

kiej debaty 

w ogóle nie m
a. Z samego 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stwa oraz uzasadnienia nie-

wiele się dowiadujemy. To 

niestety wzmacnia przeko-

nanie, że chodzi w
yłącznie 

o decyzje polity
czne, a nie 

merytoryczne – uważa eks-

pert. 

©℗ technologie  Rodzim
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 badania i r
ozwój 

Agnieszka Pokojska

Bartek Godusławski

dgp@infor.p
l

Polskie fi r
my nie są szcze-

gólnie m
ocno nastawione 

na automatyzację produk-

cji. R
ząd chce to

 zmienić. 

Pomóc m
a nowa ulga na 

robotyzację, n
a wzór ist-

niejącej ju
ż dla działalno-

ści badawczo-rozwojowej. 

Nad projektem ustawy pra-

cują resorty
 rozwoju i fi 

nan-

sów. M
a on zostać przyjęty 

przez rząd do końca września, 

a nowe rozwiązanie zacznie 

obowiązywać od 1 stycznia 

2021 r. B
ędą m

ogły z niego 

skorzystać m
ałe i ś

rednie 

fi rm
y oraz duże podmioty. 

Ulga będzie obejmować wy-

datki na zakup robotów, ko-

botów (m
aszyn współpracu-

jących z ludźmi), d
rukarek 3D, 

ale także oprogramowania, 

urządzeń i w
irtu

alnej rz
eczy-

wistości wykorzystywanej do 

projektowania, produkcji czy 

przetwarzania. Dotyczyć ma 

też maszyn produkcyjnych 

sterowanych cyfro
wo, kosz-

tów czasowego ich użytkowa-

nia oraz wydatków na szko-

lenie pracowników związane 

z uruchomieniem systemu. 

Zdaniem Grzegorza Ku-

sia, radcy prawnego i d
o-

radcy podatkowego z PwC, 

z ulgi z chęcią skorzystają 

przedsiębiorcy, którzy pla-

nują nowoczesne i zautoma-

tyzowane lin
ie produkcyjne. 

Dla in
nych benefi cjentów 

tego rozwiązania kluczowe 

będzie, co rząd zawrze w de-

fi n
icji „

robota”.

Według danych na ko-

niec 2018 r. na 10 tys. pra-

cowników w przetwórstwie 

przemysłowym w Polsce 

przypadały 42 roboty. T
o 

zdecydowanie m
niej n

iż 

w Niemczech (338), a
 na-

wet w
 Czechach (135) czy 

na Węgrzech (84). W
 sumie 

wykorzystywaliśmy ponad 

13,6 tys. robotów przemy-

słowych. N
iemal 40 proc. 

było w branży m
otoryza-

cyjnej należącej do zagra-

nicznych koncernów. ©
℗
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 gwarancje 

Marek Chądzyński

marek.chadzynski@infor.p
l

Wypłata odszkodowań z bu-

dżetu za niezapłacone faktu-

ry w zamian za część składek 

pobieranych przez towarzy-

stwa ubezpieczeniowe – tak 

może wyglądać system gwa-

rancji k
redytu kupieckiego, 

nad którym pracuje M
ini-

sterstw
o Rozwoju. R

esort 

nie zdradza szczegółów, ale 

deklaruje, że rozwiązanie 

byłoby wzorowane na syste-

mie niemieckim
. Tam rząd 

podpisał u
mowy z fi r

ma-

mi ubezpieczeniowymi i z
a 

65 proc. zebranych przez nie 

składek postawił d
o dyspozy-

cji p
ulę 30 mld euro na wy-

płatę odszkodowań z ubez-

pieczeń należności. W
 Polsce 

ubezpieczyciele bardzo lic
zą 

na podobne rozwiązanie. Bo, 

jak mówią, pozwoli im
 to pa-

trzeć przez palce na pogar-

szającą się kondycję fi n
an-

sową fi r
m. ©℗ 
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Marek Chądzyński

Tomasz Żółciak

dgp@infor.p
l

Jak sprawadził D
GP, skala 

tąpnięcia w
 samorządo-

wych dochodach z PIT za 

kwiecień jest bezprece-

densowa. Spadek wynosi 

z reguły ponad 40 proc. 

w porównaniu z kwiet-

niem 2019 r. W
 W

arsza-

wie, Lublin
ie i B

ydgoszczy 

dochody z tego tytułu zma-

lały aż o 41 proc., w
 Katowi-

cach – o 42 proc., w
e W

ro-

cławiu – niemal 40 proc. 

Jeszcze bardziej drama-

tyczne spadki samorządy 

odnotowały w przypadku 

CIT. Przykładowo Gdańsk 

w kwietniu ubiegłego roku 

otrzymał z tego tytułu ok. 

47,3 mln zł, te
raz – 5,4 mln 

zł. T
o spadek o 89 proc.

– To dramat– mówi Piotr 

Tomaszewski, skarbnik 

Bydgoszczy. – Z tak znacz-

nym obniżeniem wpływów 

z PIT miasto nie miało ni-

gdy do czynienia – wtóruje 

mu M
arcin Obłoza z wro-

cławskiego magistratu. 

Ministerstwo Finansów 

tłumaczy, że kwietniowe 

załamanie dochodów z PIT 

miało kilka przyczyn. Je
d-

na to
 gorsza koniunktura 

w gospodarce. Ale nie tyl-

ko. R
esort przesunął ter-

miny rozliczeń obu po-

datków na koniec m
aja. 

Ci, k
tórzy m

uszą podatek 

dopłacić, robią to zwykle 

w ostatniej chwili.
 W

ięc 

stanie się to
 m

iesiąc póź-

niej niż rok temu.

– Przedstawiciele dużych 

miast, w
 których płace są 

wyższe od średniej, a
 więc 

i li
czba osób z dopłatą po-

datków je
st stosunkowo 

duża, m
ówiąc o załama-

niu wpływów z PIT, m
u-

szą brać pod uwagę to 

przesunięcie – wskazuje 

rzecznik M
F Paweł Ju

rek. 

Resort zwraca też uwagę, 

że choć w kwietniu wpływy 

z PIT m
ogły spaść, to

 rząd 

wyrównał te
n ubytek sa-

morządom większą sub-

wencją ogólną. D
o końca 

kwietnia w
ypłacił z

 niej 

o prawie 2,4 m
ld zł w

ięcej 

niż rok wcześniej. L
icząc 

subwencję plus wpływy 

z PIT, samorządy w tym 

roku dostały tyle, ile
 w po-

przednim
.

Ale ta
ki u

kład – rosną-

ce wydatki n
a subwencje 

przy spadających wpływach 

z podatków – oznacza, że 

w kwietniu budżet central-

ny zatrzeszczał w
 szwach. 

– Po kwietniu załama-

nie w dochodach budże-

towych na pewno będzie 

i je
steśmy tego świadomi. 

Fiskalnie nie tylko ten rok 

będzie wyzwaniem, ale 

też kolejny. Poprawy sytu-

acji b
udżetowej m

ożemy 

spodziewać się od 2022 r. 

– potwierdza w wywiadzie 

z DGP wiceminister fi n
an-

sów Piotr Patkowski.  ©
℗

Rozmowa z w
iceministre

m 

Patkowskim
  A5

Tąpnięcie w
 budżetach  A6

W miejskich 

kasach zieje 

pustką

Rząd ma wesprzeć 

ubezpieczycieli 

Będzie ulga, będzie więcej robotów

nadużycia seksualne Przez ponad siedem 

miesięcy nie wyłoniono składu komisji d
s. 

zwalczania pedofi li
i. Z

a to teraz, dzięki sejm
owej 

wrzutce do tarczy 3.0., w
 gremium będzie m

ogła 

zasiąść nawet osoba bez żadnego wykształcenia. 

Wystarczy, że m
a odznaczenie 

B7

korporacje prawnicze Cenzura – tak Sebastia
n Kaleta, 

wiceminister sprawiedliw
ości, o

cenia pomysł zakazania 

adwokatom  postępowania sprzecznego z uchwałami 

organów samorządu. I z
apowiada, że jeśli k

odeks etyki 

z kwestio
nowanym przepisem zostanie uchwalony, 

minister zaskarży go do Sądu Najwyższego 

B8

podatki N
owy formularz informacji o

 cenach 

transferowych będzie kluczowym elementem, który 

pozwoli n
a redukcję wielomilia

rdowej lu
ki w

 CIT. 

Mowa o opublikowanych właśnie wzorach informacji 

TPR-P i T
PR-C. Podatnicy PIT i C

IT prześlą ją 

skarbówce po raz pierwszy do końca września br.  B2

Orderem w zwyrodnialca 

MS broni w
olności słowa w palestrze

Fiskus zyska kolejne dane

w numerze

Wyborczy 

domek z kart

Po miesiącu 

w roli 

szeregowego 

posła mogę tylko 

powiedzieć, 

że w porównaniu 

z polską polity
ką 

„House of Cards” 

to nudziarstwo

Jako Porozumienie 

jesteśmy skłonni 

przyjąć wariant mieszany 

wyborów. Zresztą 

jest on dyskutowany 

w szeregach 

Zjednoczonej Prawicy 

 

A2–3

 jarosław gowin 

 prezes porozumienia 

fo
t. 

W
oj

te
k 

Gór
sk

i

 polityka  Wybory prezydenckie odbędą się między 

28 czerwca a połową lip
ca – to nowa wersja porozumie-

nia na prawicy. M
a ona pogodzić zwolenników term

inu 

23 maja w PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina. By 

przyspieszyć term
iny, m

arszałek Sejmu miałaby za-

rządzić wybory po ogłoszeniu sprawozdania PKW 

z 10 maja bez czekania na stanowisko Sądu 

Najwyższego. Różnice zdań w tej sprawie 

były powodem polity
cznych tu

rbulencji 

w sobotę. Realny był scenariu
sz, że jesz-

cze tego dnia Elżbieta Witek zarządzi 

wybory na 23 maja, ale oznaczałoby 

to ro
zpad koalicji. O

statecznie do 

tego nie doszło, ale nerwowa sytu-

acja w obozie rządowym się utrz
y-

muje. Równocześnie trw
ają prace 

na korektą ustawy o głosowaniu 

korespondencyjnym. ©℗ A2–3
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Wyborczy 

domek z kart

Jako Porozumienie 

jesteśmy skłonni 

przyjąć wariant mieszany 

Zjednoczonej Prawicy
A2–3

Wybory prezydenckie odbędą się między 

28 czerwca a połową lip
ca – to nowa wersja porozumie-

nia na prawicy. M
a ona pogodzić zwolenników term

inu 

23 maja w PiS z Porozumieniem Jarosława Gowina. By 

przyspieszyć term
iny, m

arszałek Sejmu miałaby za-

rządzić wybory po ogłoszeniu sprawozdania PKW 

z 10 maja bez czekania na stanowisko Sądu 

Najwyższego. Różnice zdań w tej sprawie 

były powodem polity
cznych tu

rbulencji 

w sobotę. Realny był scenariu
sz, że jesz-

cze tego dnia Elżbieta Witek zarządzi 

wybory na 23 maja, ale oznaczałoby 

to ro
zpad koalicji. O

statecznie do 

tego nie doszło, ale nerwowa sytu-

acja w obozie rządowym się utrz
y-

muje. Równocześnie trw
ają prace 

na korektą ustawy o głosowaniu 

A2–3

 finanse  Samorządy 

w kwietniu dostały 

niemal o
 połowę 

mniej p
ieniędzy 

z PIT niż rok temu. 

MF uspokaja, 

że to częściowo 

efekt przesunięcia 

term
inów rozliczeń. 

Ale przyznaje: w
yniki 

budżetu centra
lnego 

też były złe

przedsiębiorczy i p
rawniczy wtorek

gazetaprawna.pl 

dziennik.pl

forsal.pl

Wtorek 
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w numerze

korekta jpk_v7 Korygując część 

ewidencyjną, tr
zeba będzie 

złożyć czynny żal, a
by uniknąć 

odpowiedzialności karnej skarbowej 

– wynika z odpowiedzi re
sortu

 

fi n
ansów na pytanie DGP  

B2

przetargi Eksperci obawiają się, 

że nie jesteśmy przygotowani do 

reform
y zamówień publicznych. 

Nie wydano aktów wykonawczych, 

a rząd prowadzi prace nad 

nowelizacją przepisów 

B4

wyhamowany mobbing płacowy 

Projekt, k
tóry miał przeciwdziałać 

nierównościom w wynagradzaniu, 

nie będzie szybko uchwalony. 

Posłowie chcą przeanalizować 

jego konsekwencje 

B10

temida łagodna dla plagiatorów

Rektor oskarżony o plagiat złożył 

rezygnację. Jednak choć jest to
 

przestępstwo ścigane z urzędu, 

nikt n
ie pali się do zainicjowania 

postępowania karnego    

B6

Podatki i k
sięgowość

Firma i p
rawo

Samorząd i a
dministracja

Kadry i p
łace

Prawnik

wątpliwe kryteria przy pomocy dla 

rodzin Zdaniem wojewody śląskiego 

miejsce odprowadzania podatku nie 

powinno decydować o dostępie do 

bonu żłobkowego. In
ni nie widzą 

w tym warunku nic złego  

B8

Apteczna bitwa o rzecznika i je
go bezstronność

 farmacja 

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Od dłuższego czasu z nie-

pokojem obserwujemy ak-

tywność rzecznika m
ałych 

i średnich przedsiębiorców 

w kierunku obrony in
tere-

sów dużych zagranicznych 

sieci aptecznych przejawia-

jącą się jego udziałem jako 

strona w postępowaniach 

administracyjnych oraz są-

dowych toczących się wobec 

podmiotów prowadzących 

apteczne sieci, k
tóre na-

ruszyły prawo. Taki zarzut 

w swym liś
cie otwartym do 

Adama Abramowicza stawia 

Marcin W
iśniewski, p

rezes 

Związku Aptekarzy Pra-

codawców Polskich Aptek 

(ZAPPA).

Dodaje, że członkowie 

jego związku dostrzegają 

próby wpływania rzeczni-

ka na organy in
spekcji f

ar-

maceutycznej za pośrednic-

twem Ministerstwa Zdrowia 

mające na celu wymuszenie 

na nich zmiany interpreta-

cji p
rzepisów ustawy nazy-

wanej „apteką dla apteka-

rza” wprowadzonej w
 2017 r. 

i chroniącej polski rynek ap-

teczny. „Zmiana interpreta-

cji u
możliw

iłaby omijanie 

zapisów ustawy, dalszy roz-

wój sieci, c
o skutkowałoby 

upadkiem tysięcy polskich 

przedsiębiorstw sektora 

MŚP oraz przejęciem rynku 

przez kapita
ł zagraniczny. 

Stanowiło
by to

 oczywistą 

i n
ieodwracalną stratę dla 

polskich pacjentów, budżetu 

państwa oraz systemu opie-

ki zdrowotnej” – przekonuje 

prezes ZAPPA.

Pismo do rzecznika wpi-

suje się w spór trwający od 

dawna na rynku aptecznym. 

Po jednej stronie są indywi-

dualni fa
rmaceuci, k

tórych 

interesów broni N
aczelna 

Izba Aptekarska. Po drugiej 

sieci apteczne, w
 im

ieniu 

których często występują 

duże organizacje pracodaw-

ców, oraz ambasady krajów, 

z których sieci pochodzą (np. 

USA, Iz
raela i L

itw
y).

W ostatnich tygodniach 

zarzewiem sporu jest p
ro-

cedowana w Sejm
ie usta-

wa o zawodzie farmaceuty. 

Samorząd aptekarski oraz 

ZAPPA chcą zwiększenia 

niezależności kierowników 

aptek od właścicieli. Z
 kolei 

sieci apteczne uważają, że 

już w świetle
 obecnie obo-

wiązujących przepisów nie-

zależność kierownika jest 

właściwie zagwarantowana.

Rzecznik M
SP w swoich 

ofi cjalnych wystąpieniach 

znacznie częściej sprzyja 

sieciom niż właścicielom 

jednej czy dwóch placówek 

aptecznych. Tak też stało się 

w przypadku obecnie pro-

cedowanego projektu usta-

wy – opinia rzecznika jest 

zbieżna z uwagami organi-

zacji, d
o których należą sie-

ci apteczne. ZAPPA jest ty
m 

oburzona, bo uważa, że zrze-

szeni w
 związku aptekarze 

również są przedsiębiorca-

mi, a
 rzecznik MŚP nie po-

prosił o
rganizacji o

 opinię. 

W efekcie – zdaniem M
ar-

cina W
iśniewskiego – opi-

nia organu mającego na celu 

reprezentowanie drobne-

go biznesu de facto nie jest 

w in
teresie tegoż biznesu, 

lecz sprzyja znacznie więk-

szym podmiotom. 
©℗

Prawa nabyte kontra 

cyberbezpieczeństwo

Patryk Słowik

patry
k.slowik@infor.p

l

@Patry
kSlowik

Rozwiązanie niezgodne 

z wieloma norm
ami zawar-

tymi w
 konstytucji, p

rawem 

przedsiębiorców i z
asadami 

Konstytucji B
iznesu, z Euro-

pejskim Kodeksem Łączności 

Elektro
nicznej, a

ż wreszcie 

z logiką, która powinna za-

kładać konkurencyjność ro-

dzimych przedsiębiorców na 

europejskich rynkach, a nie 

dokładanie im
 obowiązków 

i kosztów, których nie po-

noszą konkurenci z innych 

państw. Takie zarzuty wobec 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stw
a stawiają organizacje 

przedsiębiorców skupiające 

branżę telekomunikacyjną 

oraz podmioty specjalizujące 

się w wymianie handlowej 

z krajami azjatyckim
i.

(Niedo)rozwój rynku

Przypomnijm
y w najwięk-

szym skrócie: przygotowa-

ny przez nieistniające już Mi-

nisterstwo Cyfryzacji p
rojekt 

ma być zupełnie nowym po-

dejściem do cyberbezpieczeń-

stwa. Dla większości je
dnak 

jest ja
sne, że kluczowe prze-

pisy związane są z rozbudo-

wą infrastruktury 5G. W
 pro-

jekcie nie wskazano z nazwy 

żadnego z producentów, ale 

gdyby ustawa weszła w życie 

w przygotowanym kształcie, 

polity
cy mogliby podjąć decy-

zję o wykluczeniu wybranych 

dostawców sprzętu. 

W praktyce chodzi o
 to

, 

że rząd będzie mógł zakazać 

tworzenia nowoczesnej sieci 

telekomunikacyjnej na ba-

zie urządzeń dostarczanych 

przez chiński koncern Hu-

awei. C
o więcej, będzie moż-

na nakazać rozbiórkę już za-

instalowanych urządzeń, na 

co operatorzy telekomunika-

cyjni dostaną pięć lat. Z
da-

niem projektodawcy nie ma 

w tym nic złego. Bo będzie to 

inwestycja przedsiębiorców 

we własne bezpieczeństwo.

 Biznes jednak takich kosz-

tów ponosić nie chce. „W
 za-

kresie skutków społecznych 

należy opisać wpływ na lik
wi-

dację miejsc pracy, obniżenie 

dostępności nowoczesnych 

usług, wzrost wyklucze-

nia cyfro
wego wynikające-

go z wyższego kosztu usług 

dla konsumentów i p
rzed-

siębiorstw: w
 szczególności 

w obszarach pracy zdalnej, 

zdalnej edukacji, t
elemedy-

cyny, rozwoju intelig
ent-

nych usług samorządowych 

(smart c
itie

s) oraz nowocze-

snych ro
związań w ro

lnic-

tw
ie, ochronie środowiska 

czy energetyce” – opisuje 

skutki w
ejścia w życie projek-

towanych przepisów Krajowa 

Izba Gospodarcza Elektro
niki 

i Telekomunikacji.

Podobnie uważają repre-

zentanci Polskiej Iz
by Han-

dlu. Ich zdaniem trzeba 

pamiętać, że Polska ma ogra-

niczoną lic
zbę dostawców 

sieci. Je
śli je

den z nich zo-

stanie wyłączony, zaszkodzi 

to innowacjom w technologii 

i odroczy digitalizację Polski. 

Koszty operatorów wzrosną, 

co przełoży się na wzrost cen 

usług dla konsumentów.

Z opinii p
rawnej Krajowej 

Izby Komunikacji Ether-

netowej w
ynika z kolei, ż

e 

przygotowane ro
związania 

są niezgodne z art. 
2 (zasa-

dy demokratyczne państwa 

prawa), a
rt. 

20 (zasady spo-

łecznej gospodarki rynkowej), 

art. 
22 (w

olność działalności 

gospodarczej) oraz art. 3
2 (za-

sada równości) k
onstytucji. 

Autor o
pinii, p

rof. M
ariu

sz 

Bidziński, z
wraca uwagę na 

to, że projektowana regula-

cja w sposób rażący ingeruje 

w prawa nabyte dostawców, 

którym przypisana zostanie 

przez polity
ków ocena „w

y-

sokie ryzyko”.

– Przedsiębiorcy de fa
c-

to zmuszeni b
ędą usunąć 

sprzęt, u
sługi i o

programo-

wanie, które wprowadzili n
a 

rynek zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. D
otychczas 

to do przedsiębiorców nale-

żała ocena ryzyka wszyst-

kich fi l
arów prowadzonej 

działalności, w
prowadzanie 

odpowiednich standardów 

bezpieczeństwa oraz moni-

torin
g bezpieczeństwa tra

ns-

akcji i 
produktów – zauważa 

prof. B
idziński. 

Twierdzi, że produkty, 

sprzęt i oprogramowanie 

znajdujące się dziś na rynku 

są na nim
 legalnie. Pomysł 

projektodawcy należy więc 

uznać za naruszający zasa-

dę niedziałania prawa wstecz 

oraz zasadę ochrony intere-

sów w toku, które to wynikają 

z art. 
2 konstytucji.

Groźba odszkodowań

Prezes Izby Przemysłowo-

-Handlowej Polska-Azja Ja-

nusz Piechociński podkreśla, 

że rządzący powinni lic
zyć się 

z roszczeniami w
obec Skarbu 

Państwa podmiotów, które 

poniosą wydatki w
ynikające 

ze zmiany prawa. W
 ofi cjal-

nie przekazanej w
 ramach 

konsulta
cji o

pinii p
rzypo-

mina, że do dziś Polska bo-

ryka się z konsekwencjami 

decyzji z
 2016 r. w

 obszarze 

energetyki w
iatro

wej, k
tó-

re doprowadziły po latach 

do konieczności zawierania 

ugód i w
ymuszonych przejęć 

niezadowolonych podmio-

tów prywatnych z ewidentną 

stra
tą dla Skarbu Państwa.

– Operatorzy staną przed 

tru
dnym wyborem: wystąpić 

z roszczeniami w
obec pań-

stw
a za nieplanowane do-

datkowe koszty czy najpierw 

budować nowoczesną sieć 5G 

i przeznaczać środki na odbu-

dowę od podstaw istniejących 

sieci. A
 w końcu przed decyzją 

o przeniesieniu kosztów tej 

operacji n
a fi n

alnego klien-

ta – zauważa Piechociński. 

Zaznacza, że polski ry-

nek operatorów znajdzie się 

w nowych warunkach zdol-

ności konkurencyjnych, bo 

nie wszyscy będą musie-

li w
ydać ty

le samo na wy-

mianę używanego sprzętu. 

Z danych zaprezentowanych 

kilka ty
godni te

mu przez 

szefa działu analiz Haito
ng 

Banku Konrada Księżopol-

skiego w
ynika, że na w

y-

mianę sprzętu pochodzące-

go z Azji P
lay będzie musiał 

wydać 1,3– 1,5 mld zł, O
ran-

ge i T
 Mobile 0,55–0,6 mld zł, 

a Polkomtel 100–200 mln zł.

Izba zarządzana przez by-

łego wicepremiera i m
inistra

 

gospodarki zwraca uwagę, że 

może to istotnie zmienić po-

zycję poszczególnych opera-

torów na rodzim
ym rynku. 

A nie o to przecież powinno 

chodzić w ustawie dotyczą-

cej cyberbezpieczeństwa.

Konieczna debata

Wszelkie uwagi do projek-

tu są właśnie konsultowane 

w Kancelarii P
rezesa Rady 

Ministró
w, która przejęła za-

dania Ministerstwa Cyfryza-

cji. B
iznes lic

zy, że rządzący, 

jeśli n
awet n

ie chcą wierzyć 

przedsiębiorcom działającym 

na polskim
 rynku, przyjrzą 

się, ja
k o cyberbezpieczeń-

stwo dbają inne państwa.

– Wielka Brytania podjęła 

decyzję, że do 2028 r. c
zęść 

sprzętu powinna zniknąć 

z tamtejszych sieci te
lekomu-

nikacyjnych. Zrobiono to po 

merytorycznej debacie, ana-

lizując, czy dany sprzęt m
oże 

być np. w bazie wojskowej czy 

w domu. Podobnie podeszły 

do tematu Niemcy. Dokona-

no analizy bezpieczeństwa 

i przyjęto rozwiązania mające 

ograniczyć ryzyka – wskazy-

wał Piotr M
ieczkowski, d

y-

rektor zarządzający Fundacji 

Digital Poland, podczas nie-

dawno zorganizowanej przez 

DGP debaty.

– W
 Polsce ta

kiej debaty 

w ogóle nie m
a. Z samego 

projektu ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeń-

stwa oraz uzasadnienia nie-

wiele się dowiadujemy. To 

niestety wzmacnia przeko-

nanie, że chodzi w
yłącznie 

o decyzje polity
czne, a nie 

merytoryczne – uważa eks-

pert. 

©℗ technologie  Rodzim
i przedsiębiorcy telekomunikacyjni zapłacą majątek, 

a część kosztów przerzucą na abonentów. Takie skutki m
oże mieć 

wejście w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wymiana warta milia
rdy

Dostawcy:

• c
hiński

Huawei

• sz
wedzki

Ericsso
n

• fi
ńska Nokia

Łączny koszt wymiany zainsta
lowanego

w sie
ciach 4G/5G sp

rzętu pozaeuropejsk
iego

wyniósłb
y od 2,5 do 3 m

ld zł. K
wota ta

 nie

uwzględnia innych kosztów, np. kosztów

pracy oraz uruchomienia sie
ci 5G. MC

©℗

Sh
ut

te
rs

to
ck

Wykorzysta
nie sp

rzętu pozaeuropejsk
ich

dosta
wców w budowie sie

ci 4G/LT
E

50%
60
%

ponad

16 PAŃSTW

EUROPEJSKICH

POLSKA

Źródło: Iz
ba Przemy-

słowo-Handlowa

Polska-Azja,

Haitong Bank

162 000* 

Rzeczpospolita

65 000* 

Puls Biznesu

32 000* 

Parkiet Gazeta Giełdy 





PARTNERZY MEDIALNI

EKF 2020 / WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY 111







Prenumeratę wydań cyfrowych można zamówić, ściągając  
aplikację My Company Polska na tablet i smartfon ze sklepu  
AppStore, GooglePlay, wybierając opcję zakupu prenumeraty. 

Ceny brutto zawierają podatek VAT.  
Koszty prenumeraty „My Company Polska” 
mogą stać się kosztem uzyskania przychodu. 

Kupując prenumeratę papierową,  
otrzymujesz dostęp do wydań cyfrowych  
i portalu MyCompanyPolska.pl!

Korzyści dla Prenumeratorów  
My Company Polska:
�    Subskrybcja miesięcznika „My Company 

Polska” w wersji drukowanej - 12 wydań

�    Dostęp do portalu MyCompanyPolska.pl 
archiwum artykułów od początku istnienia 
naszego pisma - 12 miesięcy

�    Dostęp do aplikacji mobilnej (iOS, Android) 
wydania miesięcznika w wersji cyfrowej  
- 12 wydań

�    Koszty przesyłki wydań drukowanych GRATIS 
wysyłka kurierem DPD i Pocztą Polską

�    Prezent do wyboru GRATIS  
wysłany kurierem wraz z pierwszym 
egzemplarzem miesięcznika

Aby zamówić prenumeratę 
w cenie 149 zł z prezentem  
wejdź na stronę 
www.gwarantowanyprezent.pl

Pomagamy 

w prowadzeniu 

biznesu



WIG EURO DOLAR FRANK
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Marzec 2021

8-9 grudnia 2021

17-18 listopada 2021

20-21 października 2021

14-16 czerwca 2021

Marzec 2021


