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Europejski Kongres Finansowy to najważniejsze 
spotkanie świata finansów i technologii w finan-
sach w Polsce. W tym roku dyskusje koncentro-
wały się wokół stabilności systemu finansowego, 
digitalizacji banków, inflacji, odpowiedzialnego 
wdrażania ESG oraz bieżącej pomocy i przyszłej 
odbudowy Ukrainy. 

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł 
Borys przypomniał, że EKF powstał w 2010 roku 
w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, by 
szukać rozwiązań problemów sektora bankowe-
go i publicznego. Obecna sytuacja w światowej 
gospodarce  nie jest zjawiskiem krótkotermino-
wym, czeka nas co najmniej dekada zawirowań, 
w czasie której kraje będą kształtować swoje 
nowe gospodarcze strategie.

Tegoroczna diagnoza kongresowych obrad była 
jednoznaczna: inflacja jest największym zagroże-
niem dla gospodarki w Polsce i na całym świecie. 
Na razie jednak nie ma zgody co do tego jak z nią 
walczyć, bo nie jest też pewne, czym global-
ny wzrost cen został spowodowany. „Nie ma 
możliwości ograniczenia inflacji bez powstania 
zasadniczych problemów społecznych, zbiednie-
nia wielu grup społecznych” – mówił podczas 
sopockiej debaty makroekonomicznej poseł do 

Parlamentu Europejskiego, były premier i były 
prezes NBP Marek Belka. 

Napaść Rosji na Ukrainę i trwająca wojna mogą 
mieć znacznie bardziej dotkliwe i długofalowe 
konsekwencje dla światowej gospodarki niż 
notowany już wzrost cen surowców, energii 
i żywności. Agresja Rosji zmieniła goeopolityczne 
myślenie i zmienia cały światowy system bezpie-
czeństwa. W trakcie debaty poświęconej wojnie 
Jan Krzysztof Bielecki, były premier Polski, któ-
rego rząd w 1991 roku jako pierwszy na świecie 
uznał niepodległość Ukrainy, Petro Poroshenko, 
prezydent Ukrainy w latach 2014-19, Joschka 
Fischer, były wicekanclerz i minister spraw zagra-
nicznych Niemiec oraz Eric Berglof, główny eko-
nomista Asian Infrastructure Investment Bank 
i dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych 
w London School of Economics and Political 
Science zastanawiali się jak zapewnić pokój, jak 
wzmocnić Unię i jak odbudować Ukrainę. 

Jan Krzysztof Bielecki zaproponował, żeby Unia 
wprowadziła rodzaj opłaty celnej na trafiający na 
jej rynek rosyjski eksport, żeby osłabić konkuren-
cyjność towarów pochodzących z Rosji, a tym sa-
mym uderzyć w zyski tego kraju. Pieniądze z do-
datkowej opłaty miałyby być zgromadzone na 
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fundusz, który po wojnie zostałby wykorzystany 
na odbudowę Ukrainy. Ta propozycja stała się 
jedną z ogłoszonych rekomendacji Europejskiego 
Kongresu Finansowego. 

Eric Berglof zwrócił uwagę, że plan odbudo-
wy nie może pochodzić z „zewnątrz”, musi być 
wypracowany przez samą Ukrainę, natomiast 
projekt odbudowy tego kraju może dodatkowo 
jednoczyć i spajać Unię Europejską. 

Tymczasem wysoka inflacja i rosnące stopy 
procentowe stworzyły nowy krajobraz dla 
bankowego ryzyka. Pogorszenie się jakości 
portfela kredytowego jest – zdaniem ekspertów 
zapytanych przez EKF – aktualnie największym 
zagrożeniem dla sektora finansowego w Polsce. 
Ale – niejedynym. Prezesi największych polskich 
banków i wiceprezesi zarządzający ryzykiem 
zwrócili uwagę, że polski sektor bankowy stracił 
wskutek aktualizacji wyceny papierów skarbo-
wych w portfelach banków ok. 24 mld zł czyli 
znacznie ponad 10 proc. kapitałów.

Równocześnie wraz z rosnącym ryzykiem ro-
śnie koszt kapitału własnego, który w czerwcu 
dla polskiego sektora sięgnął 14 proc., gdy 
przez wiele lat średnio było to ok. 8 proc. Przy 
koszcie kapitału 14 proc. i kapitałach banków 
na poziomie niespełna 200 mld zł zysk sektora 
bankowego rocznie powinien wynosić 28 mld zł, 
żeby ktoś chciał w niego inwestować – zwracał 
uwagę wiceprezes mBanku Marek Lusztyn.

Sopockie spotkanie poprzedziły bardzo ważne 
konferencje: kwietniowa „Ryzyko i regulacje 
w sektorze bankowym” współorganizowana 
z UKNF oraz majowa „Zarządzanie ryzykiem 
i kapitałem w bankach”. Uczestnicy tych konfe-
rencji dyskutowali o narastaniu ryzyka prawnego 
w relacjach banków z kredytobiorcami, wzroście 
ryzyka kredytowego w kredytach detalicznych 
i korporacyjnych, docelowym kształcie kredytu 
hipotecznego, strategiach banków i zmianach 
w zarządzaniu ryzykiem w obliczu transformacji 
energetycznej i realizacji celów zrównoważone-
go rozwoju.

Jednym z największych długoterminowych ryzyk 
dla polskich banków jest ogromny portfel kredy-
tów hipotecznych, udzielony na zmienną stopę 
i w związku z tym wrażliwych na wzrost kosztu 
pieniądza. A dodajmy, że tak silnego i szybkiego 
wzrostu stóp, jaki nastąpił od października 2021 
roku, polscy kredytobiorcy nie doświadczyli 
jeszcze w historii. 

Wśród najważniejszych wyzwań dla polskiego 
sytemu finansowego jest obecnie pytanie jak 
obniżyć ryzyko zmiennej stopy, w szczególności 
kredytów hipotecznych i w jaki sposób oferować 
bardziej bezpieczne instrumenty kredytowe na 
stałą stopę. Bo – jak mówił koordynator EKF 
profesor Leszek Pawłowicz – przerzucanie 
ryzyka rynkowego na konsumentów jest rów-
noznaczne z kreowaniem przez banki samym 
sobie ryzyka prawnego. Tak było z kredytami 
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walutowymi, a tak jest właśnie teraz ze zmienną 
stopą procentową.

EKF to także działalność Klubu Odpowiedzial-
nych Finansów, który poprzez debaty i opra-
cowania promuje standardy, reguły i zasady 
ograniczające nieodpowiedzialne zachowania 
w sektorze bankowym, inwestycyjnym oraz 
w sektorze publicznym. To również kilkadzie-
siąt w ciągu roku zdalnych dyskusji w cyklu 
„Kwadrans z EKF”. Rozmowy, w których uczest-
niczą wybitni eksperci i praktycy, poświęcone są 
najważniejszym zagadnieniom związanym z sy-
tuacją makroekonomiczną, sektora bankowego, 
finansów państwa, a także finansów samorządo-
wych, odpowiedzialnych za realizację znaczącej 
części wszystkich inwestycji sektora publicznego 
w Polsce. Powstała w 2021 roku inicjatywa 
LocalTrends obejmuje Samorządowy Kongres 
Finansowy i Europejskie Forum Samorządowe 
dedykowane dyskusjom ponad podziałami na te-
mat otoczenia społeczno-gospodarczego wpły-
wającego na działalność samorządów, a poprzez 
nie – na rozwój kraju. 

EKF nie zasypia nigdy i daleko wykracza poza 
coroczne sopockie spotkania. Jest think-tankiem, 
który inicjuje konferencje, seminaria, deba-
ty, opracowuje prognozy oraz rekomendacje 
w sprawach kluczowych dla sektora finansowe-
go Polski i Europy. Z tego też powodu premier 
Mateusz Morawiecki, w liście skierowanym do 
uczestników Kongresu a odczytanym przez 
minister finansów Magdalenę Rzeczkowską, po-
dziękował za wkład Kongresu w ważną globalną 
i wewnątrzkrajową dyskusję.

Trzynasta edycja Europejskiego Kongresu 
Finansowego odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 
2023 w Sopocie.
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Szanowni Państwo,

Z reguły w trakcie EKF, a także w materiałach pokongreso-
wych zaczynam od frazy, że „Kongres nigdy nie śpi”. Chcę 
w ten sposób podkreślić niezwykłe zaangażowanie wszyst-
kich współdziałających przy realizacji naszego wydarzenia. 
Prace przygotowawcze praktycznie trwają cały rok, a różne 
wydarzenia towarzyszące zabudowują przestrzeń pomiędzy 
wielkimi kumulacjami jakimi są sesje sopockie EKF.

Tym razem chcę zaznaczyć, że Kongres ciągle się zmienia 
i w przekonaniu wielu uczestników to zmiany na lepsze. 
Jesteśmy „trendsetterem”, który określa jakie zjawiska i re-
gulacje są najważniejsze w danym roku. Dużą wagę przy-
wiązujemy do formy organizacji, stale zwiększając tempo 
wydarzeń.

A co najważniejsze, to że pracujemy cały rok i także przez 
cały ten czas staramy się utrzymać dialog ze wszystkimi za-
interesowanymi. Bo to dla Was „żyje Kongres” i to Wy jeste-
ście naszą największą wartością.

Dziękuję za współpracę i proszę o kontynuację. 

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej 
Europejskiego Kongresu Finansowego

Słowo od Przewodniczącego  
Rady Programowej EKF 



Rada Programowa 
Europejskiego Kongresu Finansowego 2022

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Programowej 
Europejskiego Kongresu Finansowego

Piotr Alicki

Prezes Zarządu  
Krajowa Izba 
Rozliczeniowa S.A.

Krzysztof Borusowski

Prezes Zarządu  
BEST S.A.

Michał Chyczewski

Były wiceminister Skarbu 
Państwa i p.o. prezesa 
Alior Bank S.A.

Magdalena Dziewguć

Country Manager  
Google Cloud Poland

Przemek Gdański

Prezes Zarządu  
BNP Paribas Bank  
Polska S.A.

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu 
ING Bank Śląski S.A.

Łukasz Buczko

Financial Services 
Industry Lead Poland 
Google Cloud

Bartosz Ciołkowski

Dyrektor Generalny na 
Polskę, Czechy i Słowację 
Mastercard Europe

Joschka Fischer

Honorowy 
Przewodniczący 
Rady Programowej 
Europejskiego Kongresu 
Finansowego

Marek Głuchowski

Radca prawny, Założyciel 
oraz Partner Zarządzający 
Kancelaria Głuchowski 
Siemiątkowski Zwara 
i Partnerzy

Monika Bąk

Dziekan Wydziału 
Ekonomicznego 
i Kierownik Katedry 
Ekonomiki Transportu 
Uniwersytet Gdański

Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu  
Biuro Informacji 
Kredytowej S.A.

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu  
Bank Gospodarstwa 
Krajowego

Piotr Frankowski

Head of Customer 
Advisory  
SAS Institute

Maciej H. Grabowski

Prezes Zarządu  
Centrum Myśli 
Strategicznych
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Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych

Jerzy Hausner

Profesor, Przewodniczący 
Rady Programowej OEES, 
Fundacja GAP 

Jakub Kiwior

Dyrektor Zarządzający 
Visa w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej

Paweł Jakubik

Członek Zarządu 
Microsoft

Grzegorz Kuliszewski

Financial Industry 
Executive  
Microsoft

Ewa Małyszko

Prezes Zarządu  
PFR Towarzystwo 
Funduszy  
Inwestycyjnych S.A.

Jan Monkiewicz

Profesor, Zakład 
Finansów  
Wydział Zarządzania 
Politechnika Warszawska

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu 

Zbigniew Jagiełło

Członek Rady Nadzorczej 
Polski Standard Płatności

Iwona Kozera

Zastępca Partnera 
Zarządzającego EY 
Consulting w regionie 
EMEIA

Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego 

Kamil Liberadzki

Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regulacji, 
Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego,  
Profesor SGH 
w Warszawie

Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu  
Izba Domów  
Maklerskich

Michał Moskalik

Dyrektor ds. 
Rozwoju Partnerstw 
Strategicznych, BNP 
Paribas Cardif w Polsce

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu  
Capital Strategy

Krzysztof Jajuga

Profesor, Kierownik 
Katedry Inwestycji 
Finansowych 
i Zarządzania Ryzykiem, 
Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu

Jarosław Kroc

Country Managing 
Director  
Accenture Polska

Krzysztof Jedlak

Redaktor naczelny 
Dziennik Gazeta Prawna

Stacy Ligas

Senior Partner, CEO 
KPMG w Polsce

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu  
Instytut Rynku 
Finansowego

Małgorzata O’Shaughnessy
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Sławomir S. Sikora

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej  
Bank Handlowy 
w Warszawie S.A.

Izabela Olszewska

Członek Zarządu  
Giełda Papierów 
Wartościowych 
w Warszawie S.A.

Jacek Socha

Przewodniczący Komisji 
Papierów Wartościowych 
i Giełd (1994-2004), 
Minister Skarbu (2004-
2005)

Dariusz Piotrowski

Dyrektor Generalny  
Dell Technologies  
Polska

Andrzej Suszycki

Adjunct Professor 
of Political Science 
University of Potsdam

Mirosław Szreder

Profesor, Dziekan 
Wydziału Zarządzania 
Uniwersytet Gdański

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel, 
Dyrektor Wykonawczy  
UN Global Compact 
Network Poland

Leszek Skiba

Prezes Zarządu  
Bank Pekao S.A. 

Wojciech Paprocki

Profesor, Dyrektor 
Instytutu Infrastruktury, 
Transportu i Mobilności 
Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu  
mBank S.A.

Andrzej Reich

Lider Klubu 
Odpowiedzialnych 
Finansów przy EKF 

Jan Szambelańczyk

Profesor, Kierownik 
Katedry Pracy i Polityki 
Społecznej  
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu

Maciej Trybuchowski

Prezes Zarządu  
Krajowy Depozyt 
Papierów  
Wartościowych S.A.

Andrzej Sławiński

Profesor  
Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie

Leszek Pawłowicz

Koordynator 
Europejskiego Kongresu 
Finansowego 

Wojciech Surmacz

Prezes Zarządu  
Polska Agencja Prasowa

Małgorzata Rusewicz

Prezes  
Izba Zarządzających 
Funduszami i Aktywami

Przemysław Szczygielski

Lider sektora finansowego 
w Polsce, Lider 
zarządzania ryzykiem oraz 
doradztwa regulacyjnego 
dla sektora finansowego, 
Partner, Deloitte w Polsce

Tadeusz Woszczyński

Country Manager Poland, 
Austria, Czech Rep., 
Slovakia & Baltics  
Hitachi Europe
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Obecna sytuacja w gospodarce nie jest zjawiskiem krótkoterminowym. 
Mówimy co najmniej o dekadzie zawirowań. Jeśli w ciągu tej dekady Europa 
nie zmieni swojej strategii gospodarczej, utraci pozycję lidera w gospodarce 
światowej. Zbliżamy się do końca doby globalizacji. Przechodzimy w erę 
regionalizacji - Europa, Chiny, Indie i USA to liderzy. (...) Polska ma w tym 
trudnym czasie szansę wykonać skok do przodu. Polska musi poszukiwać 
nisz, rozwoju infrastruktury, reindustrializacji i współpracy z Ukrainą. Dzięki 
temu Europa nie będzie się dzielić na dwie grupy, dwie jakości. 

Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

Resort finansów jest świadomy tego, że zwiększanie wydatków publicznych 
może opóźnić schodzenie inflacji na bardziej akceptowalne poziomy i dlatego 
zamierzamy tutaj bardzo ostrożnie podchodzić do nowych wydatków. (…) 
Mam nadzieję, że niestandardowe wydatki - na pomoc uchodźcom, pomoc 
w walce z wysokimi cenami - w kolejnych latach będą się zmniejszać, co 
pozwoli zejść z długiem publicznym poniżej wskaźnika 50% PKB, co będzie 
jednym z lepszych wyników w UE. Kluczowe programy - KPO (ponad 160 mld 
na inwestycje) oraz program Inwestycji Strategicznych dadzą impuls inwesty-
cyjny, który pomoże skutecznie walczyć w kryzysem.

Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów

Nie możemy zacząć odbudowy Ukrainy, kiedy trwają bombardowania. Zanim 
zaczniemy inwestować, musimy mieć zapewnienie bezpieczeństwa (…) Plan 
odbudowy musi być wypracowany przez Ukrainę, to jest kluczowe. Sygnał 
o statusie państwa kandydackiego ma zasadnicze znaczenie (…) To będzie 
najciekawszy projekt odbudowy, możemy wobec niego zjednoczyć Unię 
Europejską.

Erik Berglof, Chief Economist, Asian Infrastructure Investment Bank, 
Director, Institute of Global Affairs, London School of Economics  
and Political Science
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Solidarność z Ukrainą jest w tej chwili bardzo silna, ale kiedy dojdzie do 
redystrybucji funduszy, na pewno Polska i wiele innych państw Unii wiele 
stracą. Będziecie wtedy płatnikiem netto i to pociągnie pewne dyskusje także 
w polskiej polityce, co skomplikuje sprawy. Dlatego trzeba mówić o bezpie-
czeństwie, bezpieczeństwo ma być tym priorytetem. (…) Jeśli bezpieczeństwo 
trafi na szczyt naszych dyskusji, to otworzy drzwi do Unii dla Ukrainy. (...) 
W odbudowanie Ukrainy pieniądze europejskie będą odgrywały kluczową 
rolę (…) Doradzałbym stworzenie jak najszybciej, koniecznie z USA i między-
narodowymi instytucjami finansowymi „klubu przyjaciół Ukrainy”.

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

Jako Unia Europejska możemy najlepiej odpowiedzieć na kryzys geopoli-
tyczny z pozycji naszej własnej siły. Musimy zbudować swoją odporność 
ekonomiczną, która może być wspierana przez usługi finansowe. (…) Możemy 
zrobić więcej w wielu obszarach, aby wzmocnić naszą gospodarkę i nasz 
system finansowy. Jednym z tych obszarów, na którym musimy się skupić jest 
edukacja finansowa, aby podejmować dobre decyzje finansowe.

Mairead McGuinness, European Commissioner for Financial services,  
financial stability and Capital Markets Union

Trylemat inflacji polega na tym, jak przeprowadzić dezinflację, by nie dopro-
wadzić do głębokiej recesji i do głębokiego i trwałego zbiednienia społe-
czeństwa. Czy to jest kolejna „trójca niemożliwa”? (…) Dezinflacja jest trudna 
i kosztowna, dlatego należy wprowadzić akceptowalny podział kosztów.

Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy 
Summit, Fundacja GAP



Europejski Kongres Finansowy zawsze był forum 

dyskusji sektora finansowego z władzą publicz-

ną. W tym roku podkreślił to premier Mateusz 

Morawiecki w liście do uczestników Kongresu. 

EKF, który – jak mówił prezes Polskiego 

Funduszu Rozwoju Paweł Borys – powstał 

w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, by 

szukać rozwiązań problemów sektora bankowe-

go, teraz poszukuje właściwych odpowiedzi na 

kolejny kryzys. 

„Europejski Kongres Finansowy to okazja do 

spotkania i podjęcia szerokiej debaty o wyzwa-

niach stojących przed sektorem finansowym 

w obliczu trudnej sytuacji politycznej i gospodar-

czej, w jakiej znalazła się nie tylko Polska, ale też 

Europa i cały świat” – napisał premier w liście 

odczytanym podczas EKF przez minister finan-

sów Magdalenę Rzeczkowską. 

Paweł Borys w wystąpieniu inauguracyjnym 

mówił o wpływie na światową gospodarkę 

pandemii, a następnie napaści Rosji na Ukrainę 

i trwającej wojny. Jego zdaniem czeka nas „co 

najmniej dekada turbulencji”. Europa w ciągu 

najbliższego dziesięciolecia musi zmienić swoją 

strategię gospodarczą, żeby nie stracić globalnej 

pozycji, a Polska ma szansę w tym okresie na 

kolejny skok rozwojowy.  

Ocenił, że czasy rozwoju gospodarki opartego na 

wolnym handlu i globalizacji dobiegają końca, 

nastąpi natomiast okres regionalizacji i rozwoju 

w ramach regionów. Główne regiony to Europa, 

Indie, Chiny i USA. Stało się tak, gdyż „globali-

zacja zderzyła się z imperializmem”. Odejście od 

globalizacji będzie wymagało kilku lat kształto-

wania się nowego układu w gospodarce świato-

wej oraz podwyższonej inflacji.  

To zarys perspektywy strategicznej, ale jaka 

powinna być teraz odpowiedź rządu na obec-

ny kryzys, w którym – jak mówiła Magdalena 

Rzeczkowska – jednym z największych zagrożeń 

dla całej gospodarki jest inflacja?  

 – (…) odpowiedź polityki gospodarczej na tego 

typu wyzwania powinna być pragmatyczna 

EKF – forum dyskusji sektora finansowego 
z władzą publiczną
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i starać się pogodzić cele, które są czasami ze 
sobą sprzeczne – powiedziała minister finansów. 

Dodała, iż Ministerstwo Finansów ma świado-
mość, że zwiększenie wydatków publicznych 
może opóźnić wchodzenie inflacji na bardziej 
akceptowalne poziomy i dlatego zamierza 
bardziej ostrożnie podchodzić do nowych 
wydatków. Niemniej przybyło wyzwań dla 
wydatków publicznych, a należą do nich te 
związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy, 
wydatki na bezpieczeństwo, armię i obronność, 
a w końcu także na bezpieczeństwo zdrowotne. 
Równocześnie rząd nie będzie likwidować obec-
nych programów społecznych.  

Minister finansów mówiła, że rząd ma plan 
ograniczenia wydatków sektora publicznego 
w stosunku do PKB z 44,4 proc. w tym roku 
do 42,2 proc. w roku 2025. Deficyt – zgodnie 
z prognozami MF wynoszący w tym roku 4,3 
proc. PKB – wynika głownie z niestandardowych 
wydatków, jak pomoc uchodźcom, czy „ochrona 
Polaków przed rosnącymi cenami”. W kolejnych 
latach jednak te „niestandardowe wydatki” będą 
się zmniejszać, a dług publiczny obniży się do 
poziomu poniżej 50 proc. PKB w 2025 roku. 

Równocześnie minister finansów przestrzegła 
przed prowadzeniem polityki, która mogłaby 
doprowadzić do recesji.

– Wolniejszy wzrost gospodarczy pomoże 
w walce z inflacją, ale nie możemy dopuścić do 
sytuacji, kiedy działania ministra finansów, rządu, 
Narodowego Banku Polskiego zbyt silnie zduszą 
aktywność gospodarczą – powiedziała.

Zdaniem Pawła Borysa, Polska, jak cały region 
Europy Środkowo-Wschodniej może wykorzystać 
trwającą wojnę do wzmocnienia odporności 
poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, 
logistycznej, powiązań energetycznych, rein-
dustrializację, bliską współpracę gospodarczą 
z Ukrainą. Natomiast według przedstawicieli 
władz publicznych, kluczową rolę w rozwoju 
kraju będą odgrywały inwestycje wynikające 
z Krajowego Planu Odbudowy oraz rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych.  

Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego zaznaczył, że Polska 
powinna zidentyfikować takie obszary, w których 
rynek może się znacząco rozwinąć oraz poszuki-
wać nowych nisz. 
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Najważniejsze rekomendowane obszary działań 
w polityce gospodarczej Polski 

1.  Zapewnienie spójności polityki fiskalnej i monetarnej (tzw. policy mix)  
oraz przywrócenie wiarygodności każdej z tych polityk 

Zdecydowana większość ankietowanych specjalistów1 wskazała na niespójność ekspansywnej poli-
tyki fiskalnej z zacieśnianą polityką monetarną i wskazała na konieczność zacieśniania każdej z nich 
aby skutecznie walczyć z inflacją w tym zakresie, w jakim mają na nią wpływ czynniki krajowe. 
Równocześnie wskazano na konieczność odbudowy wiarygodności tak polityki monetarnej, jak i poli-
tyki fiskalnej. 

Wiarygodność polityki monetarnej została nadszarpnięta przez zbyt długie ignorowanie sygnałów pre-
sji inflacyjnej i pozwolenie inflacji na tak znaczący wzrost, a także poprzez słabość polityki komunika-
cyjnej władz monetarnych. Odbudowa tej wiarygodności musi uwzględniać m.in. dalsze podwyżki stóp 
procentowych, powiązane z rzetelną analizą przyczyn i prawdopodobnej ścieżki inflacji oraz znaczącą 
poprawę komunikacji bieżącej i planowanej polityki („forward guidance”). 

Polityka fiskalna zbyt długo pozostawała ekspansywna w warunkach silnego wzrostu gospodarcze-
go, przyczyniając się do presji inflacyjnej, a co gorsza, wysoki poziom ekspansywności tej polityki nie 
został jak dotąd ograniczony. Postulat ograniczenia i racjonalizacji wydatków publicznych powraca re-
gularnie w rekomendacjach ekspertów – także i tym razem jest to osobna grupa tematyczna, omawia-
na poniżej. W obecnych warunkach widać jednak jeszcze lepiej, że konsolidacja i stabilizacja finansów 
publicznych jest nie tylko warunkiem wzrostu gospodarki, ale ma także wymiar utrzymywania inflacji 
w ryzach. 

2.  Stabilizacja finansów publicznych, wzmocnienie podejścia wolnorynkowego 
w gospodarce 

Ankietowani ekonomiści wskazują na działania niezbędne dla konsolidacji finansów publicznych, rów-
nocześnie wskazując na potrzebę powrotu do porządku wolnorynkowego, wobec coraz mocniejszych 
prób działań interwencjonistycznych. 

W szczególności rekomendują: 

• przywrócenie działania reguł fiskalnych, 
• ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3%, 
• reformę nakierowaną na zwiększenie przejrzystości finansów publicznych oraz pod-dania ich w peł-

nym zakresie kontroli parlamentarnej, 
• przegląd wydatków publicznych, zaprzestanie generowania nowych wydatków, 
• reformę systemu podatkowego i jego uproszczenie, 
• zwiększenie poziomu stabilności regulacji podatkowych, odbudowę klimatu inwestycyjnego, 
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• zaprzestanie ingerencji państwa w prywatne umowy (w szczególności między bankami a ich 
klientami), 

• zmianę struktury wydatków finansów publicznych poprzez redukcję transferów socjalnych przy 
podniesieniu nakładów na cele kluczowe dla rozwoju, m.in. na politykę zdrowotną, obronę narodo-
wą, transformację energetyczną, politykę migracyjną. 

3. Uruchomienie KPO, pobudzanie inwestycji, w tym transformacja energetyczna 

Ankietowani licznie wskazali na konieczność możliwie najszybszego uruchomienia Krajowego Planu 
Odbudowy, postrzeganego jako możliwe „koło zamachowe” dla inwestycji w najbliższych kwartałach. 
Wymaga to zakończenia wojny prawnej z UE. W szerszym kontekście ekonomiści niezmiennie pod-
noszą temat wsparcia dla procesów inwestycyjnych, budujących potencjał gospodarki. W katalogu 
niezbędnych działań mieści się ustabilizowanie otoczenia regulacyjnego i podatkowego, odbudowa 
pozytywnego klimatu dla inwestycji, w szczególności także inwestycji związanych z transformacją 
energetyczną i „Zielonym Ładem”. 

4. Uniezależnienie banków od polityki 

Ograniczenie zależności wybranych banków od państwa, ograniczenie nadmiernego finansowania 
budżetu państwa przez banki, a także zwolnienie z podatku bankowego nowo udzielanych kredy-
tów inwestycyjnych.

1  W maju i czerwcu 2022 Europejski Kongres Finansowy prowadził badania ankietowe poprzedzające przygotowanie Makroekonomicznych 
wyzwań i prognoz dla Polski - edycja czerwiec 2022. Odpowiedzi przekazało 40 wybitnych polskich ekonomistów.
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Jeżeli nie możemy użyć wobec Rosji siły argumentu, to musimy użyć ar-
gumentu siły, a w tym Unia Europejska wykazała się wyjątkową sprawno-
ścią, ogłaszając już szósty pakiet sankcji w ciągu trzech miesięcy konfliktu 
na Ukrainie. (…) Nie udało się Putinowi doprowadzić do podziału Unii 
Europejskiej: pokazaliśmy, że działamy razem. Rozsypał się też mit, że NATO 
jest niepotrzebne.

Bogusław Liberadzki, Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego 2017-2019, Minister 
Transportu i Gospodarki Morskiej 1993-1997

Stoimy na progu gospodarki stagflacyjnej. Potrzeba wyrwania się z tego 
scenariusza ma taką samą wagę jak 30 lat temu przezwyciężenie spuścizny 
gospodarki centralnie planowanej. Istnieje potrzeba programu, który będzie 
zawierał: uzdrowienie finansów publicznych, plan mądrych inwestycji infra-
strukturalnych i przywrócenie wiary sektora prywatnego, że jest główną siłą 
funkcjonowania gospodarki.

Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Mamy zderzenie cywilizacji. Nie można dalej myśleć w kategoriach uniwer-
salnych reguł. Dla Zachodu to koniec złudzeń, że można oswoić Rosję, której 
społeczeństwo zostało uformowane na rzecz wspierania agresji. (…) Musimy 
zacząć budować obronność unijną. A najlepszą zemstą na Putinie byłoby 
szybkie przyjęcie do UE Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisarz UE  
ds. budżetu i programowania finansowego 2010-2014
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Do Sopotu fala uchodźców dotarła z pewnym opóźnieniem. Dzięki wymianie 
informacji między samorządowcami udało nam się rozładować spiętrzenie.
Uruchomiliśmy bazę mieszkań i innych świadczeń, pomogła także sopocka 
branża hotelowa, nawet hotele 5* zaoferowały pulę pokoi. (...) Finanse to 
dużo więcej niż pieniądze, to polityka środowiskowa, polityka mieszkaniowa, 
polityka antyinflacyjna. Ponieważ nie ma strategii na poziomie centralnym, 
cieszę się, że dyskutujemy o działaniach w ramach środowisk. 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, Wiceprezydentka Miasta Sopotu

Jest mrzonką, że inflację można utrzymać na pewnym poziomie. Inflacji na 
poziomie 8 – 14 proc. nie można utrzymać. Jeśli zerwane zostaną pewne 
hamulce, to ona jest nie do utrzymania. Najgorsze jest to, że koszt walki z in-
flacją jest bardzo wysoki. Jestem, pesymistą. Nie ma możliwości ograniczenia 
tempa inflacji bez powstania zasadniczych problemów społecznych, zasadni-
czego zbiednienia wielu grup społecznych.

Marek Belka, Poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024, Prezes Rady 
Ministrów 2004-2005, Prezes NBP 2010-2016

Dotknęły nas cztery plagi – centralizacji, pandemii, wojny, a teraz inflacji. 
Kolejne decyzje rządu pozbawiły samorządy dochodów własnych. Pierwsza 
rzecz, która zostaje ścięta, to inwestycje.

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu



Debata prezesów największych polskich ban-

ków od kilku lat wieńczy Europejski Kongres 

Finansowy. Poprzedzają ją dyskusje „eksperckich 

okrągłych stołów” – makroekonomicznego, tech-

nologicznego oraz zarządzania ryzykiem. Prezesi 

ich obrady sumują i wyciągają najważniejsze 

wnioski. Jaki był wniosek numer jeden w tym 

roku? Grozi nam kryzys.

- Nie jesteśmy przygotowani na kryzys, bo go nie 

mieliśmy. Powinniśmy być gotowi na wielki kry-

zys, który może się wydarzyć – mówił podczas 

debaty prezesów Brunon Bartkiewicz, prezes ING 

Banku Śląskiego.

Gdyby przejrzeć najważniejsze zagrożenia 

i wyzwania stojące przed sektorem bankowym 

kilka lat temu, przed rokiem i dziś – widać jedno: 

za każdym razem lista jest dłuższa i szersza. 

Kluczowe sprawy ciągnące się latami – jak na 

przykład kwestia kredytów we frankach – nie 

zostają rozwiązane.

Sektor bankowy staje przed kolejnymi wyzwa-

niami, na banki spadają kolejne obciążenia, 

jak teraz „wakacje kredytowe” dla każdego. 

Zagrożenia narastają, a teraz na banki zaczyna 

oddziaływać kumulacja wielu  negatywnych 

czynników, które materializują się w tym sa-

mym czasie. 

Niestabilność zwiększona jest oczywiście wsku-

tek wojny i spowodowanego nią wzrostu cen 

surowców, paliw i energii. Część ekonomistów 

twierdzi, że gospodarkę światową może dotknąć 

kryzys podobny do tego z lat 70. zeszłego wieku, 

kiedy wojna na Bliskim Wschodzie najpierw spo-

wodowała kryzys paliwowy, a następnie global-

ną recesję.    

- Jeżeli powtórzy się scenariusz z lat 70., to 

mamy inflację, stagflację, zwyżki stóp procen-

towych, protekcjonizm narodowy (…) Nie po-

wiem, że ten scenariusz na pewno się zrealizuje, 

ale nie jest całkowicie obcy – mówił Cezary 

Stupułkowski, prezes mBanku. 

W tym roku sprawy przyjęły jednak wyjątkowo 

zły obrót, bo zdecydowanie popsuła się sytuacja 

makroekonomiczna Polski. Mamy wyjątkowo 

wysoką, dwucyfrową inflację, z którą – według 

prognoz – możemy zmagać się jeszcze lata. 

Polski sektor bankowy w obliczu kryzysu
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Mamy niespotykany do tej pory w historii rajd 

stóp procentowych w górę, któremu zaczyna 

towarzyszyć gospodarcze spowolnienie. Zaczyna 

spełniać się scenariusz stagflacyjny. 

- Najważniejsze wyzwanie i ryzyko to utrwale-

nie wysokiej inflacji prowadzącej do wysokich 

stóp procentowych, mocno hamujących wzrost, 

czyli scenariusz stagflacji. Według prognoz 

ekspertów EKF, średnioroczna inflacja wyniesie 

w tym roku 12,6 proc., ale były głosy mówiące 

o szczycie inflacji w okolicach 20 proc. – po-

wiedział niezależny ekonomista Marcin Mrowiec 

przedstawiając wyniki obrad makroekonomicz-

nego okrągłego stołu, w tym prognozy i reko-

mendacje powstałe w efekcie pracy kilkudziesię-

ciu ekspertów w tej dziedzinie. 

- Moje obliczenia dają miedzy 40 a 50 proc. 

skumulowanej inflacji za lata 2022-2024 – dodał 

prowadzący debatę prezesów Zbigniew Jagiełło, 

były prezes PKO Banku Polskiego.

Eksperci EKF uważają, że jedynym wyjściem 

z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się 

polska gospodarka, jest zapewnienie spójności 

polityki fiskalnej i polityki pieniężnej, czyli policy 

mix., oraz odbudowanie wiarygodności każdej 

z tych polityk.

Dlaczego polska gospodarka znalazła się w tak 

trudnej sytuacji? Dwucyfrowa inflacja i idą-

ce spowolnienie to tylko część problemów. 

Gospodarka od wielu lat traci konkurencyjność 

wskutek braku inwestycji.

- Konkurencyjność polskiej gospodarki jest dzie-

sięć razy mniejsza niż 10 lat temu – mówił Joao 

Bras Jorge, prezes Banku Millennium. 

I to właśnie może być decydującym ciosem, jaki 

spadnie na polskie banki. Bo brak reakcji władzy 

publicznej na narastające od lat problemy pol-

skiego sektora bankowego, traktowanie banków 

przez nią jak „kieszeń bez dna”, z której można 

wyjąć  zapłatę za błędy w polityce fiskalnej i pie-

niężnej, obciążanie banków niewidzianymi na 

świecie opłatami i podatkami, doprowadziły już 

do kurczenia się kapitałów i kumulowania strat. 

Do tych, które widać już obecnie, dojdą jeszcze 

straty kredytowe.  

- Środowisko prawne, regulacyjne staje się 

nieprzewidywalne (…) Przy kumulacji wyzwań 

możemy sobie nie poradzić – mówił Przemek 

Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska. 

Szefowie od zarządzania ryzykiem w polskich 

bankach także rozmawiali o ryzykach zwią-

zanych z pogorszeniem się jakości portfela 

kredytowego w kontekście inflacji, która jest 
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napędzana przez nieskoordynowaną politykę fi-

skalną i monetarną. W związku z tym inflacja jest 

wyższa, niż mogłaby być przy lepszej koordynacji 

tych dwóch polityk. 

- Wszystkie wyzwania, o których mówiliśmy na 

poprzednich Kongresach cały czas są z nami, 

a z kolejnym rokiem pojawiają się coraz to 

nowe (…) Otocznie, w którym funkcjonujemy od 

poprzedniego Kongresu dość mocno się zachmu-

rzyło – powiedział Marek Lusztyn, wiceprezes 

mBanku, przedstawiając wyniki obrad okrągłego 

stołu ryzyka bankowego.

To, że polski sektor bankowy ma coraz większe 

kłopoty zauważają już inwestorzy. Jak mówił 

Marek Lusztyn – stał się dla nich niezrozumiały, 

nieprzewidywalny i w związku z tym – „nieinwe-

stowalny”. Dlatego żądają coraz wyższej premii 

za ryzyko. Implikowany koszt kapitału w polskim 

sektorze wzrósł do ok. 14 proc., co pokazuje 

olbrzymią skalę niepewności. Przy aktualnych 

kapitałach banki musiałyby co roku zarabiać 

28 mld zł netto, żeby ktokolwiek ponownie roz-

ważył możliwość kupowania ich akcji.

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska 

zwracał natomiast uwagę na jeszcze jeden pro-

blem, przed którym stanęli bankowcy. Już teraz 

powinni spodziewać się pogorszenia sytuacji ich 

klientów. Zastanawiają się jak im pomóc, przy 

scenariuszach, które są złe albo bardzo złe.

Podsumowując technologiczny okrągły stół, 

Piotr Alicki, prezes KIR do listy wyzwań i zagro-

żeń dodał kolejne. Bankowcy od lat zwracają 

uwagę, że jednym z największych problemów, 

jaki dotyka sektor, jest „wojna o talenty”. 

Zwłaszcza po pandemii, kiedy zasoby pracy – 

przynajmniej w niektórych profesjach – stały się 

zasobami globalnymi i mieszkaniec kielecczyzny 

może znaleźć pracodawcę w Kalifornii nie ru-

szając się z miejsca. W skrajnie trudnych okolicz-

nościach bankowcy muszą głowić się także nad 

tym, jak przekonać młodych ludzi, że dla nich 

pracować warto.
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Inflacja została wywołana przez szoki ostatnich lat. Duża część naszego 
dochodu trafia do świata na zewnątrz, tam, gdzie wytwarzana jest energia. 
Możemy zacieśniać stronę fiskalną, ale w ten sposób zmniejszamy popyt, 
a pieniądze płyną dalej na zewnątrz. (...) Jeśli będziemy działali w sposób 
wiarygodny, to nie trzeba będzie aż tak wiele interweniować, aż tak podnosić 
kosztu kredytu (...) W warunkach wysokiej inflacji pierwsza rzecz to ochrona 
najbardziej narażonych. Chodzi o dwa wymiary tej ochrony, ochronę osób 
mających mniejszą możliwość zaabsorbowania szoku i mających mniejsze 
dochody. To przyniesie korzyści społeczne, ale też ekonomiczne, bo w ten 
sposób chronimy konsumpcję.

Giovanni Callegari, Head of Economic and Risk Analysis, European Stability 
Mechanism

Banki centralne miały dwa różne podejścia do inflacji. Inaczej działał 
Europejski Bank Centralny, który utrzymuje stopy „poniżej zera”, a inaczej 
banki w takich krajach jak Czechy, Węgry czy Polska, gdzie stopy procentowe 
ostro wzrosły. Nie jestem pewien, czy taka agresywna reakcja na inflację 
była właściwa. Tymczasem najważniejsze jest by oczekiwania inflacyjne były 
zakotwiczone.

Oldřich Dědek, Board Member, Czech National Bank

Ekonomiści obawiają się najbardziej utrwalenia się wysokiej inflacji prowa-
dzącej do wysokiego poziomu stóp procentowych i mocno hamującego wzro-
stu, czyli scenariusza stagflacji.(…) Do grupy najważniejszych rekomendacji 
należą stabilizacja finansów publicznych i wzmocnienie podejścia wolnoryn-
kowego w gospodarce.

Marcin Mrowiec, niezależny ekspert



Rekomendowane działania 
wynikające z wyzwań IT stojących 
przed polską bankowością

Wprowadzenie

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

1. Zapewnienie w sektorze bankowym zasobów kadrowych dla zespołów IT i cyberbezpieczeństwa, 
wdrożenie optymalnego modelu funkcjonowania w zakresie organizacji środowiska pracy oraz wy-
korzystania możliwości automatyzacji zadań.

2. Zróżnicowane wykorzystanie rozwiązań chmurowych, zwłaszcza chmury publicznej, przez banki 
oraz efektywna implementacja nowych technologii wewnątrz organizacji i w relacji ze światem 
zewnętrznym. 

3. Zapewnienie ciągłości działania, jako najważniejszego elementu bezpieczeństwa działalności 
banków, z naciskiem na zachowanie odporności wobec wyzwań powiązanych z sytuacjami kryzy-
sowymi oraz masowe upowszechnianie procesów zdalnych – sprostanie oczekiwaniom klientów 
w kontekście ograniczeń technologicznych i regulacyjnych.

Rekomendacje

Ad.1. W obszarze zarządzania kadrami IT i bezpieczeństwa oraz organizacji środowiska pracy 
rekomendujemy:

1.  Wprowadzenie zmian w modelu pracy - z myślą o zapewnieniu kadr IT w czasie rosnącej konkuren-
cji (wewnątrz i spoza kraju), inflacji wynagrodzeń i zmieniających się znacząco oczekiwań pracow-
ników - w kierunku powiększenia udziału pracy zdalnej/hybrydowej wobec pracy stacjonarnej, 
uwzględnienia elastycznych godzin pracy, wdrożenia odpowiednich procedur i narzędzi z zakresu 
zarządzania kadrami.

2.  Tworzenie nowoczesnego środowiska pracy przez otwarcie na korzystanie z nowych technologii 
(np. rozwiązań chmurowych i automatyzujących realizację zadań) oraz dostosowywanie kultury 
organizacyjnej, w tym systemów wynagrodzeń i premiowania. 

3.  Wykorzystanie możliwości sektorowych centrów usług wspólnych w obsłudze wystandaryzowa-
nych, regulacyjnych zadań, co umożliwi bankom redukcję indywidualnych obciążeń kadrowych 
i zasobowych w tych obszarach (np. AML, KYC, PSD2).  
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Ad.2. W obszarze wykorzystania rozwiązań chmurowych i implementacji nowych technologii 
rekomendujemy:

1.  Zwiększenie nakładów finansowych w inwestycje związane z rozwojem nowych technologii (takich 
jak chmura obliczeniowa, analityka i wykorzystanie danych, sztuczna inteligencja) koniecznych do 
skutecznego konkurowania na rynku krajowym i europejskim. 

2.  Wyposażenie pracowników w nowe kompetencje, niezbędne do realizacji zadań służbowych zwią-
zanych z wykorzystaniem nowych technologii. Wdrożenie sektorowych programów szkoleniowych, 
podnoszących kwalifikacje pracowników, także spoza obszarów IT, w zakresie wykorzystania no-
wych technologii (algorytmy, AI, roboty).

3.  Współpraca z regulatorami i nadzorem oraz upowszechnienie i przyspieszenie adopcji rozwiązań 
o charakterze sektorowym - takich jak centra usług wspólnych.

Ad.3. W obszarze zapewnienia ciągłości działania i dostępności procesów zdalnych rekomendujemy:

1. Wnikliwą weryfikację i optymalizację dotychczasowej polityki oraz procesów bezpieczeństwa i cią-
głości działania, ze względu na aktualną sytuację geopolityczną. 

2. Rozszerzenie dotychczasowego zakresu zagadnień umieszczanych w obszarze cybersecurity, 
standardowo powiązanych z ochroną klientów oraz banków, o kwestie związane z odpornością na 
cyberterroryzm i działania o charakterze militarnym. W związku z tym wymagana jest aktualizacja 
istniejących i opracowanie nowych procedur bezpieczeństwa i ciągłości działania na poziomie ban-
ku, sektora oraz kraju.

3. Zwiększenie nakładów i inwestycji w obszarze bezpieczeństwa (m.in. analityka behawioralna, 
analiza sieci, etc.) w związku z postępującą cyfryzacją społeczeństwa, co wpływa na zwiększone 
wykorzystanie przez klientów kanałów zdalnych w kontaktach z bankami. Wiąże się to z rosnącym 
oczekiwaniem klientów, co do dostępności usług bankowych w sposób nieprzerwany, co z kolei 
wymaga odpowiedniego przygotowania organizacji od strony wykorzystywanej technologii, wypo-
sażenia oraz zasobów kadrowych.
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Inflacja, która pojawiła się pod koniec zeszłego roku to zła inflacja, bo 
wynika ze zwyżek cen żywności i energii. Ciężar jej spoczywa na najmniej 
zarabiających grupach, wobec czego jest nacisk na rządy, by ratowały te 
grupy. Inflacja jest też zła, bo polityka monetarna jest nieskuteczna w jej 
zwalczaniu. (...) Dużą odporność wydatków konsumentów na inflację można 
wyjaśnić bardzo silnymi finansami konsumentów. Zadłużenie gospodarstw 
domowych nie wzrosło w czasie pandemii, konsumenci zakumulowali dodat-
kowe oszczędności, pieniądze te nadal mogą wydawać.

Natalia Lechmanova, Senior Economist, Europe & Middle East Africa, 
Mastercard Economic Institute

Mamy do czynienia z jednym z większych kryzysów humanitarnych w związ-
ku z wojną za naszą wschodnią granicą. Ile osób może zostać w Polsce na 
stałe? Według badań przeprowadzonych przez Mckinsey około pół miliona 
uchodźców z Ukrainy może zostać w Polsce na zawsze. Jako społeczeństwo 
zdaliśmy egzamin. Czy zdamy go również jako gospodarka? Z trwogą patrzy-
my na to, co się dzieje z inflacją w Polsce. Jaka jest prognoza dla inwestycji 
zagranicznych? Pojawia się więc pytanie: czy stoimy przed dużym kryzysem 
finansowym?

Oskar Sokoliński, Partner w warszawskim biurze McKinsey & Company, lider 
praktyki instytucji finansowych

Jako sektor bankowy, jeśli chcemy przeciwdziałać skutecznie fraudom, musi-
my mieć uprawnienia. Jest wiele procesów, w których wymagana jest zgoda 
klienta. Przy fraudzie nie mamy na to czasu ani możliwości. By skutecznie 
chronić klientów musimy działać szybko. Niezwykle istotne w tym obszarze 
są regulacje. One niestety jeszcze nie są na pożądanym przez nas poziomie. 
Konieczne są zmiany regulacyjne. 

Alicja Żyła, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
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Wojna spowodowała nasilenie się cyberataków. (…) Dochodzi do ataków na 
„zieloną gospodarkę”, bo ona stanowi coraz większe zagrożenie dla Rosji. 
Potencjał ataków się zwiększa. Celem ich jest większa polaryzacja świata. 
(…) Grupy przestępcze chcą zdobywać finansowanie wykorzystując do tego 
odpowiednie oprogramowanie, czyli na przykład poprzez kryptowaluty.

Fabio Colombo, European FS Security Lead, Accenture

Cyberprzestępcy nie tylko chcą ukraść pieniądze, ale także szerzyć kłamliwą 
propagandę, siać chaos, dezintegrować system bankowy. Musimy być bardzo 
uważni na te obszary. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy w jakiś sposób obecni 
jako bank musimy reagować i przeciwdziałać dezinformacji i kłamstwom. 

Magdalena Nowicka, Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Nowych 
Technologii i Cyberbezpieczeństwa, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Obserwujemy tendencję rynkową, w której pojawia się współpraca między-
sektorowa. Pozwala to patrzeć cross-sektorowo, pozwala to na stosowanie 
sztucznej inteligencji do analizy. To daje zoptymalizowane informacje pozwa-
lające na szybką reakcję. (…) Im więcej wiemy o klientach, tym lepiej jesteśmy 
w stanie ich chronić. Dane są kluczowe by mieć co analizować. Bez inwestycji 
w technologie i analitykę nie będziemy skuteczni. Ważna jest ochrona każde-
go obywatela przed próbami przejęcia rachunków. 

Marcin Nadolny, Head of EMEA Fraud & AML, SAS Institute



Rekomendowane działania strategiczne 
i operacyjne w obszarze cyberodporności 
sektora bankowego

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego podkreślają ogromny wpływ wydarzeń na Ukrainie 
na ryzyka związane z funkcjonowaniem także polskiego sektora bankowego. Pokazały one, że sektor 
jest zdolny do mobilizacji i wspólnego działania oraz że podejmuje skuteczne działania mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa. Należy mieć także świadomość, że ilość ataków będzie narastać 
w jeszcze większym tempie, co podnosi znaczenie współpracy wszystkich uczestników sektora oraz 
struktur państwowych. 

Ponadto nadal pilną potrzebą jest odblokowanie możliwości działania w celu wykrywania i zapobiega-
nia oszustwom. Jako elementy wpływające na bezpieczeństwo sektora i konieczność podjęcia działań 
sektorowych wymieniono rosnącą ilość i zmienność wektorów ataków, niską świadomość Klientów 
i ujawnione nowe słabości po stronie łańcuchów dostaw. Zauważono także wyzwania związane z coraz 
większą liczbą regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Doceniając wysiłek całego sektora w zapew-
nieniu wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa, uczestnicy EKF wskazują na konieczność konty-
nuowania wysiłków na rzecz jeszcze większej intensyfikacji działań w zakresie cyberbezpieczeństwa 
i przeciwdziałania nadużyciom w sektorze bankowym oraz edukacji Klientów banków.

Rekomendujemy następujące działania strategiczne i operacyjne w obszarze cyberodporności sektora 
bankowego:

1. Działania w obszarze cyberbezpieczeństwa, przy aktywnym zaangażowaniu banków komercyjnych, 
ZBP, KNF i spółek infrastrukturalnych sektora, szczególnie w zakresie wykrywania i przeciwdzia-
łania oszustwom, dzielenia się informacjami o zagrożeniach i wdrażaniu rozwiązań sektorowych 
wymaga współpracy z administracją rządową i niezbędnymi zmianami legislacyjnymi, m.in. w celu 
międzysektorowej wymiany informacjami prawnie chronionymi, odblokowania możliwości ma-
sowego wykorzystywania metod biometrycznych, stosowania rozwiązań chmurowych, AI i ML 
w cyberbezpieczeństwie.

Analogicznych działań wymaga zapewnienie odpowiedniej ochrony zasobów sektora bankowego, 
dostępności kluczowego personelu w czasie konfliktu zbrojnego lub wojny hybrydowej i ciągłości 
działania banków w przypadku wielkoskalowych, często geopolitycznych zagrożeń w cyberprze-
strzeni RP.

Związek Banków Polskich podjął się roli koordynatora dialogu obu powyższych rekomendacji z admi-
nistracją rządową, w celu wypracowania odpowiedniej ścieżki prawnej i instytucjonalnej współpracy.
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2.  Wskazano na rolę banków, Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości w kon-
tekście edukacji klientów o cyberzagrożeniach – w tym potencjalnie możliwość wypracowania 
sektorowego kodeksu postępowania.

3.  Niezbędne jest również rozpoczęcie prac z przedstawicielami nadzoru w celu wypracowania efek-
tywnego modelu uzyskiwania zgód klientów na stosowanie najnowocześniejszych technologii 
w celu ich ochrony przed zagrożeniami.

4.  Żaden podmiot obecnie nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom w zakresie cyberbez-
pieczeństwa. Należy więc kontynuować integrację działań poprzez budowanie rozwiązań sekto-
rowych, m. in.: dalszy rozwój kompetencji FinCERT.pl - BCC ZBP jako Centrum Wymiany i Analiz 
Informacji (ISAC) dla sektora finansowego, a także jego koordynacyjnej roli w zakresie działań 
związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom popełnianym na szkodę instytucji 
finansowych lub ich klientów, oraz tworzenie Sektorowego Centrum Usług AML (projekt KIR SA 
i ZBP).

5.  Harmonizacja regulacji w zakresie zapewnienia cyfrowej odporności sektora finansowego (DORA, 
NIS2, KSC) oraz opracowanie wytycznych i zapewnienie wsparcia dla legislatorów, aby adopcja 
regulacji unijnych była prowadzona zgodnie z ich duchem i zamiarem. Dalsze wsparcie w przygo-
towaniu rekomendacji dotyczących wspólnych projektów regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących zasad dotyczących testowania odporności cyfrowej, zasad identyfikacji oraz klasyfika-
cji incydentów ICT a także wymiany informacji w tym zakresie.

6.  Chmura obliczeniowa – znaczące przyspieszenie adopcji chmury w celu zaadresowania nowych ro-
dzajów ryzyka oraz poprawy efektywności i elastyczności jest w interesie sektora. Inicjatywy muszą 
być przemyślane i dobrze zaplanowane. Wymagane są dalsze działania ułatwiające wykorzystywa-
nie rozwiązań chmurowych w sektorze.

Ponadto w ramach dyskusji stwierdzono, że następujące rekomendacje poprzedniego Europejskiego 
Kongresu Finansowego pozostają aktualne i powinny być kontynuowane:

7.  Dalsze propagowanie i rozwój przez uczestników sektora finansowego usług tożsamości cyfrowej 
oraz wykorzystanie najnowszych technologii takich np. jak biometrii behawioralnej w celu dodatko-
wego uszczelnienia procesów. Wspólne sektorowe prace nad mechanizmami wspierającymi pra-
widłową identyfikacje wszystkich stron transakcji, w tym skuteczne przeciwdziałania phishingowi, 
oraz fałszywej tożsamości cyfrowej. 

8.  Dalsze intensywne działania na rzecz podnoszenia świadomości klientów w zakresie zagrożeń 
w cyberprzestrzeni, przy aktywnym zaangażowaniu m.in. banków koordynowanym głównie przez 
ZBP (FinCERT.pl - BCC ZBP), obejmujące wszystkie grupy społeczeństwa.

9. Kontynuowanie programów certyfikacji pracowników pierwszej linii instytucji finansowych oraz 
prowadzenia skoordynowanej przez ZBP edukacji eksperckiej: organów ścigania, wymiaru spra-
wiedliwości i pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów. oraz 
wdrożenie programów współpracy z uczelniami w celu kształcenia specjalistów o właściwych 
profilach wymaganych przez rynek.
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Wojna w Ukrainie spotęgowała skalę ataków. Postawiliśmy na edukację, 
pokazując co się może zdarzyć w przypadku pishingu czy bezpieczeństwa 
wyłudzeniowego. Współpracujemy z fintechami. Przez nich łatwo nas atako-
wać. Dlatego trzeba sprawdzać także poziom ich zabezpieczenia, by odciąć 
możliwość ataków.

Wojciech Werochowski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Bankowości 
Detalicznej, Bank Pekao S.A.

Banki ostrożnie podchodzą do „zielonych aktywów”. Jeśli jest ogromna nie-
pewność w gospodarce, przemawia to za tym, żeby nic nie robić. Ale w kon-
tekście zielonych aktywów to nie jest właściwa strategia. Banki powinny 
szukać danych na temat potencjalnych „zielonych” klientów poprzez partner-
stwa w ramach modeli open finance.

Paul Rohan, Head of Business Strategy - Financial Services, Google Cloud

Nasz bank i cały sektor chce zaangażować się w finansowanie zielonych 
inwestycji, które będą procentować w przyszłości. Mamy nadzieję, że polskie 
firmy staną się europejskimi liderami nowej, zeroemisyjnej gospodarki.

Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Bankowości 
Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A.

Świadomość strategicznego znaczenia węgla koksującego jest niska. 
Pandemia i wojna pokazały, jak łańcuchy dostaw, od których jesteśmy uza-
leżnieni były kruche. Nagle okazało się, że nie mamy stali. Stymuluje to nas 
wszystkich do mądrych i potrzebnych inwestycji. 

Andrzej Kopyrski, Dyrektor Zarządzający Pionu Inwestycji, Polski Fundusz 
Rozwoju
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Giełdy papierów wartościowych w Europie i na świecie odgrywają dużą rolę 
w temacie „zielone finanse”. Mają bardzo różne kanały oddziaływania i mogą 
pomagać w uzielenieniu gospodarki. Oddziałują poprzez kanał rynku pier-
wotnego, gdy spółki chcą pozyskać kapitał. Inwestorzy globalni, a także coraz 
częściej nasi, pytają czy spółka uwzględnia w swojej strategii biznesowej 
kryteria ESG. Jest też kanał produktowy obejmujący produkty, którymi można 
obracać na giełdzie, ale także indeksy i benchmarki. Zielone obligacje to pro-
dukt, który zyskuje szaloną popularność na rynkach giełdowych w Europie, 
na świecie, także w Polsce.

Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.

Taksonomia wzmacnia proces zielenienia się inwestycji. Samo raportowa-
nie nie wystarczy. ESG to nie jest tylko kwestia zieloności. To jest kwestia 
społeczna. Wojna pokazała, że musimy zmienić podejście do ESG. Wiedza 
i świadomość to jest podstawa. Patrząc na młodych inwestorów, którzy za 
chwilę przejmą pałeczkę, ponad 68% z nich powtarza, że nie będą inwesto-
wać w projekty niezrównoważone. Ale trzeba pilnować, by nie był to green-
washing. Rynek musi działać transparentnie.

Radosław Kwiecień, Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyzwania ESG to nie są wyzwania, to są szanse. Inwestycje takie jak popra-
wa efektywności energetycznej to jest dobre aktywo, które chcemy finan-
sować. (…) Każda instytucja, w tym bank, musi mieć pomysł, wizję i spisaną 
strategię jak wszystkie elementy z hasła ESG wypełnić. S i G są równie ważne 
jak E. Np. element taki jak zerowy „gender pay gap” powinien być równie 
ważny jak pozostałe.

Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości 
Korporacyjnej i Inwestycyjnej, PKO Bank Polski



Rekomendowane działania dotyczące 
utrzymania stabilności i zdolności sektora 
bankowego do wspierania gospodarki

Wprowadzenie

Do kluczowych ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce zalicza się obecnie:

1. rosnącą niestabilność otoczenia regulacyjnego,

2. słabnącą pozycję kapitałową sektora.

Wyjątkowa kumulacja stojących przed sektorem bankowym ryzyk zagraża bezpieczeństwu sektora.

Rekomendacje

Ad. 1. Rosnąca niestabilność otoczenia regulacyjnego.

Aktualne pozostaje, dyskutowane w ubiegłym roku, ryzyko związane z rosnącą liczbą klientów szu-
kających na drodze sądowej możliwości uchylenie się od skutków umów obarczonych ryzykiem 
(hipoteczne kredyty walutowe CHF). Spory te w coraz większej  skali obciążają wyniki i pozycję ka-
pitałową banków posiadających portfele tych kredytów. Dodatkowo, rząd podjął się, bezpreceden-
sowej w Europie, ustawowej ingerencji w stosunki umowne między bankami a kredytobiorcami, tzw. 
„wakacje kredytowe”. Za program dostępny dla wszystkich klientów, bez względu na ich sytuację 
ekonomiczną i zdolność spłaty, wg pierwszych szacunków akcjonariusze banków będą musieli zapłacić 
co najmniej kilkanaście miliardów złotych. Na horyzoncie pojawiały się również nowe ryzyka prawne, 
mogące powstać w przypadku nieuporządkowanej reformy WIBOR. 

Kontynuacja obecnych trendów doprowadzić może w przyszłości do mniejszej dostępności i wyższych 
cen produktów bankowych, w szczególności tak ważnego, dla klientów indywidualnych i całej go-
spodarki, produktu bankowego jakim jest kredyt hipoteczny. Rośnie też ryzyko pokusy nadużycia, tj. 
podejmowania przez kredytobiorców nadmiernego ryzyka w przyszłości.  W tym kontekście jeszcze 
ważniejsze są, cały czas aktualne, rekomendacje ubiegłorocznego Okrągłego Stołu CRO:

1.  Przywrócenie warunków względnej stabilności prowadzenia działalności bankowej, w zakresie 
ryzyka prawnego (stabilność prawa i jego interpretacji). 

2.  Podejście organów administracji państwowej i sądowniczej umożliwiające bankom ex ante racjo-
nalne konstruowanie i wycenę produktów bankowych. 

3.  Znalezienie ponownej równowagi w relacji bank-klient, w zakresie dopuszczalnej swobody pono-
szonego przez klienta ryzyka i jego konsekwencji.
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Ad. 2. Ryzyko wypłacalności, słabnąca pozycja kapitałowa.

Pozycja kapitałowa polskiego sektora bankowego znajduje się pod rosnącą presją. Na sektorze cią-
żą rosnące odpisy na ryzyka prawne związane ze sporami dotyczącymi kredytów hipotecznych CHF, 
koszty potencjalnego ratowania banków o najsłabszej pozycji kapitałowej, spadające ceny obligacji 
skarbowych obciążają coraz bardziej współczynniki wypłacalności sektora. Polskie przedsiębiorstwa 
zaczynają doświadczać granic, do jakich polski sektor bankowy jest w stanie wspierać gospodarkę – 
limity koncentracji przy spadających kapitałach banków powodują, że najwięksi klienci korporacyjni 
już mają problem, żeby znaleźć krajowe finansowanie. Niepewność związana z rosyjską inwazją na 
Ukrainę w połączeniu ze skalą niepewności związaną z ryzykami prawnymi („wakacje kredytowe”) cza-
sowo odcięła polskie banki od możliwości pozyskiwania finansowania podporządkowanego z rynków 
międzynarodowych. 

W tym kontekście rekomenduje się:

1.  Usunięcie bodźców zaburzających mechanizmy rynkowe na rynku skarbowych papierów wartościo-
wych pomiędzy polskimi bankami i inwestorami zagranicznymi (wpływ podatku bankowego).

2.  Redukcję obciążeń para-fiskalnych do poziomów porównywalnych z innymi rynkami europejskimi, 
tak, aby tempo wzrostu bazy kapitałowej w polskim sektorze bankowym zaczęło dorównywać tem-
pu wzrostu klientów korporacyjnych. 

3.  Kontynuację obowiązywania regulacji „CRR Covid-19 Quick-Fix”1 , aby ograniczyć wpływ negatyw-
nej wyceny obligacji skarbowych na pozycję kapitałową sektora.

1 Wynikającej z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2020/873. 
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Jeśli chcemy dążyć do neutralności klimatycznej to uwaga instytucji finan-
sowych nie może się koncertować tylko na ostatnim elemencie, czyli finan-
sowaniu powstawania źródeł OZE. Działania te muszą objąć cały łańcuch 
wytwarzania komponentów wykorzystywanych do budowy tych źródeł. 
Warto mieć świadomość, że do postawienia wiatraka potrzeba ok. 140 ton 
stali. By ona powstała potrzeba ok. 80 ton koksu. Nie da się osiągnąć celów 
klimatycznych, jeśli nie włączy się producentów surowców bazowych do 
procesu transformacji.

Robert Ostrowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A.

Patrząc na wyniki badania zrealizowanego wśród CIO banków w tym roku 
widać, że lista priorytetów uległa pewnej zmianie. Najważniejszym wyzwa-
niem sektora bankowego w obszarze IT dzisiaj stała się kwestia deficytu 
kadr posiadających wymagane kompetencje. Na drugim miejscu znalazły 
się sprawy cyberbezpieczeństwa. Na trzecim cloud, zwłaszcza w kontekście 
zarządzania ryzykami dla całego biznesu bankowego. Wojna w Ukrainie 
pokazała inną stronę cloudu, który podnosi poziom bezpieczeństwa w sy-
tuacji zagrożeń zmasowanymi atakami na system prowadzonych jako część 
operacji wojennej.

Piotr Alicki, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Transformacje chmurowe to nie są projekty IT, są to projekty przede wszyst-
kim biznesowe. Chmurę obliczeniową wdraża się inaczej. Najpierw wdro-
żenie, potem optymalizacja. Ludzie są najważniejsi w procesie wdrożenia. 
Potwierdzają to wyniki naszego badania, że ograniczeniem dla wdrożenia 
chmury jest brak kompetencji w organizacji do prawidłowego przeprowadze-
nia tego procesu. 

Mariusz Chudy, Partner, CEE Cloud & Digital Leader, PwC
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Transformacje chmurowe to nie są projekty IT, są to projekty przede wszyst-
kim biznesowe. Chmurę obliczeniową wdraża się inaczej. Najpierw wdro-
żenie, potem optymalizacja. Ludzie są najważniejsi w procesie wdrożenia. 
Potwierdzają to wyniki naszego badania, że ograniczeniem dla wdrożenia 
chmury jest brak kompetencji w organizacji do prawidłowego przeprowadze-
nia tego procesu. 

Bartosz Ciolkowski, Dyrektor Generalny na Polskę, Czechy i Słowację, 
Mastercard Europe

Nasze cyfrowe operacje w Ukrainie praktycznie nie uległy zakłóceniu. 
Jesteśmy w stanie Kredobank (PKO BP jest właścicielem tego banku) otwo-
rzyć i odtworzyć w dowolnej lokalizacji. Chmura pomogła bankom ukraiń-
skim cały czas istnieć.

Artur Kurcweil, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar Technologii, 
PKO Bank Polski

Duże firmy chmurowe mają większą możliwość zabezpieczenia swoich 
klientów, ale chmura nie jest remedium na wszystkie ryzyka. Wojna pokazała, 
że łatwo odciąć poszczególne regiony i prąd, a wszyscy jesteśmy zależni od 
prądu. 

Grzegorz Kuliszewski, Financial Industry Executive, Microsoft

Najpierw pandemia, która przeniosła znaczną część naszych aktywności, 
również finansowych, do sieci, a następnie wojna w Ukrainie, mobilizują 
banki do ciągłego ulepszania swoich zabezpieczeń. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszą się w tym kontekście technologie chmurowe.

Karol Mazurek, Dyrektor zarządzający w Accenture



Europejski Kongres Finansowy stał się centrum 
dyskusji o globalnych wyzwaniach gospodar-
czych związanych z napaścią Rosji na Ukrainę, 
o pomocy dla tego kraju i perspektywie jego 
odbudowy. To nie przypadek, bo – jak mówił 
Roman Sulzhyk, członek rady ukraińskiego 
Privatbanku – Polska doskonale rozumie ukraiń-
ską wolę walki o niepodległość, a w odbudowie 
także powinna odegrać kluczową rolę.

EKF w podejmowaniu ważnych zagadnień wy-
biega zawsze do przodu. Jak więc zabrać się do 
odbudowy Ukrainy, skoro jeszcze trwa wojna? 
Okazuje się, że można wiele już teraz zrobić, 
a przede wszystkim stworzyć plany i po stronie 
ukraińskiej i po stronie jej partnerów.

Co do kilku spraw uczestnicy dyskusji w trakcie 
Kongresu byli zgodni. Stworzenie planu odbudo-
wy Ukrainy będzie – jak mówił prezes Polskiego 
Funduszu Rozwoju Paweł Borys – wielkim wy-
zwaniem stojącym przed wspólnotą międzynaro-
dową. Kluczowe jest, żeby plan odbudowy został 
wypracowany przez samą Ukrainę – zwracał 

uwagę Erik Berglof, główny ekonomista Asian 
Infrastructure Investment Bank i dyrektor 
Instytutu Spraw Międzynarodowych w London 
School of Economics and Political Science. Fazę 
analityczną przyszłej odbudowy trzeba zacząć 
już teraz – podkreślał Marcus Heinz z Banku 
Światowego. Rząd Ukrainy powołał Radę, która 
już pracuje nad platformą odbudowy państwa 
i gospodarki. 

W końcu wreszcie – na co zwracali uwagę 
Roman Sulzhyk i Wiktor Pynzenyk, były wice-
premier, minister gospodarki i minister finansów 
Ukrainy – odbudowa Ukrainy musi być powią-
zana z budową jej zdolności do wejścia do Unii 
Europejskiej wraz z respektowaniem zasady Unii 
i reguł instytucjonalnych. Musi jej towarzyszyć 
wysiłek państwa związany z  reformą wszystkich 
obszarów jego działania, z zapewnieniem prawo-
rządności i  niezależności finansów publicznych 
oraz z walką z korupcją. 

Według uczestników kongresowej debaty „Jak 
skutecznie odbudować Ukrainę?”, warto by  

Jak odbudować Ukrainę – w dyskusjach 
podczas otwarcia XII EKF 
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Ukraina uczyła się na polskich błędach, które 
popełniliśmy w czasie konsumowania środków 
pomocowych z Unii. Głównym kryterium w prak-
tyce polskich zamówień publicznych na począt-
ku była cena. Przy ocenie ofert konieczne jest 
stosowanie kryteriów pozacenowych. Pieniądze 
na odbudowę są już deklarowane przez wiele 
organizacji i państw, ale ważne by zasady ich 
wydawania były jasno określone. 

Według uczestników EKF pomoc Ukrainie, a na-
stępnie realizacja planu odbudowy to również 
szansa na głębszą integrację europejską oraz na 
nowy impuls w rozwoju gospodarczym Europy.     

– Putin okazał się najlepszym integratorem 
Europy. Na jej dalszą integrację nie istnieje 
lepszy mechanizm niż integracja Ukrainy z Unią 
Europejską – mówił podczas debaty EKF Petro 
Poroshenko, prezydent Ukrainy w latach 2014-
19. Petro Poroszenko podziękował milionom 
Polaków za pomoc i okazywane dalej współczu-
cie dla walczącej Ukrainy.

Po napaści Rosji być może najbardziej zaskaku-
jące było to, że zamiast szybkiej klęski i zajęcia 
przez rosyjskie wojska Kijowa, państwo ukraiń-
skie nieustannie działa. Działał nieprzerwanie 
również tamtejszy system bankowy. Mariusz 
Kaczmarek wiceprezes największego banku 
Ukrainy Privatbanku powiedział, że stało się 
tak dzięki szybkiemu przeniesieniu do chmu-
ry wszystkich usług i systemów tamtejszych 
banków. Volodymyr Lytvyn, były wiceprezes 
Oschadbanku i były wiceminister finansów 
Ukrainy, podkreślał, że pomimo dewaluacji 
waluty, zniszczonych domów i infrastruktu-
ry, Ukraińcy mają wciąż zaufanie do sektora 
bankowego.

Ukraina jest też – pomimo wojny – stałym 
miejsce aktywności inwestycyjnej Europejskiego 

Banku Odbudowy i Rozwoju. Jego wicepre-
zes Alain Pilloux podkreślał, że Bank  co roku 
inwestuje ok. 1 mld euro w Ukrainie, głównie 
w projekty realizowane przez prywatne firmy. 
Także w tym roku, mimo trwającej wojny EBOR 
zainwestuje podobne środki, licząc na to, że 
pomogą podtrzymać gospodarkę. By zwiększyć 
liczbę projektów ze wsparciem przyjęto zasadę 
pomocy w kwocie 50 proc. wartości danego 
projektu. Główne obszary inwestycji to produk-
cja żywności, produkcja lekarstw, wzmocnienie 
samorządności. Jednak bieżące potrzeby Ukrainy 
oszacował na 5 mld dolarów miesięcznie.

Przyszłość Ukrainy i Europy oraz światowe-
go bezpieczeństwa to wciąż więcej pytań niż 
odpowiedzi. Napaść Rosji na Ukrainę uruchomiła 
jednak wyobraźnię polityków, prowokując ich do 
odpowiedzi, jakiego świata chcemy po wojnie. 
Dała impuls do myślenia o głębszej i szybszej 
integracji Unii Europejskiej. Joschka Fischer, były 
wicekanclerz i minister spraw zagranicznych 
Niemiec mówił, że Unia to już znacznie więcej 
niż wspólny rynek. Uważa on, że Unia stanie się 
aktorem geopolitycznym, a jej transformacja 
w tym kierunku to żywotny interes także Polski. 

Jan Krzysztof Bielecki, były premier,  którego 
rząd w 1991 roku jako pierwszy na świecie uznał 
niepodległość Ukrainy, zaproponował, żeby Unia 
wprowadziła rodzaj opłaty celnej na trafiający na 
jej rynek rosyjski eksport, żeby osłabić konkuren-
cyjność towarów pochodzących z Rosji, a tym sa-
mym uderzyć w zyski tego kraju. Pieniądze z do-
datkowej opłaty miałyby być zgromadzone na 
fundusz, który po wojnie zostałby wykorzystany 
na odbudowę Ukrainy. Ta propozycja stała się 
jedną z ogłoszonych rekomendacji Europejskiego 
Kongresu Finansowego.
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Rekomendacja dotycząca odbudowy Ukrainy

Europejski Kongres Finansowy rekomenduje wprowadzenie specjalnej opłaty (quasi-fiskalnej) na wy-
brane rosyjskie towary i usługi importowane przez kraje UE.

Opłata ta powinna być na tyle wysoka, aby koszt importowanych rosyjskich towarów i usług przewyż-
szał koszt podobnych towarów i usług importowanych z innych krajów. Kwoty z tej opłaty specjalnej 
pobieranej z tytułu importu rosyjskich towarów i usług do krajów UE powinny być przeznaczane na 
specjalny europejski fundusz odbudowy Ukrainy.

Proponujemy również mechanizm zapobiegający obchodzeniu opłat z pomocą państw trzecich po-
przez wprowadzenie świadectwa pierwotnego pochodzenia towarów i usług.
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Kiedy ogłaszaliśmy nasze ambitne plany co do lokalizacji chmury w Polsce, 
Polska nawet nie mieściła się w rankingach kompetencji chmurowych na 
świecie. Dziś Warszawa jest już najważniejszym centrum badawczo-roz-
wojowym chmury Googla w Europie. (…) Klienci będą szukać konkretnych 
kompetencji, usług, które im będą potrzebne. Mamy nadchodzące inwestycje 
na ogromną skalę, budujmy więc ekosystem usług, które będziemy mogli 
oferować innym krajom 

Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud Poland

Trendem nr 1 jest metaverse. Na początku Internet był wyłącznie źródłem 
informacji. Potem stał się kanałem komunikacji. Internet 3.0 to Internet, 
w którym będziemy spędzać coraz więcej czasu. Będziemy kreować swoje 
otoczenie w dowolny sposób. Rodzi to problem nierzeczywistości, utrud-
niający możliwość identyfikacji czy rozmawiamy z AI, czy człowiekiem. 
Potrzebna jest nowa klasa komputerów zdolnych obsłużyć strumień 
informacji. 

Grzegorz Chudek, Managing Director, Accenture

To drugi rok, w którym mówimy o kadrach. Procesy rekrutacyjne są kluczo-
we. Pytanie czy działy HR nadążają. Ok 40% zainteresowanych młodych 
ludzi chce pracować w B2B, a w bankach to na ogół oznacza outsourcing. 
I rodzi się ciekawy problem. Musimy poprawić komunikację. Employer 
branding ma kluczowe znaczenie. Korporacyjny wizerunek banków jest zbyt 
sformalizowany. 

Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.



Europejski Kongres Finansowy zawsze podkreśla 
znaczenie wartości w finansach i biznesie. W tym 
roku o niedyskryminacji, równości i różnorodno-
ści dyskutowały m.in. liderki polskiego biznesu. 
Okazuje się, że choć formalne parytety – np. 
dotyczące udziału kobiet na stanowiskach kie-
rowniczych – są ważne i wpływają na poprawę 
wyników finansowych firm, to nie „załatwią 
sprawy” równości płci.   

Fundacja Liderek Biznesu założona przez part-
nerkę w firmie doradczej EY Iwonę Kozerę we 
współpracy z GPW, zapowiedziała przygotowanie 
raportu o tym jak wygląda różnorodność w pol-
skich spółkach giełdowych. Słowem – czy ko-
biety wciąż są dyskryminowane pod względem 
dostępu do wyższych stanowisk i pod względem 
zarobków, czy też już nie. 

Według dotychczasowych znanych danych, 
w radach nadzorczych spółek notowanych 
na rynku publicznym kobiety stanowią ok. 18 
proc. członkiń, a w zarządach zaledwie 12 proc. 
Tomasz Wiśniewski, dyrektor Komitetu Indeksów 

Giełdowych GPW przypomniał jednak, że war-
szawska giełda pierwsze dobre praktyki dotyczą-
ce różnorodności ogłosiła już 20 lat temu i od 
tego czasu wiele się zmieniło, a w roku ubiegłym 
zaktualizowała te zalecenia. Giełda i spółki 
publiczne to oczywiście tylko wycinek polskiej 
gospodarki i polskiej rzeczywistości. Ale stamtąd 
powinien płynąć przykład. 

A jak z różnorodnością jest na świecie? 
Parlament Europejski właśnie na początku 
czerwca uchwalił dyrektywę, która zaleca wpro-
wadzanie parytetów. Według danych Eurostatu, 
udział kobiet na stanowiskach kierowniczych 
w przedsiębiorstwach zwiększył się ze średnio 
9 proc. w 2005 roku do ok. 30 proc. obecnie. 
Pomiędzy krajami widać jednak istotne różnice. 
W Wielkiej Brytanii na przykład obowiązują za-
lecenia „miękkie”, ale o różnorodność upominają 
się inwestorzy, i sytuacja kobiet jest bez porów-
nania lepsza niż w Polsce.

Formalne parytety – zadekretowane ustawo-
wo, czy zalecane „miękko”, w postaci dobrych 

Różnorodne przywództwo poprawia  
wyniki biznesu
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praktyk oraz – co szalenie istotne – statystyki 

o wynagrodzeniach – są ważne, bo pełnią funk-

cję „strażników” równości płac. Ale jest i druga 

strona tego zagadnienia – taka organizacja 

społeczeństwa, by umożliwiało kobiecie i pracę, 

i macierzyństwo.

Dotyczy to przecież nie tylko liderek biznesu, 

lecz wszystkich kobiet. Polega na tworzeniu 

warunków kulturowych i infrastrukturalych do 

tego, żeby aktywność zawodowa kobiet nie stała 

w sprzeczności z macierzyństwem i wychowa-

niem dzieci. Niestety często kobieta – nie tylko 

liderka – musi wybierać: praca albo dzieci. 

Choć w Polsce jest coraz więcej przedszkoli, 

firmy i korporacje uczą się jak oferować elastycz-

ne formy zatrudnienia, to wciąż nie rodzi się 

ani więcej dzieci, ani też nie zwiększa wskaźnik 

aktywności zawodowej kobiet. To prawdziwa 

zagadka – uważa prezes ING Banku Śląskiego 

Brunon Bartkiewicz. 

- Obecność kobiet w zarządach to nie cel sam 

w sobie, ale papierek lakmusowy tego, czy coś 

działa, czy nie działa – powiedział podczas kon-

gresowej debaty. 

Prezes Banku Citi Handlowy Elżbieta 

Czetwertyńska – matka trojga dzieci – mó-

wiła jak zaskakujące mogą być rozwiązania 

wspomagające lub uniemożliwiające pracę kobiet 

w różnych krajach. Wbrew stereotypom, które 

moglibyśmy mieć, w Kolumbii, gdzie pracowała,  

cały system zorganizowany jest w taki sposób, 

żeby umożliwić rodzicom, a w szczególności 

kobietom zaangażowanie w pracę. Polega to na 

przykład na tym, że większość usług publicz-

nych dostępnych jest w domu. Pediatra może np. 

przyjść do dziecka późnym wieczorem. 

Tymczasem na drugim biegunie – wbrew wielu 

innym stereotypom – Elżbieta Czetwertyńska 

wymieniła Szwajcarię. Prosty przykład – recy-

kling śmieci trzeba robić samemu. Niby dobrze, 

ale cóż z tego, jeśli punkty odbioru odpadów 

czynne są od 9 do 12 i od 14 do 17? Żeby po-

zbyć się śmieci – trzeba wziąć w pracy urlop. 

A dzieci? W połowie dnia wracają na obiad do 

domu, bo szkoła publiczna jest wtedy zamknięta. 

Praktycznie uniemożliwia to całkowicie pracę 

jednej osobie w rodzinie. A najczęściej ofiarą 

pada kobieta.

Parytety – owszem. Ale zagadnienia związane 

z równością są o wiele bardziej złożone. Liderki 

Biznesu podczas EKF zabrały głos nie tylko 

w swojej sprawie, ale też w sprawie wszystkich 

kobiet i ich praw. 

RELACJE EKF 2022
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Niektóre organizacje czują się na tyle rozwinięte technologicznie, że znalazły 
się w strefie komfortu. Ale konwergencja technologii przyspiesza i buduje 
nowe przestrzenie dla innowacji. Nadchodzi Metaverse i Web3.0. Zaledwie 
21 proc. wierzy, że to kierunek, w którym świat podąża, ale już 51 proc. wy-
obraża sobie w nim swoje uczestnictwo. Wyzwaniem numer jeden jest jednak 
bezpieczeństwo cyfrowe i to jest barierą rozpowszechnienia się Metaverse’u.

Dorota Zimnoch, Global Industry Strategist, Microsoft Corp.

Najważniejsze jest wyjaśnienie sprawy OFE, a tak naprawdę prywatyzacja 
tych środków. Wyjaśnienia wymaga status OFE, stworzenia polskich funduszy 
emerytalnych, które nie będą funduszami najwyższego ryzyka na świecie tyl-
ko będą funduszami emerytalnymi. Polski rynek kapitałowy został zbudowa-
ny w pewnym okresie na OFE. Ta niepewność, która występuje jest zagroże-
niem dla rynku, zwłaszcza w kontekście pomysłu, że polski rynek kapitałowy 
powinien później mobilizować środki na ewentualną odbudowę Ukrainy. Jak 
również finansować nowoczesną innowacyjną gospodarkę. 

Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, KDPW i KDPW_CCP

Gdzie my jesteśmy jako inwestorzy instytucjonalni? Jesteśmy ogranicze-
ni przez nasze krajowe, tylko i wyłącznie, rozwiązania. To jest pytanie do 
rządzących: jeżeli widzimy możliwość, to trzeba ją w jakiś sposób wdrożyć. 
Po prostu udrożnijmy rynek i pozwólmy inwestorom instytucjonalnym pełnić 
taką rolę, jaką pełnią na innych zagranicznych rynkach kapitałowych.

Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami 
i Aktywami
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Rosnące stopy procentowe i obawy o spowolnienie gospodarcze, jak również 
powoli pojawiające się spowolnienie jeśli chodzi o rynek konsumencki, są dla 
wielu funduszy Private Equity sygnałem by zmniejszyć nacisk na finansowa-
nie wzrostu, a zwiększyć nacisk na bycie efektywnym i generowanie zysków.

Tomasz Czechowicz, Founder/Managing Partner, MCI Capital ASI S.A.

Polski rynek kapitałowy jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej 
i możemy budować na tym naszą pozycję regionalnego hubu finansowego. 
Z Londynem i Nowym Jorkiem nie będziemy w stanie konkurować, ale może-
my budować na tym, co już mamy.

Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku 
Kapitałowego, Ministerstwo Finansów

Wellbeing postrzegam szerzej niż dbanie o równowagę. To całościowe spoj-
rzenie na miejsce pracy jako przestrzeń społeczną, w której współpracujemy, 
wyznaczamy i osiągamy cele, dzielimy się doświadczeniem, a jednocześnie 
zachowujemy dobre samopoczucie. Troska o dobrostan pracowników jest 
inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa i rozwój osobisty ludzi, która w długiej 
perspektywie wpływa na efektywność i sprawność organizacji.

Ewa Małyszko, Prezes Zarządu, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Przetrwają nie silne organizacje, ale zwinne, elastyczne. Nigdy już tak nie 
będzie, że organizacja będzie mogła pozostać „zamrożona” dłużej niż rok. 

Franciszek Hutten-Czapski, Managing Director i Senior Partner, Boston 
Consulting Group



Makroekonomiczne wyzwania i prognozy  
dla Polski – czerwiec 2022

7 czerwca, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego, zaprezentowany został kolejny, dziewiąty 
już raport EKF nt. makro-ekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski w perspektywie trzyletniej. 
Prognozy te stanowią konsensus ilościowo-jakościowy z odpowiedzi na pytania, które napłynęły do 
EKF do dnia 3 czerwca 2022 r. od wybitnych polskich ekonomistów.

Prognozy ilościowe nadesłało 12 ekspertów, a 39 ekspertów przedstawiło swoje opinie nt.

• najważniejszych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej w Polsce,
• największych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego oraz dla wiarygodności PLN w per-

spektywie roku 2024,
• rekomendowanych działań w obszarze polityki gospodarczej1.

Wybuch wojny na Ukrainie był wydarzeniem typu szokowego dla gospodarki i społeczeństwa, i w nad-
chodzących latach konsekwencje działań wojennych będą kolejną grupą czynników komplikujących 
i tak niełatwą, post-pandemiczną sytuację gospodarek Polski i świata. 

Utrwalenie wysokiej inflacji, prowadzące do wysokich stóp procentowych, mocno hamujących wzrost 
to najważniejsze z zagrożeń dla koniunktury gospodarczej w Polsce. Ten czynnik jest bezapelacyjnym 
zwycięzcą wśród zagrożeń wskazanych przez ekspertów. 

Przewiduje się znaczne hamowanie wzrostu PKB na koniec roku bieżącego i początek przyszłego; 
niektórzy ekonomiści wskazują nawet na ryzyko „technicznej recesji” w tym okresie. Można jedynie 
mieć nadzieję, że szybkie uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy będzie przynajmniej częściowo 
przeciwdziałać temu ryzyku. Głównymi czynnikami stojącymi za czekającym nas spowolnieniem bę-
dzie utrzymujący się niski poziom dynamiki inwestycji przy równoczesnym hamowaniu tempa spożycia 
indywidualnego. 

„Najważniejszym zagrożeniem dla stabilności polskiego systemu finansowego w najbliższych latach bę-
dzie pogorszenie wartości i jakości portfela kredytowego. Pokryzysowej utracie wartości portfela kredy-
towego wynikającej z pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorców będą towarzyszyć podwyżki stóp 
procentowych, osłabienie PLN i pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. (...) Istotnym zagroże-
niem dla stabilności systemu finansowego w dłuższym okresie jest nadmierny udział Skarbu Państwa 
we własności banków.” – podsumował Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu 
Finansowego.

1 Najważniejsze rekomendowane obszary działań w polityce gospodarczej Polski przedstawione są na stronie 12 niniejszego raportu.
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Najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie 
2024 roku – badanie czerwiec 2022

CZYNNIK
WAGA  

(1 oznacza najwyższą 
wagę)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO

ODSETEK  
RESPONDENTÓW

A
Utrwalenie wysokiej inflacji, prowadzące do wysokiego 
poziomu stóp procentowych, mocno hamujących wzrost 
(scenariusz stagflacji)

1 0.70 95%

B Problemy z cenami i dostępnością surowców i materiałów, 
zakłócenia w łańcuchach dostaw 5 0.65 82%

C Wysokie ceny energii 3 0.79 85%

D Negatywny wpływ długoterminowych działań wojennych 
na Ukrainie 7 0.62 82%

E Konflikt z UE 6 0.41 79%

F Niewystarczający poziom inwestycji 9 0.56 85%

G Niespójne policy mix, niewiarygodna polityka 
makroekonomiczna 2 0.68 79%

H Słabnąca koniunktura na świecie 8 0.58 79%

I Stan finansów publicznych 4 0.60 90%
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Najważniejsze zagrożenia dla stabilności polskiego systemu finansowego 
w perspektywie 2024 roku – badanie czerwiec 2022
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CZYNNIK
WAGA  

(1 oznacza najwyższą 
wagę)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO

ODSETEK  
RESPONDENTÓW

A
Pogorszenie jakości portfela kredytowego na skutek wzrostu 
stóp procentowych, osłabienia waluty oraz pogorszenia 
perspektyw wzrostu

1 0.66 95%

B Spadek wartości portfela obligacji w posiadaniu banków na 
skutek silnego wzrostu rynkowych stóp procentowych 4 0.64 87%

C Pogłębiająca się ingerencja państwa w system bankowy, 
podnosząca koszty i ryzyko działania sektora 2 0.60 95%

D Ryzyko nadmiernej zależności wybranych banków od państwa 
i nadmiernego finansowania budżetu państwa przez banki 3 0.57 89%

E Brak antycyklicznej polityki makroostrożnościowej 5 0.57 82%

F Ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi i koniecznością 
dostosowań w procesie zielonej transformacji 7 0.52 74%

G Ryzyko związane z upadłością dużego banku 8 0.29 66%

H Rosnąca niespójność polityki gospodarczej, zwiększająca 
awersję banków do podejmowania ryzyka 6 0.57 74%

PROGNOZY EKF 2022
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Najważniejsze zagrożenia dla wiarygodności PLN w perspektywie 2024 roku – badanie 
czerwiec 2022
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CZYNNIK
WAGA  

(1 oznacza najwyższą 
wagę)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO

ODSETEK  
RESPONDENTÓW

A Wysoka i utrwalająca się inflacja 1 0.72 92%

B Ekspansywna polityka fiskalna, przekładająca się na wysokie 
deficyty i wzrost zadłużenia publicznego 2 0.70 89%

C Ryzyko obietnic wyborczych destabilizujących finanse 
publiczne 3 0.70 92%

D Nieoptymalna polityka pieniężna, niespójna z polityką fiskalną 7 0.69 76%

E Niska skuteczność polityki monetarnej z powodu 
nadpłynności sektora bankowego 8 0.47 66%

F Niski poziom wiarygodności władz monetarnych 5 0.69 84%

G Kontynuacja wojny na Ukrainie 6 0.61 76%

H Konflikt z UE 4 0.42 84%
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Wszyscy walczymy w tej chwili o talenty. Zwłaszcza w obszarze IT jest to 
najtrudniejsze. (…) Ludzie myślą teraz o swoim rozwoju inaczej. Jak piszą na 
LinkedIn o swoich kompetencjach, to używają wszystkich nazw z nomenkla-
tury zwinnej. Jeśli chcemy mieć bardzo dobrych ludzi, a to jest kluczem do 
sukcesu każdej firmy, to trzeba dbać o to żeby przyciągać odpowiednich ludzi, 
żeby ich utrzymać i dać im możliwość rozwoju.

Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Prezes 
ACCIS

Zarówno od strony dostawców, jak i od strony klientów końcowych, którzy 
mają wdrażać produkty biznesowe na rynku, wszyscy mamy trudny problem, 
żeby utrzymać nasze kadry czy też zdobyć nowych pracowników do nowych 
projektów innowacyjnych.

Tadeusz Woszczyński, Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., 
Slovakia & Baltics, Hitachi Europe Ltd.

Klient oczekuje od banku „jednego kliknięcia”. Klient chce realizować swoje 
marzenia, a finansowanie ma być niejako w tle. Tym czego mogą oczekiwać 
klienci w przyszłości są szeroko pojęte „marketplace”. (...) Dzięki takim plat-
formom banki zyskują większą lojalność klientów i potrafią się obronić przed 
fintechami.

Andrzej Gałkowski, Partner, Lider Doradztwa dla Sektora Bankowego, KPMG



Powiedzieli podczas EKF 2022

45

Musimy tam gdzie klient jest i w sytuacji, która jest aktualnie podstawą do 
interakcji z bankiem dać mu propozycję, która będzie dla niego ciekawa 
i adekwatna. (…) Do tego potrzebujemy bardzo dobrej pracy na danych, inte-
gracji danych i dobrego ich wykorzystania.

Wojciech Rybak, Członek Zarządu, Bank Millennium S.A.

 Powinniśmy jasno określić zasady i wartości, o których się nie dyskutuje i po 
prostu je respektuje. W tym schemacie zagrożenia nie wolno tracić czasu i li-
czyć na dynamikę sił społecznych gotowych do zmierzenia się z nimi. Mamy 
dzisiaj brak spójności w podejmowanych działaniach wobec nas, brak dialogu 
z decydentami. Musimy doprowadzić do efektywnego dialogu, do elimina-
cji zagrożeń dla gospodarki. Musimy być razem. (...).Mamy do czynienia ze 
zmianą modelu systemu kapitalistycznego, i jesteśmy w sytuacji, kiedy nawet 
nie wiemy, czego nie wiemy. W tym wszystkim są najsłabsi i nie mogą z tego 
wyścigu odpaść. Takie osoby musimy chronić. 

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

Największym zagrożeniem jest brak przewidywalności i to utrudnia podejmo-
wanie trafnych decyzji. Rosnące stopy procentowe i ich skutki to dzisiaj naj-
większe wyzwanie. Wojna w Ukrainie zmieniła naszą rzeczywistość. Zachód 
podjął decyzję o wyłączeniu Rosji z systemu globalnego, a banki stają się 
bronią w tej wojnie. Firmy zostały zmuszone do poszukiwania nowych do-
stawców czy partnerów. Gospodarka just in time zamieniła się na just in case. 

Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Zarządu, Citi Handlowy



Akademia EKF w 2022

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w roku 2022 odbyła 
się już 9 edycja Akademii Europejskiego Kongres Finansowego. 
W ramach dwuetapowej rekrutacji do projektu spośród 126 prze-
słanych rekomendacji promotorskich wyłoniono 90 uczestników 
Akademii EKF. Reprezentowali oni 22 uczelnie. Najliczniej repre-
zentowanymi szkołami były Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu. W Akademii EKF uczestniczyli również 
studenci z 6 uczelni zagranicznych (University of Oxford, Zayed 
University, University College London, Yale University, Instytut 
Nauk Politycznych w Paryżu, London School of Economics). 

Program Akademii EKF obejmował: 

• debatę otwarcia Akademii EKF pt. Co zmienilibyśmy w Polsce 
i Europie? 

• debatę oksfordzką wobec tezy Populizm zniszczy gospodarkę 
rynkową 

• 10 spotkań z liderami prowadzanych przez uczestników 
Akademii EKF w formule kameralnej swobodnej rozmowy  
z zaproszonymi gośćmi

• warsztat nt. roli Googla w sektorze finansowym
• warsztat SAS Institute pt. Każdy może robić data science. 

Dowiedz się, jak
• wykład pt. Omamienie i jak mu przeciwdziałać, który wygłosił 

prof. Leszek Balcerowicz

9
EDYCJI AKADEMII EKF

AKADEMIA EKF W LICZBACH

907
CZŁONKÓW AKADEMII EKF

248
OPUBLIKOWANYCH ESEJÓW

57
SPOTKAŃ Z LIDERAMI

7
REKOMENDACJI

Partner Strategiczny  
Akademii EKF

Partnerzy  
Akademii EKF

Partner  
Instytucjonalny

Partner  
Medialny
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Podczas EKF premierę miała publikacja Akademii EKF pt. Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? za-
wierająca 43 eseje studentów. Studenci przygotowali eseje konkursowe na jeden z czterech tematów 
zaproponowanych przez Radę Programową i Partnerów EKF: 

• Zielona transformacja kluczowym wyzwaniem dla Polski i Europy. Czy Europa jest gotowa na Fit 
for 55? Jak urzeczywistnić Europejski Zielony Ład w sprawiedliwy i zrównoważony sposób? Rola 
Państwa i kluczowych sektorów, w tym sektora finansowego w jego wdrożeniu w Polsce.

• Cyfrowi giganci posiadają środki porównywalne a nawet większe niż państwa. Czy wykorzystają je 
dla dobra i rozwoju ludzkości, czy skupią się przede wszystkim na pomnażaniu zysków bez względu 
na koszty społeczne? Jakie czynniki będą o tym decydować?

• Dlaczego inflacja w Polsce wymknęła się spod kontroli? Jak przywrócić wiarygodność PLN?
• System podatkowy w Polsce jest coraz bardziej skomplikowany, a prawo podatkowe nieprzewidy-

walne. Co zrobić aby uprościć system podatkowy? Jakich reform podatkowych potrzebuje Polska?

DEBATA OTWARCIA AKADEMII EKF

Pierwszego dnia EKF odbyła się debata inaugurująca Akademię EKF prowadzona przez europosła 
Janusza Lewandowskiego, w której udział wzięli laureaci konkursu esejów prezentując swoje poglądy 
wobec wyzwań społeczno-gospodarczych stojących przed Polską oraz główne tezy, argumenty oraz 
propozycje zawarte w swoich esejach, a także odpowiedzieli na pytania zadawane przez prowadzące-
go oraz publiczność. Zwycięzcą został Grzegorz Nowowiejski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, który prezentował wnioski z eseju pt. Nadchodzi czas jastrzębi – strategia przywrócenia 
wiarygodności złotego. 

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? 
Eseje członków Akademii EKF 2022
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RELACJA Z AKADEMII EKF W BUSINESS INSIDER 

Akademia EKF: studenci, którzy kreują wizje zmian
Europejski Kongres Finansowy przyciąga co roku do Sopotu ponad 1500 uczestni-
ków wielu różnych branż. Są wśród nich menedżerowie najwyższych szczebli i de-
cydenci kształtujący politykę gospodarczą Polski zainteresowani również pozyski-
waniem utalentowanych studentów. Akademia EKF integruje młodych studentów, 
którzy mają aspiracje do robienia czegoś w imię wspólnego dobra, a przy okazji 
chcą nauczyć się czegoś nowego. 

Akademia EKF to niepowtarzalna społeczność pełna otwartości i talentów.  

W dniach 5-7 czerwca 2023 roku zostanie zorganizowana jubileuszowa – 10 edycja Akademii 
Europejskiego Kongresu Finansowego, której dotychczasowa formuła zostanie rozszerzona. Planujemy 
zorganizować spotkanie integracyjne dla grona absolwentów Akademii EKF. Zapraszamy studentów 
do udziału w projekcie oraz ekspertów i partnerów do współtworzenia inicjatywy, szczególnie dzięku-
jąc za wsparcie projektu dotychczasowym partnerom: Grupie Kapitałowej BEST, firmie Visa, Fundacji 
Wolności Gospodarczej, British Alumni Society oraz Business Insider Polska.
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Implikowany koszt kapitału dla polskiego sektora w ciągu kilku lat wynosił 
średnio ok. 8 proc. Kiedy wybuchała pandemia wzrósł do ok. 16 proc. Dzisiaj 
koszt kapitału po wszystkich kłopotach z frankami, wakacjami, WIBOR-em 
wynosi 14 proc. To odzwierciedla przerażenie tym, co nas czeka. Problemów 
w sektorze nie ubywa, pojawiają się nowe, a inwestorzy to widzą.

Janusz Miszczak, Lider Zespołu Financial Risk and Analytics, EY

Mamy do czynienia ze swoistym koktajlem negatywnych czynników, 
z jakimi w takiej skali i w takiej kumulacji sektor nigdy nie miał do czynie-
nia. Pandemia, wojna, inflacja, zerwane łańcuchy dostaw. Część przyszła 
z zewnątrz, nie mieliśmy na nie wpływu. Teraz zderzamy się z wyzwaniami, 
których mogliśmy uniknąć. Środowisko regulacyjne staje się nieprzewidywal-
ne i niestabilne. Dominuje przekonanie, że banki zawsze sobie poradzą. Ale 
przy tej kumulacji zagrożeń możemy jednak sobie nie poradzić. (...) Jesteśmy 
porządnymi firmami, które mają empatię. Jesteśmy przyzwoici i zasługujemy 
na przyzwoite traktowanie. 

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

Zielona transformacja jest jedną z możliwych odpowiedzi na deficyt pomysłu 
na rozwój. Bo to jest dobry kierunek dla gospodarki, a tym samym dla ban-
ków, by móc finansować rozwój. Wojna wywoła krótkoterminowe wstrzyma-
nie OZE i ożywienie paliw kopalnych, ale nie zmieni generalnego kierunku. 
Banki muszą to zrozumieć. To kwestia ponadpolityczna. Nie cierpimy na 
razie na brak pieniędzy, brakuje nam przede wszystkim dobrych projektów. 
Zwłaszcza tych zielonych.

Wojciech Hann, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
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Polski system bankowy jest jednym z najsłabszych w Europie, a Polska 
gospodarka jest w 10 razy gorszej sytuacji niż 10 lat temu. Kompletnie nie 
jesteśmy przygotowani na to, co może się wydarzyć. 

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium S.A.

Problem zmiany stawek dotyczy wszystkich uczestników rynku finansowego, 
nie tylko konsumentów. Jesteśmy zaskoczeni zaplanowanym terminem wpro-
wadzenia nowych wskaźników, początek 2023 r. uważamy za nierealny.

Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

We wrześniu zeszłego roku wśród zagrożeń była wymieniana inflacja, lecz 
była o niej mowa jako o zjawisku przejściowym. W tym roku mówimy już 
o uporczywej, dwucyfrowej inflacji, która na pewno nie jest przejściowa.

Iwona Kozera, Zastępca Partnera Zarządzającego EY Consulting w regionie 
EMEIA

Zapotrzebowanie na energię będzie rosło, i nie mamy jeszcze poukładane 
jak na nie odpowiedzieć. Możemy mieć kolejny impuls inflacyjny jeśli ceny 
energii i żywności pójdą w górę. Trudno sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji 
jakość portfeli kredytowych się nie pogorszy. 

Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Zarządzania 
Ryzykami, Bank Pekao S.A.
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EKF w mediach

Rzeczkowska: Realizacja KPO 
będzie miała istotny wpływ 
na poprawę pogarszającej się 
koniunktury

Elżbieta Czetwertyńska 
podsumowuje 12. Europejski 
Kongres Finansowy

Jeszcze nigdy nie było 
tak źle. Prezesi polskich 
banków ostrzegają przed 
nieuchronnym kryzysem

O polskiej gospodarce 
w cieniu wojny na 
Europejskim Kongresie 
Finansowym
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https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8439435,kpo-minister-finansow-magdalena-rzeczkowska-ekf-2022.html
https://businessinsider.com.pl/finanse/zdaniem-bankowcow-jeszcze-nigdy-nie-bylo-tak-zle-ostrzegaja-przed-kryzysem/dm0wvxc
https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/elzbieta-czetwertynska-podsumowuje-12-europejski-kongres-finansowy
https://gdansk.tvp.pl/60612695/o-polskiej-gospodarce-w-cieniu-wojny-na-europejskim-kongresie-finansowym


Od czego zależy przyszłość 
rynku kapitałowego w Polsce

EKF: wiceprezes Pekao 
S.A. deklaruje wsparcie dla 
wielkich, zielonych inwestycji 
w Polsce

Szczygielski: WIBOR powstaje 
najczęściej na podstawie 
kwotowań banków

Polski rynek finansowy – stan 
i perspektywy
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https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8450911,od-czego-zalezy-przyszlosc-rynku-kapitalowego-w-polsce.html
https://finanse.gazetaprawna.pl/wideo/8443891,wibor-szczygielski-wskaznik-powstawanie-konstrukcja.html
https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/ekf-wiceprezes-pekao-sa-deklaruje-wsparcie-dla-wielkich-zielonych-inwestycji-w
https://www.pb.pl/polski-rynek-finansowy-stan-i-perspektywy-1152431


EKF: PKO Bank Polski 
dwukrotnie wyróżniony 
w konkursie „Gwiazdy 
Bankowości”

Cyfrowe banki w obliczu no-
wych ryzyk geopolitycznych. 
Wywiad z Dominiką Bettman, 
Microsoft Polska

Jak stworzyć z Warszawy 
silne globalne centrum  
finansowe

Polsatnews 2022.06.07 – 
Wydarzenia 18.50
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Większość zagrożeń, z którymi mamy do czynienia to nie są takie zagrożenia, 
które mogą wystąpić, ale takie, które już się materializują. Scenariusze są 
albo złe albo bardzo złe i to oznacza dla naszych klientów duże turbulen-
cje. (...) To mit, że wysokie stopy procentowe i inflacja działają na korzyść 
banków. W naszym interesie jest to, żeby klienci spłacali kredyty. Propozycje 
strony publicznej idą zbyt daleko i nie są adresowane do tych, którzy pomocy 
potrzebują.

Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A.

Efektywne obciążenia podatkowe polskich banków są prawdopodobnie 
najwyższe na świecie i jest to lekceważone. Fundamenty funkcjonowania 
bankowości są w Polsce ignorowane (...) Jeżeli powtórzy się scenariusz z lat 
70., to mamy inflację, stagfalcję, zwyżki stóp procentowych, protekcjonizm 
narodowy. Nie powiem, że ten scenariusz na pewno się zrealizuje, ale nie jest 
całkowicie obcy. 

Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A.

„Polski system finansowy dobrze zdał egzamin ze zdolności operacyjnej 
po wybuchu pandemii, a co więcej wsparł rządowe programy. Teraz poka-
zuje swoją zdolność operacyjną otwierając się na przybyszów z Ukrainy. 
Pandemia była okazją do skoku w digitalizację  
(...)Czynnikiem ryzyka finansowego może stać się zacieśnienie polityki mone-
tarnej w połączeniu z ekspansją fiskalną. Może to spowodować przeceny na 
rynku długu, wzrost spreadów na tym rynku, straty inwestorów i banków”.

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
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Pomimo strat na aktualizacji wyceny obligacji skarbowych nadwyżki kapitału 
w całym sektorze są istotne, ale nie rozkładają się równomiernie. Jeśli z całej 
maszynerii wypadną dwa kółka, to maszyneria się zawali. (…) Spadające ka-
pitały banków powodują, że nasi najwięksi klienci mają trudności z finanso-
waniem się w Polsce, bo kapitały się zmniejszają i po raz pierwszy zadziałały 
limity koncentracji. 

Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem, 
PKO Bank Polski

Polska nie rozwiązała jeszcze problemu ryzyka związanego z kredytami we 
frankach szwajcarskich, a tymczasem wprowadzono do debaty publicznej 
WIBOR.(...) Koncentracja ryzyk niefinansowych następuje wokół podstawo-
wego produktu bankowego, jakim jest kredyt hipoteczny. Przez wewnętrznie 
wygenerowane problemy wysoka konkurencyjność polskiego sektora banko-
wego staje się pieśnią przeszłości.

Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem, mBank S.A.

Potrzebujemy kadry i nie przypadkowo ten punkt jest na szczycie naszych 
problemów. Sektor bankowy ma zły PR, o bankach mówi się źle. Ale oferuje-
my przecież ciągłość i stabilność zatrudnienia. Na początku drogi zawodowej 
ma to znaczenie, ale w miarę upływu czasu ma coraz mniejszą rolę. Młodzi 
ludzie potrafią pracować w dwóch trzech miejscach na razach. Powinniśmy 
popracować nad postrzeganiem sektora, odbudować naszą wiarygodność 
jako pracodawcy. 

Katarzyna Majewska, Członek Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
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Zielone Finanse w Polsce 2022
pod redakcją Ludwika Koteckiego

Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? 
Eseje członków Akademii EKF 2022

Zagrożenia nadmiernego długu publicznego 2022
Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Monika Kurtek
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https://fundacjacms.pl/zielone-finanse-w-polsce-2022/
https://fundacjacms.pl/co-zmienilibysmy-w-polsce-i-europie-eseje-czlonkow-akademii-efc-2022/
https://fundacjacms.pl/zagrozenia-nadmiernego-dlugu-publicznego-2022/


Monografie recenzowane

Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja 
zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu
Monika Mazurowska, Renata Płoska

Projektowanie modeli biznesu usług profesjonalnych 
w mediach społecznościowych
Piotr Janulek

Wydawnictwo Centrum Myśli Strategicznych
Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r., 
Wydawnictwo CMS znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie na-
ukowe (poziom I).

Wydawnictwo przyjmuje do wydania: 

Naukowe monografie / rozprawy doktorskie / raporty z badań z dziedziny nauk społecznych (dyscy-
plina ekonomia i finanse oraz z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości) / książki z zakresu ekonomii 
i finansów

Wydawnictwo wydaje
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Kwadrans  
z Europejskim Kongresem Finansowym

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. Szybko stał się kolejną plat-
formą debaty w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. Jest to cykl spotkań online, w których 
korzystamy z wiedzy i kompetencji współpracujących z Kongresem ekspertów.

W Kwadransie z EKF podejmujemy tematy związane z bieżącą sytuacją w świecie finansów na rynku 
polskim i zagranicznym, i rozmawiamy o działaniach mających na celu niwelowanie gospodarczo-spo-
łecznych skutków kryzysu. Dyskutujemy także o wsparciu Ukrainy i roli instytucji finansowych w odbu-
dowie jej gospodarki.

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

• największe makroekonomiczne zagrożenia wynikające z obecnego kryzysu z uwzględnieniem  
zagrożeń dla stabilności systemu finansowego

• najważniejsze problemy gospodarcze, które należy rozwiązać w obecnej sytuacji
• najbardziej ryzykowne działania ekonomiczno-społeczne obecnie podejmowane.

Podczas transmisji live zapraszamy do zadawania pytań gościom spotkania.
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 Jesteśmy teraz gotowi, by kontynuować rozpoczęte przed wojną reformy.
Udało się Ukraińcom szybko zreorganizować samorząd. Dzisiaj ta część 
władzy pokazuje swoją skuteczność. To merowie różnych miast, także 
tych zajętych przez Rosjan, są jednym z najważniejszych ogniw oporu. 
Zrestrukturyzowano sektor bankowy, tak że nawet w kraju ogarniętym 
wojną banki działają nieprzerwanie, są istotnym wsparciem dla firm i ludzi. 
Pokazaliśmy światu, że jesteśmy zjednoczeni i demokratyczni. (...) Przyznajcie 
Ukrainie status kraju kandydującego do UE. Nie potrzeba nam przyśpiesze-
nia, czy szybkiej ścieżki w tym procesie. Musimy dobrze to przepracować, 
szybko wprowadzając reformy, znów zaskakując świat. Drugim warunkiem 
jest to, że wojnę musimy wgrać przed końcem tego roku. Ta wojna zagraża 
całemu światu zachodniemu. (...) Ukraina potrzebuje planu odbudowy koor-
dynowanego przez jednego gracza. Ja wolałbym by tym koordynatorem była 
Komisja Europejska.

Petro Poroszenko, Prezydent Ukrainy w latach 2014-2019

Ukraina ma ogromny potencjał gospodarczy i przed wojną zmierzała w do-
brym kierunku, ale było jeszcze dużo do zrobienia w dziedzinie ładu zarzą-
dzania krajem i przeciwdziałaniu takim negatywnym zjawiskom jak m.in. 
korupcja. Jest to dłuższy proces i ten proces należy wznowić jak najszybciej, 
jak tylko rozpocznie się rekonstrukcja. (…) Odbudowa Ukrainy nie może pole-
gać tylko na finansowaniu, to powinno być połączenie finansów i reform.

Alain Pilloux, Wiceprezes, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Warto opracować system zachęt dla sektora prywatnego, aby zechciał włą-
czyć się w odbudowę Ukrainy. Jeśli stworzymy dobre przepisy dla działania 
prywatnych firm, również polskich, oraz damy im wsparcie w postaci pomocy 
kapitałowej, z pewnością wezmą czynny udział w rekonstrukcji kraju znisz-
czonego w wyniku działań wojennych.

Volodymyr Lytvyn, former Deputy Chairman, OschadBank



Klub Odpowiedzialnych Finansów przy 
Europejskim Kongresie Finansowym po okresie 
ograniczeń wywołanych pandemią powrócił je-
sienią 2021 do właściwej formy działalności. O ile 
w ubiegłym roku prace Klubu dotyczyły zagad-
nień związanych z kredytami walutowymi, w roku 
bieżącym, w związku z szybko rosnąca inflacją, 
a w ślad za nią stopami procentowymi, uwaga 
Klubu skoncentrowała się na ryzyku kredytów 
mieszkaniowych. 

Ponieważ na polskim rynku kredytów miesz-
kaniowych obecne były wyłącznie kredyty na 
zmienną stopę procentową, ryzyko stopy procen-
towej w portfelu kredytów mieszkaniowych było 
duże. Od jesieni 2021 roku, czyli od momentu, 
gdy stopy procentowe zaczęły szybko rosnąć, 
doszło do szybkiej materializacji tego ryzyka. 
Proces ten w największym stopniu dotknął kredy-
tobiorców, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania 
w okresie najniższych historycznie stóp procento-
wych, czyli między wiosną 2020 a jesienią 2021. 
Pomimo różnorodnych działań podejmowanych 
przez banki oraz przez instytucje państwa, sytu-
acja wielu kredytobiorców jest trudna. 

Ocenie sytuacji, a w konsekwencji ocenie 
ryzyka obarczającego polski rynek kredytów 
mieszkaniowych, poświęcona była zorganizowana 
przez Klub dyskusja panelowa zatytułowana Czy 
grozi nam kryzys na rynku hipotecznych kredytów 
mieszkaniowych, która odbyła się podczas 
Kongresu Bankowości Detalicznej 2021. Jej celem 
było zdiagnozowanie bieżącej sytuacji i zagrożeń, 
które mogą się pojawić w najbliższej przyszłości. 
Dyskusja na ten temat była kontynuowana 

w trakcie dwóch seminariów: Ryzyko i Regulacja 
w Sektorze Bankowym, zorganizowanym 
przez Europejski Kongres Finansowy wraz 
z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, 
a następnie, podczas konferencji Zarządzanie 
Ryzykiem i Kapitałem zorganizowanej wspólnie 
z Deloitte. Miały tam miejsce łącznie trzy debaty: 
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy – co dalej 
z LtV, Ryzyko stopy procentowej kredytów 
hipotecznych oraz Kumulacja i narastanie 
ryzyk prawnych w relacjach z kredytobiorcami. 
Podsumowaniem tego etapu była przygotowana 
przez Klub dyskusja okrągłego stołu, 
zatytułowana Nowy kształt rynku kredytów 
mieszkaniowych, która odbyła się w czerwcu 
podczas Europejskiego Kongresu Finansowego. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz 
nadzorczych, członkowie zarządów banków, 
przedstawiciele firm konsultingowych. Jej 
pokłosiem są dalsze prace prowadzone przez 
Klub, które mają doprowadzić do sformułowania 
propozycji owego kształtu rynku kredytów 
mieszkaniowych w Polsce. Prowadzenia prac 
podjął się Klub Odpowiedzialnych Finansów 
we współpracy z licznymi przedstawicielami 
interesariuszy tego zagadnienia. 

Jest to ważne i wymagające zadanie. Polski rynek 
kredytów mieszkaniowych znalazł się w sytuacji, 
która wymaga zmiany modelu jego funkcjonowa-
nia. Dotychczasowy model zbudowany był na jed-
nym tylko rodzaju kredytu: kredycie na zmienną 
stopę oprocentowany zgodnie z formułą Wibor 
plus marża. W początkowym okresie budowania 
rynku kredytów mieszkaniowych model ten dość 
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dobrze się sprawdzał. Dopóki stopy procentowe 
w miarę systematycznie malały z niewielkimi 
i niezbyt silnymi okresami wzrostu, nie był on 
kontestowany przez kredytobiorców. Ale okres 
spadków stóp procentowych już się skończył 
i teraz polski rynek, podobnie jak rynki innych 
krajów czeka okres wysokich i niestabilnych stóp 
procentowych. Kredytobiorcy nagle zwrócili 
się w stronę kredytów na stałą stopę, ale i ten 
rodzaj kredytu obarczony jest czynnikami ryzy-
ka. Kraje o rozwiniętych rynkach finansowych 
stosują rozwiązania wykraczające poza same 
modele kredytów, które lepiej chronią kredyto-
biorców przed ryzykiem, niż zwykły kredyt na 
stałą stopę procentową. Można, a nawet należy 
czerpać z ich doświadczeń, ale propozycja zmian 
musi być dostosowana do danego rynku, w tym 
przypadku – polskiego. 

W związku z tym Klub opracował ankietę odno-
szącą się do najważniejszych zagadnień ma-
jących wpływ na przyszłość polskiego rynku, 
w pierwszym rzędzie dotyczącą oczekiwań zwią-
zanych z kredytami mieszkaniowymi i sposobem 
ich finansowania, i skierował ją do szeregu inte-
resariuszy w różny sposób powiązanych z ryn-
kiem bankowym: od nadzoru i banków do przed-
stawicieli kredytobiorców. Na tej podstawie, we 
współpracy z ekspertami opracowana zostanie 
propozycja nowego kształtu rynku kredytów 
mieszkaniowych, która – po uzgodnieniach 
z interesariuszami i publicznych konsultacjach – 
zostanie pod koniec roku poddana publicznym 
konsultacjom i przekazana odpowiednim wła-
dzom regulacyjnym i legislacyjnym. 

06-08.06.2022

Inicjatorzy Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie 
Finansowym:

Członkowie Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie 
Finansowym:
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Inwazja Rosji na Ukrainę zaczęła się od cyberataku. Był to atak na banki, 
kluczową infrastrukturę, instytucje rządowe, bank centralny. (…) Dzięki temu, 
że nasz bank jest w chmurze, w ciągu trzech godzin byliśmy w stanie zrekon-
figurować infrastrukturę i odeprzeć cyberwojnę.

Mariusz Kaczmarek, Wiceprezes Zarządu, Privatbank

Ukraina jest ważnym krajem w wielu dziedzinach, jeśli chodzi o łańcuchy 
dostaw. Można powiedzieć, że obecnie Bank Światowy jest jakby w fazie 
triażu. Przygotowuje się do planu odbudowy Ukrainy, ale na razie są to 
dopiero początki. Dla nas liczy się sektor społeczny, rolnictwo, transport. (...) 
Bank Światowy będzie aktywny w programie odbudowy, koncentrując się na 
rozbudowie i wzmocnieniu kompetencji w absorbcji przekazywanych środ-
ków pomocowych. 

Marcus Bernhard Heinz, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje 
bałtyckie

Potrzebny jest plan odbudowy, należy też powołać radę, która by nim zarzą-
dzała. To nie tylko pieniądze na odbudowę, trzeba zreformować cały kraj, by 
osiągnąć niezależność i stabilną równowagę finansów publicznych, prze-
zwyciężyć korupcję. Program ambitnych reform musi zapewnić długofalową 
stabilność. Potrzebny jest dobry program reform dla Ukrainy i konsekwencja 
w realizacji. Jeden plan, obejmujący wszystkie obszary, który musi mieć 
zarząd kontrolujący jego realizację. Odbudowa Ukrainy musi stać się elemen-
tem układu bezpieczeństwa.

Wiktor Pynzenyk, były Wicepremier, Minister Gospodarki i Minister Finansów 
Ukrainy
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Chcemy zbudować Ukrainę, która będzie zdolna odnosić sukcesy i wejść do 
Unii Europejskiej. W tym celu potrzebne nam jest przestrzeganie wartości eu-
ropejskich i wsparcie instytucji europejskich. Bardzo ważne jest zbudowanie 
zdecentralizowanych, niezależnych instytucji w Ukrainie. Ten proces będzie 
trwał dziesięciolecia, ale trzeba wdrażać lekcję europejską już dzisiaj. 

Roman Sulzhyk, Member of Supervisory Board, Privatbank

PRL zbankrutował nie tylko moralnie w sensie idei, ale zbankrutował for-
malnie. W ‘89 roku, kiedy przechodziliśmy do nowej rzeczywistości, polska 
gospodarka miała trzy charakterystyczne cechy: po pierwsze, była gospo-
darką nieinnowacyjną, po drugie, w Polsce brakowało kapitału, zwłaszcza 
prywatnego kapitału i po trzecie, nie mieliśmy możliwości zaciągnięcia 
długu ponieważ PRL zbankrutował. (…) Dopiero XXI wiek to jest rozpoczęcie 
budowania nowej gospodarki w Polsce. Bardzo ważnym elementem w okresie 
tych 30 lat było wejście Polski do Unii Europejskiej. W tym okresie 30 lat nie 
popełniliśmy błędu strategicznego, a strategia jest jednym z najważniejszych 
elementów w życiu kraju.

Zbigniew Jagiełło, Członek Rady Programowej Europejskiego Kongresu 
Finansowego

Jeśli z pewną lekkością mówimy o tym, że sektor bankowy udźwignie wakacje 
kredytowe, że stać go na to, żeby pokryć programy pomocowe, to nie pracuje-
my nad stabilnością sektora.

Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.



Współorganizowane z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego seminaria „Ryzyko i regulacje w sek-
torze bankowym” (R&R) to spotkania gromadzące przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych, 
ekspertów akademickich i bankowych. Ich celem jest podejmowanie działań edukacyjnych i informa-
cyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomo-
ści wśród uczestników rynku finansowego.

Pierwsze seminarium w ramach cyklu spotkań odbyło się 28 kwietnia br. w siedzibie UKNF. Wydarzenie 
było także transmitowane online.

W programie znalazły się tematy takie jak:

• Co sektor finansowy może zaoferować uchodźcom
• Gwarantowany kredyt mieszkaniowy - co dalej z LtV?
• Ryzyko stopy procentowej kredytów hipotecznych 
• Komunikacja podmiotów sieci bezpieczeństwa z interesariuszami rynku finansowego 

a także debata, która odbyła się 6 lipca 2022 w formule online:

• Regulacje ostrożnościowe oraz działania nadzorcze związane z ryzykami ESG

Odwiedź stronę:
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ONLINE

https://www.efcongress.com/ryzyko-i-regulacje-w-sektorze-bankowym/


Rada programowa  
Seminarium Ryzyko i Regulacje  
w Sektorze Bankowym

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ:

Jacek Jastrzębski 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

Krzysztof Jajuga, profesor nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes CFA Society of Poland

Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Członek Zarządu European 
Banking Authority

Monika Marcinkowska, profesor nauk ekonomicznych, Dyrektor Instytutu Finansów, Uniwersytet Łódzki, Koordynator Sustainable 
Finance Working Group, EBA’s Banking Stakeholder Group

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Jan Szambelańczyk, profesor nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu
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Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wraz z Europejskim Kongresem Finansowym podjął się współtwo-
rzenia cyklicznego seminarium na temat ryzyka i regulacji w sektorze bankowym. Naszym celem jest 
stworzenie forum dyskusyjnego skupiającego przedstawicieli nadzoru, ekspertów akademickich, ban-
kowych oraz innych interesariuszy polskiego sektora bankowego. Chcemy, aby nasze seminarium stało 
się swoistym panelem eksperckim, w ramach którego spotykają się osoby z dużym doświadczeniem 
rynkowym, akademickim z zakresu finansów, bankowości, ekonomii, prawa, które mogą mieć różny 
pogląd na daną sprawę, ale to właśnie w ramach takich dyskusji mogą wykuć się ciekawe pomysły czy 
idee, które można następnie poddawać implementacji. Wpisuje się to także w misję UKNF polegającą na 
podejmowaniu działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, 
dbaniu o wzrost poziomu wiedzy i świadomości wśród uczestników rynku. Budowa forum wymiany 
opinii i dialog jest także jednym z istotnych celów określonych w Strategii Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego na lata 2021-2025.

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Rady Programowej
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Populizm to postulaty i retoryka odwołująca się do idei i woli ludu. Jest 
powszechnie stosowany w wielu istniejących demokracjach. (…) Gospodarka 
rynkowa nie dotyczy wyłącznie czystych mechanizmów rynkowych, dopusz-
cza także interwencję państwa. Do gospodarki rynkowej dostęp ma każdy. 
Jest ona w pełni inkluzywna.

Julia Parszewska, Członkini Akademii EKF 2022, studentka Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach

Akademia EKF to już prawie dekada historii i ciągle pokaz krytycznego my-
ślenia oraz zaangażowania studentów w sprawy ważne dla Europy i Polski.

Małgorzata O’Shaughnessy

Do zniszczenia gospodarki rynkowej dochodzi, gdy przynajmniej jeden z jej 
filarów zostanie naruszony, czyli większość podmiotów gospodarczych 
kieruje się interesem innym niż rynkowy lub instytucje państwa nie zapew-
niają warunków do prowadzenia wymiany gospodarczej w zgodzie z prawem 
podaży i popytu.

Maria Szuster, Członkini Akademii EKF 2022, Studentka Instytutu Nauk 
Politycznych w Paryżu

W Polsce etatyzm, czyli bezpośrednie zaangażowanie państwa w gospodar-
kę nigdy nie było małe. Natomiast w chwili obecnej ono przybiera na sile. 
Obecnie ponad 60% gospodarki jest bezpośrednio zależne od państwa. Jest 
to bardzo niebezpieczne.

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.



Tegoroczna, dwunasta już edycja konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach (ZRK) 
odbyła się 18 maja 2022 w Sali Notowań GPW w Warszawie. Konferencja przeprowadzona została 
w formule hybrydowej, stacjonarnej oraz transmitowanej w sieci w czasie rzeczywistym. 

Program konferencji ZRK opracowany został na podstawie opinii przekazanych wcześniej organizato-
rom konferencji przez ponad dwudziestu wiodących ekspertów bankowych i akademickich, których 
poproszono o wskazanie wyzwań w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem w bankach oraz zagrożeń dla 
stabilności polskiego systemu finansowego, które będą najbardziej aktualne i istotne w perspektywie 
roku 2022.

W programie znalazły się tematy takie jak:

• Kumulacja i narastanie ryzyk prawnych w relacjach z kredytobiorcami
• Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności finansowej banków
• Wzrost ryzyka kredytowego (w kredytach detalicznych i korporacyjnych)
•  Wpływ zagadnień z zakresu ESG, transformacji energetycznej i zarządzania niskoemisyjnością na 

sytuację i strategię banków oraz podejście do zarządzania ryzykiem

a także debata, która odbyła się 23 czerwca 2022 w formule online: 

• Potrzeby kapitałowe i atrakcyjność inwestycyjna banków

Odwiedź stronę:
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Rada programowa  
Konferencji Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem 
w Bankach

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ:

Przemysław Szczygielski

Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora 
finansowego, Deloitte w Polsce 

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

Zbigniew Bętkowski, Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska S.A.

Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Prezes ACCIS

Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PKO Bank Polski

Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami, Bank Pekao S.A.

Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Piotr Kowynia, Prezes Zarządu, Nest Bank S.A.

Tomasz Kubiak, Doradca Zarządu, mBank S.A.

Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem, mBank S.A.

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Andrzej Reich, Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF

Paweł Spławski, ACCA, FRM, Partner, Risk Advisory, Financial Services, Deloitte
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Rada programowa ZRK wskazała liczne zagrożenia w sektorze bankowym w 2022r, których materiali-
zacja bądź umiejętne zarządzenia będzie kluczowe dla efektywności sektora finansowego, jako kluczo-
wego narzędzia pozwalającego Bankom na efektywne napędzanie gospodarki. Z perspektywy czasu 
możemy powiedzieć, że zagrożenia i wyzwania identyfikowaliśmy zaskakująco trafnie. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy wskazują, że temat Kumulacji i narastania ryzyka prawnego w relacjach 
z kredytobiorcami zyskał na aktualności ze względu na brak postępów w niezamkniętych tematach 
kredytów frankowych oraz na materializacje nowego ryzyka związanego z reformą WIBOR. 

Warto podkreślić, że niewłaściwie prowadzona reforma grozi chaosem całego rynku finansowego, 
również strony inwestycyjnej o czy mówią przedstawiciele GPW, i w efekcie wartości naszych środków 
odłożonych w ZUS.  

Zmiany makro-ekonomiczne wskazują zgodnie z przewidywaniami na znaczny wzrost ryzyka kre-
dytowego (w kredytach detalicznych i korporacyjnych), który omawiany był w trakcie drugiej sesji. 
Umiarkowany optymizm Banków zakładał większe przychody, które pozwolą na punktowe wsparcie 
najbardziej potrzebujących oraz pokrycie strat bez istotnego wpływ na kondycje sektora - nie zmateria-
lizuje się. Wdrożenie szeroko zakrojonego planu pomocy (wakacje kredytowe) sprawiły, że wsparcie tra-
fiające do szerokiego grona odbiorców, w tym tych nie potrzebujących go, zmniejszyły kapitały Banków 
o około 40 mld PLN uruchamiając w niektórych plany naprawcze, ze względu na niedobory kapitału. 
Konsekwencją tego podejścia będzie nie tylko ograniczenie podaży kredytów, ale co gorsze zmniejszenie 
puli dostępnych środków na wsparcie tych, których będzie trzeba wspierać w najbliższej przyszłości. 

Trzeci temat wynikający z dwóch powyższych słusznie wskazał na rosnące potrzeby kapitałowe i nie-
wielką atrakcyjność inwestycyjną banków, które będą kluczem do sprawnego rozwoju gospodarczego 
kraju. 

Tematy ESG sektora transformacji energetycznej i zarządzania niskoemisyjnością będące tematem 
ostatniej sesji – krytyczna z perspektyw globalnej i jakości życia nas, i naszych dzieci zgodnie z obawa-
mi pozostaje w cieniu wydarzeń bieżących. 

Ten obraz wskazuje ze Polski Sektor Finansowy zamiast napędzać gospodarkę, nadawać ton zmian 
i skupiać się na rozwoju, i postępie technologicznym musi koncentrować się na lokalnych wyzwaniach, 
które w dużej mierze sam generuje. 

Przemysław Szczygielski, Przewodniczący Rady Programowej, Lider sektora finansowego w Polsce, 
Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce 
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Rozwiązanie ryzyka prawnego jest istotne. W innych sektorach bankowych, 
na innych rynkach te problemy nie występują. Są banki w których odpisy na 
ryzyko prawne są już takie, jak na ryzyko kredytowe.

Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarzą-
dzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, 
Deloitte w Polsce

Ryzyko prawne jest często konsekwencją ryzyka rynkowego. Jeśli jako banki 
przerzucamy ryzyka rynkowe na konsumentów, to kreujemy samym sobie 
ryzyko prawne, czy to związane z kredytami walutowymi, czy ze stopą 
procentową.

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Mówiąc o perspektywie 2030 w ubezpieczeniach nie spodziewam się wielkie-
go przełomu tylko rozwijania tego co dziś robimy lepiej, więcej, bardziej. (…) 
Głównym celem jest zwiększenie roli ubezpieczyciela jako kogoś kto pomaga 
klientowi nie tylko w najgorszym przypadku, ale i przed i po, i rozszerza 
ekosystem usług dopasowanych.

Grzegorz Jurczyk, CEO BNP Paribas Cardif Polska



Local Trends to projekt, którego nadrzędnym celem jest inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad 
podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju.

W ramach projektu organizowane są dwie konferencje:  Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie 
i Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. Wydarzenia te są przestrzenią do dyskusji między 
przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej o tym, 
jak wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

W dniach 11-12 kwietnia 2022 w Sopocie odbył się II Samorządowy Kongres Finansowy. Eksperci 
w cieniu wojny w Ukrainie i jej skutków dla uchodźców, samorządów oraz kraju poruszali m.in. tematy 
związane z finansowaniem rozwoju miast i regionów, ze zmianami regulacyjnymi, bezpieczeństwem 
energetycznym i zarządzaniem finansami samorządów w warunkach ograniczania dochodów własnych.

Kolejne wydarzenie realizowane w ramach inicjatywy Local Trends to II Europejskie Forum 
Samorządowe w dniach 17-18 października 2022 w Poznań Congress Center. 

Odwiedź stronę:
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Rada programowa Local Trends

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm

Paweł Bednarz, Dziennikarz redakcji Business Insider Polska i Onet Biznes

Edwin Bendyk, publicysta tygodnika „Polityka”, Prezes Zarządu, Fundacja Batorego

Elżbieta Bieńkowska, Członek Rady Uniwersytetu Śląskiego

Krzysztof Bolesta, Policy Officer and Team Leader, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska

Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska

Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Tomasz Fijołek, Dyrektor Unii Metropolii Polskich

Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Związku Miast Polskich

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP

Marcin Gołek, Wiceprezes Zarządu, Poznańskie Inwestycje Miejskie

Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

Wojciech Hann, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, Prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia – Sopot

Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

Anna Kornecka, Dyrektor Instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska

Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów

Grzegorz Kuliszewski, Financial Industry Executive, Microsoft

Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Dyrektor Instytutu Finansów, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania, Forum 
Rozwoju Miast

Maciej Mazur, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg

Andrzej Płonka, Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Klara Ramm, Kierownik Projektu NOAH, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Mirosław Skiba, Prezes Zarządu, SGB-Bank SA

Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Dariusz Strugała, Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
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Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Paweł Swianiewicz, Zakład Studiów Społeczno-Ekonomicznych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu

Jacek Sutryk, Prezydent Miasta Wrocławia

Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni

Konrad Ślusarczyk, Senior Policy Lead CEE, Visa

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

Tomasz Wojtas, Dyrektor Open Eyes Economy Summit

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi

Michał Ziółkowski, Dyrektor ds. technicznych, Członek Zarządu Play oraz UPC

Samorządowy Kongres Finansowy, który po raz kolejny odbył się w Sopocie w kwietniu 2022 roku 
został zorganizowany dzięki strategicznej współpracy Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupy 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

Dzięki Radzie Programowej oraz zaangażowaniu Partnerów Strategicznych: Unii Metropolii Polskich, 
Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz partnerów instytucjonalnych tj. Związek 
Powiatów Polskich, Związek Województw RP czy Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich program 
oraz dobór prelegentów i najważniejszych aktywnych dyskutantów udało się zapewnić na wysokim 
poziomie merytorycznym. Odbyło się ponad dwadzieścia debat dotyczących najaktualniejszych wyzwań 
dla samorządów oraz rozmowy dotyczące sytuacji finansowej i strategii działań wobec skutków wojny 
w Ukrainie. 

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że takie dyskusje w gronie fachowców, ekspertów i samorządowców 
są niezwykle potrzebne i jak podkreślał Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopotu „Tylko dzięki współ-
pracy uda się pokonać plagi centralizacja, inflacji i wojny”. Samorządowcy zwrócili uwagę m.in. na 
rosnące wyzwania związane z realizacją celów polityk rozwojowych oraz zmian w systemie dochodów 
własnych. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego podkreślał, że samorządy są coraz 
bardziej uzależnione od decyzji władz centralnych. Bez zwiększenia dochodów własnych taka sytuacja 
prowadzi również do ograniczenia możliwości wieloletniego planowania finansowego i podejmowania 
dalszych inwestycji rozwojowych w samorządach.

Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych, Koordynator LocalTrends
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90% banków centralnych na całym świecie bada zalety i wady CBDC. Ponad 
połowa banków centralnych eksperymentuje i testuje CBDC. Ponad dwie 
trzecie myśli o emisji CBDC w krótkim lub średnim terminie. (…) W stre-
fie euro CBDC nie zastąpi gotówki. Będzie to dodatkowa forma pieniądza. 
Nastąpi koegzystencja stable coin, CBDC, pieniądza banku komercyjnego 
i gotówki. W krajach rozwijających się CBDC może wesprzeć włączenie finan-
sowe ludności.

Maike Hornung, Europe Crypto & Global CBDC Strategy Lead, Visa

Trzeba wiedzieć dlaczego chcemy mieć CBDC. Dzisiaj świat się dzieli, ludzie 
mówią w różnych językach. Dlatego potrzebujemy wspólnego mianownika 
i temu służy CBDC. Euro jest dobrym tego przykładem. Integruje. Warto za-
dać sobie pytanie – ile kontroli chcemy zachować, a ile chcemy oddać w tym 
procesie. Stworzymy CBDC, a np. Visa czy inni operatorzy działający na rynku 
będą oferować dzięki temu walutę i zapewnią możliwość płatności.

Marc Niederkorn, Partner, McKinsey & Company

Bankierzy centralni nie są szczególnie entuzjastycznie nastawieni do emisji 
CBDC, ale muszą to zrobić, ponieważ jeśli tego nie zrobią, pewnego dnia wy-
naleziona zostanie nowa kryptowaluta lub prywatnie emitowana stable coin, 
która będzie popularniejsza w społeczeństwie niż bardzo tradycyjna waluta 
fiducjarna (…) CBDC może stać się dostępna dla gospodarstw domowych i in-
nych podmiotów prywatnych za pośrednictwem rachunków prowadzonych 
w bankach centralnych. Może to być rewolucja, która ostatecznie wyeliminuje 
sektor bankowy i sektor płatniczy.

Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji, Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego, Członek Zarządu European Banking Authority



Celem Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) jest wzrost stabilności i efektywności polskiego syste-
mu finansowego.

Organizowane we współpracy z Partnerami EKF kongresy i seminaria, a także przygotowywane ekspertyzy i reko-
mendacje są środkiem realizacji tego celu.

Największym przedsięwzięciem i uwieńczeniem naszej pracy jest Europejski Kongres Finansowy, który rokrocznie 
odbywa się czerwcu i skupia ok 1500 uczestników. Tradycyjnymi elementami EKF są trzy debaty: 

•  debata dotycząca makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju sektora bankowego
•  debata dotycząca wyzwań technologicznych
•  debata dotycząca ryzyka prowadzonej działalności.

Koordynatorzy tych debat prezentują płynące z nich wnioski na zakończenie EKF w ramach okrągłego stołu pre-
zesów polskich banków.

W warunkach wojny hybrydowej 2022 szczególnie ważne były zagadnienia z obszaru cyberzagrożeń i cyberbez-
pieczeństwa, które po raz pierwszy podczas EKF były przedmiotem otwartych debat.

Nowym elementem Projektu EKF 2022 jest rozpoczęcie współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego 
w obszarze doskonalenia regulacji. Celowi temu służyło seminarium „Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym” 
w kwietniu br. i kontynuacja poruszanych na nim zagadnień podczas EKF i w ramach Klubu Odpowiedzianych 
Finansów przy EKF. Jednym z najważniejszych efektów tej współpracy jest zaproponowanie nowego docelowe-
go kształtu rynku kredytów mieszkaniowych. Projekt planujemy zrealizować do końca 2022. Już obecnie bierze 
w nim aktywny udział 60 ekspertów współpracujących z EKF.

Wszystkim Partnerom, Radzie Programowej oraz Uczestnikom EKF  
serdecznie dziękuję za ich aktywne uczestnictwo i zapraszam do udziału  
w organizowanych w bieżącym roku konferencjach, a w szczególności:

•  Local Trends. Europejskie Forum Samorządowe, 17-18 października 2022
•  Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, 8-9 listopada 2022
•  Kongresie Bankowości Detalicznej, 30 listopada 2022
•  Kongresie Consumer Finance, 1 grudnia 2022

Pozostaję z pozdrowieniami,

Leszek Pawłowicz  
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

Słowo od Koordynatora EKF 



Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Leszek Pawłowicz

Przewodniczący Rady Fundacji Centrum 
Myśli Strategicznych, Koordynator 
Europejskiego Kongresu Finansowego

+48 501 208 269 
leszek.pawlowicz@efcongress.com

Maciej Grabowski

Prezes Zarządu Centrum Myśli 
Strategicznych, Koordynator LocalTrends

+48 693 737 703 
maciej.grabowski@fundacjacms.pl

Elżbieta Marquardt

Wiceprezes Zarządu Centrum Myśli 
Strategicznych

+48 58 355 53 73 
elzbieta.marquardt@efcongress.com

Rafał Broniewski

Dyrektor ds. współpracy zagranicznej, 
komunikacji i badań

+48 508 353 478 
rafal.broniewski@efcongress.com

Martyna Chojnacka

Koordynator Kongresu Bankowości 
Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Koordynator 
Wydawnictwa CMS

+48 58 355 53 72 
martyna.chojnacka@efcongress.com

Patryk Guziewicz

Koordynator programowy LocalTrends, 
Koordynator Akademii EKF

+48 355 53 79 
patryk.guziewicz@efcongress.com

Monika Hommel

Koordynator Kongresu Consumer Finance, 
EKF współpraca – uczestnicy

+48 58 355 53 78 
monika.hommel@efcongress.com

Monika Knobel

Promocja, marketing, social media

+48 58 355 53 71 
monika.knobel@efcongress.com

Anna Zaremba

Rozliczenia finansowe

+48 58 355 53 75 
anna.zaremba@efcongress.com

Andrzej Reich

Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów 
przy EKF

andrzej.reich@fundacjacms.pl

Michał Musiał

Dyrektor ds. koordynacji Projektu EKF, 
Koordynator Kongresu Bankowości Detalicznej 
oraz IT w instytucjach finansowych

+48 58 355 53 77 
michal.musial@efcongress.com

Lucyna Schoennagel

Sekretariat

+48 58 355 53 70 
poczta@efcongress.com











ORGANIZATOR PARTNER GŁÓWNYPATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

84

PARTNERZY EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2022 EKF 2022



PARTNERZY AKADEMICCY EKF

GŁÓWNI PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

1

85

PARTNERZY EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2022 EKF 2022



PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

86

PARTNERZY EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2022 EKF 2022



ETYKAWIEDZA SKUTECZNOŚĆ

best.com.pl
Od 1994 roku na rynku
Od 1997 roku na GPW w Warszawie

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI
NIEREGULARNYMI



RAZEM  
ZMIENIAMY

razemzmieniamy.pl

Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata. Chcemy być inicjatorem 
pozytywnych zmian, dlatego prowadzimy działania na rzecz naszego 
otoczenia. W 2017 roku zostaliśmy partnerem Agendy  2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i aktywnie uczestniczymy w realizacji 
planu naprawy świata przyjętego w  2015 roku przez wszystkie kraje 
członkowskie ONZ.
 
Dołącz do nas, bo tylko działając wspólnie, możemy osiągnąć cel.

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy 
w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.





Szukasz finansowania dla przedsięwzięć proekologicznych? 
Chcesz oszczędzać na rachunkach? Inwestujesz w OZE, efektywność energetyczną,  
racjonalne wykorzystanie zasobów oraz redukcję zanieczyszczeń i emisji CO2?

W BOŚ Banku uzyskasz kredyty inwestycyjny i obrotowy na wszelkie przedsięwzięcia 
proekologiczne generujące efekt środowiskowy i oszczędności.

Ekologia się opłaca!
Sprawdź indywidualne, przygotowane dla Ciebie warunki oferty. 
Skorzystaj ze wsparcia naszych inżynierów środowiska!

Bank Ochrony Środowiska SA
www.bosbank.pl | facebook.com/bosbankpl/ | 801 355 455 | +48 22 543 34 34 |  
Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika. 

Oferta EKO+ dla firm
Obniż koszty Twojej firmy i zadbaj o środowisko

Zakres oferty został opracowany przez Bank Ochrony Środowiska przy współpracy z ekspertami programu „Climate Leadership”,  
zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

INFORMACJA PRAWNA 
Niniejszy dokument został przygotowany przez BOŚ SA wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 







www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Twoja pasja,
Twój biznes.

razem możemy więcej!

Wiemy, że to, co robisz, wymaga wytrwałości, siły i otwartości na współpracę.

Sprawdź, co globalny bank może zrobić dla Ciebie i Twojej firmy.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej 
spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
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DZIENNIK
GAZETA PRAWNA

 polityka 

Mateusz Roszak, 
Grzegorz Osiecki, Tomasz Żółciak
dgp@infor.pl

Pałac Prezydencki zdumio-
ny, rząd uspokaja, a w PiS 
wrze – tak można podsu-
mować wczorajsze reakcje 
na wywiad, jakiego udzieliła 
DGP szefowa Komisji Euro-
pejskiej.

Ursula von der Leyen 
stwierdziła, że obowiązu-
jąca już ustawa o Sądzie 
Najwyższym „nie gwaran-
tuje sędziom możliwości 
kwestionowania statusu 
innego sędziego bez ryzy-
ka, że zostaną pociągnięci 
do odpowiedzialności dys-

cyplinarnej”. Jak dodała, nie 
przywrócono też do orzeka-
nia zawieszonych sędziów 
i nadal obowiązuje dzienna 
kara fi nansowa 1 mln euro. 
A to wstrzymuje wypłaty 
z Krajowego Planu Odbu-
dowy.

W opinii prezydenckiej 
minister Małgorzaty Pa-
prockiej słowa szefowej KE 
są „mocno zdumiewające”. 
Rzecznik rządu Piotr Mül-
ler uspokaja, że wciąż trwa 
ocena formalna KE w spra-
wie realizacji kamieni mi-
lowych KPO. W obozie wła-
dzy jedni mówią o szantażu 
Brukseli, drudzy mają pre-
tensje do premiera o ulega-
nie jej presji. ©℗ A4

 paliwa 

Mateusz Roszak, Marceli Sommer
dgp@infor.pl

Unijni ministrowie energii 
osiągnęli wczoraj porozu-
mienie polityczne w spra-
wie planu redukcji zużycia 
gazu. Bruksela utrzymała 
swój główny cel: dobrowolne 
obniżenie popytu o 15 proc. 
w ciągu 8 miesięcy, z moż-
liwością narzucenia takie-
go obowiązku w przypad-
ku ogłoszenia przez UE 
„gazowego stanu wyjąt-
kowego”. Ale nie obyło się 
bez ustępstw. Po pierwsze, 

zmieniono mechanizm 
ogłaszania gazowego alertu, 
co w praktyce będzie trud-
niejsze. Po drugie, kraje będą 
mogły ubiegać się o zwol-
nienie z oszczędności. Kry-
teria odstępstwa określono 
dość szeroko, z tej furtki bę-
dzie mogła skorzystać np. 
Polska. Minister Anna Mo-
skwa stawiała sprawę jasno: 
rząd na przymusowe cele się 
nie godzi. W efekcie powsta-
je pytanie, czy ostatecznie 
UE będzie w stanie ograni-
czyć swoją „gazochłonność” 
o 45 mld m sześc., jak liczyła 
Bruksela. ©℗ A10–11

Obóz władzy zaskoczony
słowami von der Leyen

Nieśmiała gazowa redukcja

Grzegorz Osiecki
Tomasz Żółciak
dgp@infor.pl

Finansowe przepływy do 
samorządów przeanalizo-
wali profesorowie Jarosław 
Flis i Paweł Swianiewicz 
w opracowaniu pt. „Jano-
sikowe kumotry – podwój-
ne standardy rządowych do-
tacji”, przygotowanym na 
zlecenie Fundacji Batorego. 
Autorzy wzięli pod uwagę 
wybrane nabory wniosków 
o pieniądze na lokalne in-
westycje od 2020 r. Rządo-
wy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych (RFIL, z budżetem 

ponad 13 mld zł) oraz dwie 
edycje programu Polski Ład: 
Program Inwestycji Stra-
tegicznych (PIS, w ramach 
którego w I edycji rozdano 
ok. 24 mld zł i porównywal-
ną kwotę w II edycji).

Takie spojrzenie, zda-
niem autorów, pozwala 
już na określenie „stopnia 
faworyzowania” samorzą-
dów związanych z PiS. We 
wszystkich programach 
nadwyżka przyznana tym 
zaprzyjaźnionym z partią 
rządzącą względem średniej 
wyniosła ogółem 4 proc. Jed-
nak w przypadku wcześniej 
rozstrzygniętego RFIL-u 

„bonusy” dla gmin pisow-
skich przekraczały średnią 
o 14 proc. Jest więc dobra 
informacja: stopień partyj-
nego skrzywienia zmniej-
sza się. 

Profesor Swianiewicz 
wskazuje, że faktycznie dziś 
ponad 90 proc. pieniędzy 
w rządowych programach 
dla JST jest rozdawanych 
w miarę równo, a tylko tych 
kilka procent jest dzielone 
pomiędzy „swoich”. – To 
wydaje się niedużo, ale tych 
kilka procent to kwoty rzę-
du miliarda złotych – zwra-
ca uwagę ekspert. – Rząd 
jest takim Janosikiem po-

magającym nie tyle bied-
nym, co małym – dodaje.

Jak to się przekłada na 
kwoty? „Gminy rządzone 
przez włodarzy z PiS dostały 
w każdym z poddanych ana-
lizie programów (realizowa-
nych od 2020 r.) od 520 do 
625 mln zł więcej niż otrzy-
małyby, gdyby dostały tyle, 

ile wynosiła średnia dotacja 
na głowę w gminach danej 
wielkości” – wyliczają auto-
rzy opracowania. W trzech 
programach wziętych pod 
uwagę łącznie na te „naddat-
ki” poszło prawie 1,8 mld zł.

Zupełnie inaczej sprawę 
widzi PiS. – Z tych danych 
można wyciągnąć też prze-
ciwny wniosek. Być może do 
tej pory pokrzywdzone były 
samorządy, w których ludzie 
głosują na PiS lub po prostu 
nie głosują na PO i PSL, skoro 
jest potrzeba skorygowania 
przeszłych nierówności – ko-
mentuje rzecznik tej partii 
Radosław Fogiel. ©℗ A2

Dobrze być wójtem z PiS
 samorząd  Od kilku 
do nawet kilkunastu 
procent powyżej 
średniej – według 
ekspertów na 
takie bonusy 
w rozdzielaniu 
rządowych dotacji 
mogli liczyć włodarze 
związani z partią 
rządzącą. PiS nie 
zgadza się z takim 
stawianiem sprawy

Żywność chroniona 
przed blackoutem
 energetyka  Jeszcze przed zimą przemysł przetwórczy, 
rolno-spożywczy, trafi  na listę branż chronionych przed 
zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu – zapowiada 
na łamach DGP minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. 
– Wielokrotnie prowadziliśmy rozmowy na temat tego, 
by w stopniach zasilania przemysł rolno-spożywczy miał 
priorytet. Rozporządzenie w tej sprawie będzie znowe-
lizowane – deklaruje wicepremier.

To wyjście naprzeciw postulatom branży, która oba-
wia się potencjalnych blackoutów związanych z brakiem 
węgla czy gazu. W rozporządzeniu z listopada zeszłego 
roku wśród podmiotów, które mogą korzystać z zasilania 
nawet w sytuacji kryzysowej, są gospodarstwa domowe, 
szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego, obiek-
ty wojskowe czy tzw. infrastruktura krytyczna, jak np. 
lotnictwo czy transport. ©℗ A3
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sądownictwo Pierwszym efektem utworzenia Sądu 
Okręgowego w Sosnowcu jest konieczność powtórzenia 
159 spraw karnych w SO w Katowicach. Kolegium nowo 
powstałego sądu zgodziło się, by przeniesieni tam 
sędziowie zostali zwolnieni z doprowadzenia do końca 
procesów w poprzednim miejscu pracy  B6

podatki Po chwilowym tąpnięciu w 2021 r., 
kiedy Krajowa Administracja Skarbowa 
skontrolowała 355 podmiotów powiązanych 
i doszacowała 775 mln zł dochodu do 
opodatkowania, w I półroczu tego roku 
kwota ta wyniosła już niemal 850 mln zł  B2

bezpieczeństwo NATO zabiera się za materializowanie 
ambitnych planów zwiększenia sił szybkiego 
reagowania do 300 tys. żołnierzy. Do osiągnięcia 
tego pułapu potrzeba co najmniej roku. W procesie 
konsultacji krajów członkowskich nie brakuje 
determinacji, ale i obaw związanych z kosztami A16

159 procesów do powtórki Żniwa z cen transferowych Mozolna budowa szybkich sił

w numerze

Dobra informacja? 
Stopień partyjnego 
skrzywienia 
zmniejsza się

 wywiad 

Paulina Nowosielska
paulina.nowosielska@infor.pl

Dziesięcio-
latek nie 
trafi  do za-
kładu po-
prawczego. 
Granica wie-
ku odpowiedzialności 
sprawców czynów ka-
ralnych nie zmieniła się. 
To nadal 13 lat – tak na 
zarzuty wobec podpisa-
nej już przez prezyden-
ta ustawy o wspieraniu 
i resocjalizacji nieletnich 
odpowiada prof. Henryk 
Haak, sędzia Sądu Okrę-
gowego w Kaliszu w sta-
nie spoczynku. Prze-
wodniczył on komisji 
ekspertów pracujących 
nad nowelizacją.

W wywiadzie dla 
DGP broni też nowych 
uprawnień dyrekto-
rów szkół. Jak tłuma-
czy, chodzi o to, by w sy-
tuacji gdy np. w szkole 
jeden uczeń popchnie 
drugiego, nie zawiada-
miać od razu służb, tyl-
ko zareagować doraźnie, 
w placówce. – To działa-
nie ochronne wobec nie-
letniego. I racjonalizacja 
działań sądów, by mogły 
skupić się na poważniej-
szych sprawach – pod-
kreśla. ©℗ A5

Ochronić 
nieletnich, 
odciążyć sądy

 henryk kowalczyk, 
 wicepremier, minister 
 rolnictwa i rozwoju wsi 

Rolnicy 
powinni 

czuć się pewnie, 
bezpiecznie 
i mieć przekonanie, 
że będą mogli 
sprzedać zboże, kiedy 
będą chcieli. Niestety 
obserwujemy próby siania 
paniki, zmuszania do 
sprzedawania zboża po 
700 zł za tonę 
pod pretekstem, że 
nie będzie gdzie go 
magazynować
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KORZYSTAJ
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O tym trzeba pamiętać
przy pobieraniu zaliczek

na PIT

Nowa skala podatkowa
Od 1 lipca br. stawka w pierwszym progu podatkowym 
została obniżona z 17 proc. do 12 proc. Zmalała kwota 
zmniejszającej podatek z 5100 zł rocznie (425 zł miesięcznie) 
do 3600 zł rocznie (300 zł miesięcznie).

Likwidacja ulgi dla klasy średniej
Płatnicy nie naliczają ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu 
zaliczek na PIT od dochodów (przychodów) uzyskanych 
przez podatnika od 1 lipca 2022 r.

Koniec rolowania zaliczek
Do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatnika od 
1 lipca 2022 r. płatnicy nie stosują już mechanizmu podwójnego 
liczenia zaliczek (tj. według zasad z 31 grudnia 2021 r. i według 
zasad aktualnych) ani nie pobierają ich w wysokości nie wyższej 
niż zaliczki obliczone według zasad z 2021 r.

Zmiany w składaniu oświadczenia PIT-2
Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie upoważniające płatnika do 
pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek będą 
mogli składać nie tylko pracownicy, lecz także inni zatrudnieni. 
Ponadto będzie możliwe stosowanie kwoty zmniejszającej 
przez maksymalnie trzech płatników.

Możliwość zwolnienia płatnika z poboru zaliczek
Od 1 stycznia 2023 r. pracownicy będą mogli złożyć wniosek 
o niepobieranie zaliczek na PIT. Obecnie taką możliwość mają 
tylko zleceniobiorcy.

Wyłączenie odpowiedzialności płatnika
Od przyszłego roku płatnik nie będzie ponosić odpowiedzialno-
ści podatkowej, gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez niego 
podstawy opodatkowania będzie wynikać z zastosowania 
złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mają-
cych wpływ na obliczenie zaliczki.

©℗
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Od 1 lipca
wzrosło

wynagrodzenie
płatnika

za terminowe
wpłacanie
podatków!

Uchwalona w czerwcu korekta Polskiego Ładu postawiła 
płatników nie tylko przed koniecznością odbycia 
kolejnych w tym roku szkoleń, by przebrnąć przez 
uchwalane na ostatnią chwilę przepisy podatkowe. 
Wymaga też od nich podjęcia po raz kolejny trudu 
edukacyjnego, by wyjaśnić zatrudnionym osobom, 
dlaczego niektórzy z nich dostaną w lipcu i w sierpniu  
na rękę niższe wynagrodzenie netto. Nowości 
wprowadziła ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: ustawa 
nowelizująca). Część z nich weszła w życie na bieżąco, 
część z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r., niektóre 
zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r. 
Dotyczą one nie tylko tak oczywistych aspektów 
wyliczania zaliczki na PIT, jak obniżka stawki podatkowej 
z 17 proc. do 12 proc., czy idąca w ślad za tym zmiana 
kwoty zmniejszającej podatek. Przede wszystkim 
zostały uchylone przepisy o uldze dla klasy średniej 
oraz mechanizm tzw. rolowania zaliczek, który 
powodował przejściowe zamrożenie miesięcznego 
podatku na poziomie z 2021 r. Likwidacja obu tych 
rozwiązań sprawia, że u niektórych osób zaliczki na 
PIT teraz wzrosną. Nie wszyscy zatrudnieni to odczują, 
ale niewątpliwie ciężar tłumaczenia niektórym 
pracownikom i zleceniobiorcom, dlaczego dostaną 
na rękę mniej, niż się spodziewali, znów spadnie na 
płatników. Zapewne, jak na początku tego roku, będzie 
wiele pytań i pretensji. Znów księgowe i kadrowe będą 
musiały uzbroić się w cierpliwość i opanować emocje.
Warto też zachęcać zatrudnionych do składania 
oświadczeń uprawniających płatnika do zmniejszenia 
wysokości zaliczki. Przede wszystkim dotyczy to 
samotnych rodziców, którym przywrócono teraz 
podatkową preferencję uchyloną z końcem 2021 r. Mogą 
oni już od 1 lipca 2022 r. złożyć płatnikowi oświadczenie 
o zamiarze wspólnego rozliczenia się z dzieckiem.
Takiego prawa nie mają zleceniobiorcy, ale oni mogą 
za to złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie 
zaliczki na PIT, jeżeli tylko przewidują, że ich roczne 
dochody nie przekroczą 30 000 zł. To nowe uprawnienie 
(obowiązujące od 1 stycznia br.) nie przysługuje na 
razie pracownikom, lecz za pół roku i to się zmieni. 
Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie tak dużo zmian 
w zakresie składania płatnikom oświadczeń i wniosków, 
że już teraz warto się do tej zmiany przygotować.
W tabelarycznych zestawieniach pokazujemy dziś:
– które zmiany weszły już w życie, a które dopiero 
czekają płatników,
– dla kogo i w jakim zakresie zmieni się wysokość 
zaliczki na PIT, a w rezultacie kwota wynagrodzenia 
netto,
– jakie oświadczenia i wnioski mogą już dziś składać 
pracownicy i zleceniobiorcy, a jakie będą mogli składać, 
począwszy od 1 stycznia 2023 r. 
Marnym pocieszeniem – przy takiej zmienności 
prawa – może być dla płatników podwyżka od 
lipca br. wynagrodzenia za prawidłowe naliczanie 
i odprowadzanie zaliczek na PIT, a od 2023 r. dodatkowy 
przepis ograniczający odpowiedzialność płatnika,  
gdy do błędu przyczynił się sam podatnik.
 ©℗
 Katarzyna Jędrzejewska

Nowości dla płatników  
od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.

poradnik

Wyższe diety i ryczałty w delegacji. 
Co z kilometrówką? 

Przedstawiciele 
rządu na forum 
Rady Dialogu 
Społecznego 
zapowiedzieli, 
że jest rozważana 
kolejna podwyżka 
diety do 45 zł od 
przyszłego roku
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 praca  Od dziś wzrosły świadczenia przysługujące zatrudnionym podczas krajowej podróży służbowej. Firmy i związki 
domagają się aktualizacji kwot na wyjazd zagraniczny i za używanie prywatnych aut do celów zawodowych

Łukasz Guza
lukasz.guza@infor.pl

Dieta w podróży służbowej 
na terenie kraju wzrosła 
o 8 zł, do 38 zł na dobę. Tym 
samym proporcjonalnie 
wyższe są też inne świad-
czenia przysługujące w de-
legacji, w tym maksymalny 
limit rachunku za nocleg 
i ryczałt na korzystanie z ko-
munikacji miejskiej (patrz: 
grafi ka). Takie zmiany wpro-
wadza rozporządzenie mini-
stra rodziny i polityki spo-
łecznej z 30 czerwca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie należności przy-
sługujących pracowniko-
wi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej 
(Dz.U. poz. 1481). Dziś wcho-
dzi ono w życie. W związku 
z wysoką infl acją związki za-
wodowe i organizacje praco-
dawców apelują o dokonanie 
przeglądu innych tego typu 
świadczeń, w tym przysłu-
gujących w podróży zagra-
nicznej, oraz o podwyższenie 
tzw. kilometrówki. 

Za mało?
Wysokość diety nie zmie-
niała się od ponad dziewię-
ciu lat (poprzednia wartość, 
czyli 30 zł, obowiązywała od 
1 marca 2013 r.). Rząd uzasad-
nił obecną waloryzację wy-
soką infl acją i na podstawie 
tego wskaźnika (oraz progno-
zy na 2022 r.) wdrożył pod-
wyżkę o wspomniane 8 zł. 

– To zbyt niska kwota, 
biorąc pod uwagę tak rzad-
ką częstotliwość zmian oraz 
poziom infl acji. Podkreślali-
śmy to w swoim stanowisku 

– wskazuje Katarzyna Zim-
mer-Drabczyk, kierownik 
biura eksperckiego NSZZ 
„Solidarność”.

Trudno nie dostrzec, że 
nawet po waloryzacji realna 
wartość świadczeń w dele-
gacji nie jest imponująca. 
Dla przykładu dobowy ry-
czałt na korzystanie z ko-
munikacji miejskiej wynosi 
7,60 zł, co np. w Warszawie 
wystarczy na zakup dwóch 
biletów 20-minutowych lub 
jednego 90-minutowego 
(zgodnie z przepisami pra-
codawca może oczywiście 
wyrazić zgodę na pokrycie 
realnych, udokumentowa-
nych kosztów takich prze-
jazdów, ale nie ma takiego 
obowiązku). Te problemy 
dostrzega sam rząd, które-
go przedstawiciele zapowie-
dzieli na forum Rady Dia-
logu Społecznego (RDS), że 
rozważana jest kolejna pod-
wyżka diety (od przyszłego 
roku do 45 zł). Co na to pra-
codawcy?

– Obecna podwyżka diety 
do 38 zł z perspektywą dal-
szego, ewentualnego wzro-
stu to dobre rozwiązanie. 
Korekty wysokości świad-
czeń w związku z infl acją 
należy dokonywać ostroż-
nie, aby nie przyczyniały 
się one do dalszego wzrostu 
cen – podkreśla prof. Jacek 
Męcina, przewodniczący ze-
społu ds. budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych 
RDS, doradca zarządu Kon-
federacji Lewiatan. 

Przypomnijmy, że przed-
siębiorcy też są zainte-
resowani omawianymi 
zmianami, bo diety osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą są kosztami 
uzyskania przychodów, 
ale tylko w części nieprze-
kraczającej wysokości diet 
określonej we wspomnia-
nym rozporządzeniu. To 
ostatnie teoretycznie 
(zgodnie z tytułem) doty-
czy jedynie pracodawców 
publicznych. Firmy pry-
watne mogą ustalać die-
tę w układzie zbiorowym, 
regulaminie wynagra-
dzania lub umowie o pra-
cę, ale – zgodnie z art. 775 
par. 4 k.p. – jej wysokość 
nie może być niższa od tej 
wskazanej w rozporządze-

niu (czyli obowiązującej 
pracowników jednostek 
publicznych). Nie ma za-
tem przeszkód, by ustala-
li już teraz wyższy poziom 
świadczenia niż 38 zł. 

– Nie zachęcają jednak do 
tego obowiązujące rozwią-
zania podatkowe i skład-
kowe – wskazuje Piotr 
Wojciechowski, adwokat 
z Kancelarii Adwokackiej 
Piotr Wojciechowski.

Diety i inne należności 
za czas podróży służbowej 
są bowiem wolne od PIT 
i składek emerytalno-ren-
towych, ale tylko do wyso-
kości określonej w rozpo-
rządzeniu dla pracowników 
jednostek publicznych (czy-
li do 38 zł). 

– W praktyce tylko raz ze-
tknąłem się z przypadkiem, 

gdy fi rma – pracodawca 
zagraniczny – wprowadził 
wyższe kwoty świadczeń 
z tytułu podróży służbo-
wej, bo uznał te określone 
w rozporządzeniu za nie-
wystarczające – dodaje mec. 
Wojciechowski.

Za wąsko?
Zarówno związkowcy, jak 
i pracodawcy apelują jedno-
cześnie o dokonanie szer-
szego przeglądu wysoko-
ści świadczeń związanych 
z zarobkowaniem z uwagi 
na wysoką infl ację.

– Postulowaliśmy m.in. 
zmianę wysokości diet 
w zagranicznej podróży 
służbowej – wskazuje Ka-
tarzyna Zimmer-Drabczyk.

Obecne wartości – nie-
zmieniane od ponad dzie-

więciu lat – częściowo się 
zdezaktualizowały. Dla 
przykładu w przeliczeniu na 
złotówki dieta za delegację 
w Albanii jest taka sama jak 
za pobyt w Estonii (41 euro 
na dobę) i w Wielkiej Bry-
tanii (35 funtów; oczywi-
ście przy tego typu porów-
naniach trzeba brać pod 
uwagę różnice w poziomach 
infl acji i siły nabywczej pie-
niądza w poszczególnych 
krajach). Priorytetem dla 
partnerów społecznych jest 
jednak podwyżka kilome-
trówki, czyli zwrotu kosz-
tów używania prywatnych 
pojazdów w celach służbo-
wych (na podstawie umowy 
pracownika z pracodawcą). 
Firma pokrywa wspomnia-
ne koszty według stawek za 
1 km przebiegu pojazdu, 

których maksymalną wy-
sokość określa rozporządze-
nie ministra infrastruktury 
z 25 marca 2002 r. w spra-
wie warunków ustalania 
oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych sa-
mochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów 
niebędących własnością 
pracodawcy (Dz.U. nr 27 
poz. 271 ze zm.). Wskaźni-
ki te nie były podwyższane 
od 2007 r. 

– To znaczący problem 
z uwagi na duży wzrost cen 
paliw. Zdarza się, że z tego 
powodu zatrudnieni od-
mawiają obecnie używa-
nia własnych pojazdów do 
celów służbowych. Proble-
my sygnalizują też fi rmy, 
których pracownicy dojeż-
dżają z innych miejscowo-
ści. Takie przedsiębiorstwa 
stosują np. systemy dopłat 
za dojazdy – wskazuje prof. 
Męcina.

Zielone światło do zmiany 
kilometrówki dało już Mi-
nisterstwo Finansów, ale 
resort infrastruktury za-
powiedział, że niezbędna 
jest nowelizacja delegacji 
ustawowej do wydania sa-
mego rozporządzenia.

– Naszym zdaniem naj-
pierw powinno zmienić się 
rozporządzenie. Jeśli mu-
sielibyśmy czekać na mo-
dyfi kację ustawy, to znów 
wydłużyłby się czas ocze-
kiwania na zmianę wyso-
kości kilometrówki, choć 
zapowiedzi tej ostatniej są 
przedstawiane już od około 
roku – wskazuje Katarzyna 
Zimmer-Drabczyk.

O pilną zmianę – od 
dłuższego czasu – apelują 
też pracodawcy.

– Trzeba też dokonać 
przeglądu nie tylko świad-
czeń, lecz także cen regu-
lowanych. Dobrym przy-
kładem są stacje kontroli 
pojazdów – wskazuje prof. 
Męcina.

Stawki opłat za badania 
techniczne aut nie były wa-
loryzowane od 18 lat. 

– Część ze stacji jest u pro-
gu bankructwa, wiele z nich 
jest zamykanych, a przecież 
chodzi o zapewnienie waż-
nej usługi – podsumowuje 
prof. Męcina. ©℗

Świadczenia w delegacji
MC©℗

WAŻNE
Pracownik, który 
poniósł inne 
niezbędne wydatki 
związane z dele- 
gacją (określone
lub uznane przez 
pracodawcę), 
otrzymuje zwrot 
takich kosztów
w udokumentowa-
nej wysokości. 
Wydatki te 
obejmują: 

• opłaty za bagaż, 

• przejazd drogami 
płatnymi 
i autostradami, 

• postój w strefie 
płatnego 
parkowania, 

• miejsca
parkingowe 

• inne niezbędne 
wydatki wiążące 
się bezpośrednio 
z odbywaniem 
podróży krajowej 
lub podróży 
zagranicznej.

38 zł
dieta w podróży 
krajowej, jest 
przeznaczona na 
pokrycie zwiększonych 
kosztów wyżywienia 
(na dobę, jeśli podróż 
trwa co najmniej 
12 godzin)

19 zł
dieta, jeśli podróż 
krajowa nie obejmuje 
całej doby, ale trwa
od 8 do 12 godzin

19 zł
dieta za niepełną, 
ale rozpoczętą dobę 
w podróży służbowej, 
jeśli w tym dniu podróż 
trwa do 8 godzin (czyli 
w ostatnim dniu 
podróży służbowej, 
po co najmniej jednej 
pełnej dobie podróży)

28,50 zł
dieta, jeśli pracowni-
kowi w delegacji 
zapewniono bezpłatne 
śniadanie lub kolację 

19 zł
dieta, jeśli pracowni-
kowi w delegacji 
zapewniono bezpłatny 
obiad albo bezpłatne 
śniadanie i kolację 

9,50 zł
dieta, jeśli pracowni-
kowi w delegacji 
zapewniono bezpłatny 
obiad oraz śniadanie 
lub kolację 

760 zł
maksymalny zwrot 
kosztów za nocleg 
podczas podróży 
krajowej w obiekcie 
świadczącym usługi 
hotelarskie (zwrot 
następuje w wysokości 
stwierdzonej 
rachunkiem z hotelu;
to jest górny limit)

57 zł
ryczałt za każdy nocleg 
w podróży służbowej 
w przypadku 
pracownika, któremu 
nie zapewniono 
bezpłatnego kwaterun-
ku i który nie przedłożył 
rachunku z hotelu

7,60 zł
ryczałt na pokrycie 
kosztów dojazdów 
środkami komuni- 
kacji miejscowej 
(za każdą 
rozpoczętą
dobę pobytu
w podróży 
krajowej) ry
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procedury NSA stoi na stanowisku, 
że dyrektor KIS powinien wydawać 
interpretacje indywidualne w zakresie 
przepisów o schematach podatkowych. 
Mimo to podatnicy nie doczekali się 
ani jednego takiego dokumentu   B2

odszkodowania Resort 
infrastruktury chce ułatwić 
rozwój polskiej branży 
lotniczej. Straciliby na tym 
mieszkańcy nieruchomości 
leżących nieopodal lotnisk B4

system ela Rząd prześwietli 
kariery studentów od szkoły 
średniej po doktorat. Chce też 
dowiedzieć się, czy wysoki 
wynik na maturze zapewnia 
sukces na rynku pracy  B8

prawo cywilne Po ponownych 
konsultacjach w projekcie nowelizacji 
prawa spadkowego wprowadzono 
kilka istotnych zmian. Z korzyścią dla 
spadkobierców i zgodnie z sugestiami 
prawników  B5

Podatki i księgowość Firma i prawo Samorząd i administracja Kadry i płacePrawnik
zatrudnienie Miesięczny okres próbny, 
zwolnienie od pracy z powodu siły 
wyższej czy ograniczenia w zasadach 
delegowania rodziców starszych dzieci 
– te propozycje noweli kodeksu pracy 
budzą zastrzeżenia samorządów  B7

Wyższe diety i ryczałty w delegacji. 
Co z kilometrówką? 

Przedstawiciele 
rządu na forum 
Rady Dialogu 
Społecznego 
zapowiedzieli, 
że jest rozważana 
kolejna podwyżka 
diety do 45 zł od 
przyszłego roku

gazetaprawna.pl 
dziennik.pl
forsal.pl

Czwartek
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 praca Od dziś wzrosły świadczenia przysługujące zatrudnionym podczas krajowej podróży służbowej. Firmy i związki 
domagają się aktualizacji kwot na wyjazd zagraniczny i za używanie prywatnych aut do celów zawodowychaktualizacji kwot na wyjazd zagraniczny i za używanie prywatnych aut do celów zawodowychaktualizacji kwot na wyjazd zagraniczny

Łukasz Guza
lukasz.guza@infor.pl

Dieta w podróży służbowej 
na terenie kraju wzrosła 
o 8 zł, do 38 zł na dobę. Tym 
samym proporcjonalnie 
wyższe są też inne świad-
czenia przysługujące w de-
legacji, w tym maksymalny 
limit rachunku za nocleg 
i ryczałt na korzystanie z ko-
munikacji miejskiej (patrz: 
grafi ka). Takie zmiany wpro-
wadza rozporządzenie mini-
stra rodziny i polityki spo-
łecznej z 30 czerwca 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie należności przy-
sługujących pracowniko-
wi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej 
(Dz.U. poz. 1481). Dziś wcho-
dzi ono w życie. W związku 
z wysoką infl acją związki za-
wodowe i organizacje praco-
dawców apelują o dokonanie 
przeglądu innych tego typu 
świadczeń, w tym przysłu-
gujących w podróży zagra-
nicznej, oraz o podwyższenie 
tzw. kilometrówki. 

Za mało?
Wysokość diety nie zmie-
niała się od ponad dziewię-
ciu lat (poprzednia wartość, 
czyli 30 zł, obowiązywała od 
1 marca 2013 r.). Rząd uzasad-
nił obecną waloryzację wy-
soką infl acją i na podstawie 
tego wskaźnika (oraz progno-
zy na 2022 r.) wdrożył pod-
wyżkę o wspomniane 8 zł. 

– To zbyt niska kwota, 
biorąc pod uwagę tak rzad-
ką częstotliwość zmian oraz 
poziom infl acji. Podkreślali-
śmy to w swoim stanowisku 

– wskazuje Katarzyna Zim-
mer-Drabczyk, kierownik 
biura eksperckiego NSZZ 
„Solidarność”.

Trudno nie dostrzec, że 
nawet po waloryzacji realna 
wartość świadczeń w dele-
gacji nie jest imponująca. 
Dla przykładu dobowy ry-
czałt na korzystanie z ko-
munikacji miejskiej wynosi 
7,60 zł, co np. w Warszawie 
wystarczy na zakup dwóch 
biletów 20-minutowych lub 
jednego 90-minutowego 
(zgodnie z przepisami pra-
codawca może oczywiście 
wyrazić zgodę na pokrycie 
realnych, udokumentowa-
nych kosztów takich prze-
jazdów, ale nie ma takiego 
obowiązku). Te problemy 
dostrzega sam rząd, które-
go przedstawiciele zapowie-
dzieli na forum Rady Dia-
logu Społecznego (RDS), że 
rozważana jest kolejna pod-
wyżka diety (od przyszłego 
roku do 45 zł). Co na to pra-
codawcy?

– Obecna podwyżka diety 
do 38 zł z perspektywą dal-
szego, ewentualnego wzro-
stu to dobre rozwiązanie. 
Korekty wysokości świad-
czeń w związku z infl acją 
należy dokonywać ostroż-
nie, aby nie przyczyniały 
się one do dalszego wzrostu 
cen – podkreśla prof. Jacek 
Męcina, przewodniczący ze-
społu ds. budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych 
RDS, doradca zarządu Kon-
federacji Lewiatan. 

Przypomnijmy, że przed-
siębiorcy też są zainte-
resowani omawianymi 
zmianami, bo diety osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą są kosztami 
uzyskania przychodów, 
ale tylko w części nieprze-
kraczającej wysokości diet 
określonej we wspomnia-
nym rozporządzeniu. To 
ostatnie teoretycznie 
(zgodnie z tytułem) doty-
czy jedynie pracodawców 
publicznych. Firmy pry-
watne mogą ustalać die-
tę w układzie zbiorowym, 
regulaminie wynagra-
dzania lub umowie o pra-
cę, ale – zgodnie z art. 775

par. 4 k.p. – jej wysokość 
nie może być niższa od tej 
wskazanej w rozporządze-

niu (czyli obowiązującej 
pracowników jednostek 
publicznych). Nie ma za-
tem przeszkód, by ustala-
li już teraz wyższy poziom 
świadczenia niż 38 zł. 

– Nie zachęcają jednak do 
tego obowiązujące rozwią-
zania podatkowe i skład-
kowe – wskazuje Piotr 
Wojciechowski, adwokat 
z Kancelarii Adwokackiej 
Piotr Wojciechowski.

Diety i inne należności 
za czas podróży służbowej 
są bowiem wolne od PIT 
i składek emerytalno-ren-
towych, ale tylko do wyso-
kości określonej w rozpo-
rządzeniu dla pracowników 
jednostek publicznych (czy-
li do 38 zł). 

– W praktyce tylko raz ze-
tknąłem się z przypadkiem, 

gdy fi rma – pracodawca 
zagraniczny – wprowadził 
wyższe kwoty świadczeń 
z tytułu podróży służbo-
wej, bo uznał te określone 
w rozporządzeniu za nie-
wystarczające – dodaje mec. 
Wojciechowski.

Za wąsko?
Zarówno związkowcy, jak 
i pracodawcy apelują jedno-
cześnie o dokonanie szer-
szego przeglądu wysoko-
ści świadczeń związanych 
z zarobkowaniem z uwagi 
na wysoką infl ację.

– Postulowaliśmy m.in. 
zmianę wysokości diet 
w zagranicznej podróży 
służbowej – wskazuje Ka-
tarzyna Zimmer-Drabczyk.

Obecne wartości – nie-
zmieniane od ponad dzie-

więciu lat – częściowo się 
zdezaktualizowały. Dla 
przykładu w przeliczeniu na 
złotówki dieta za delegację 
w Albanii jest taka sama jak 
za pobyt w Estonii (41 euro 
na dobę) i w Wielkiej Bry-
tanii (35 funtów; oczywi-
ście przy tego typu porów-
naniach trzeba brać pod 
uwagę różnice w poziomach 
infl acji i siły nabywczej pie-
niądza w poszczególnych 
krajach). Priorytetem dla 
partnerów społecznych jest 
jednak podwyżka kilome-
trówki, czyli zwrotu kosz-
tów używania prywatnych 
pojazdów w celach służbo-
wych (na podstawie umowy 
pracownika z pracodawcą). 
Firma pokrywa wspomnia-
ne koszty według stawek za 
1 km przebiegu pojazdu, 

których maksymalną wy-
sokość określa rozporządze-
nie ministra infrastruktury 
z 25 marca 2002 r. w spra-
wie warunków ustalania 
oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych sa-
mochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów 
niebędących własnością 
pracodawcy (Dz.U. nr 27 
poz. 271 ze zm.). Wskaźni-
ki te nie były podwyższane 
od 2007 r. 

– To znaczący problem 
z uwagi na duży wzrost cen 
paliw. Zdarza się, że z tego 
powodu zatrudnieni od-
mawiają obecnie używa-
nia własnych pojazdów do 
celów służbowych. Proble-
my sygnalizują też fi rmy, 
których pracownicy dojeż-
dżają z innych miejscowo-
ści. Takie przedsiębiorstwa 
stosują np. systemy dopłat 
za dojazdy – wskazuje prof. 
Męcina.

Zielone światło do zmiany 
kilometrówki dało już Mi-
nisterstwo Finansów, ale 
resort infrastruktury za-
powiedział, że niezbędna 
jest nowelizacja delegacji 
ustawowej do wydania sa-
mego rozporządzenia.

– Naszym zdaniem naj-
pierw powinno zmienić się 
rozporządzenie. Jeśli mu-
sielibyśmy czekać na mo-
dyfi kację ustawy, to znów 
wydłużyłby się czas ocze-
kiwania na zmianę wyso-
kości kilometrówki, choć 
zapowiedzi tej ostatniej są 
przedstawiane już od około 
roku – wskazuje Katarzyna 
Zimmer-Drabczyk.

O pilną zmianę – od 
dłuższego czasu – apelują 
też pracodawcy.

– Trzeba też dokonać 
przeglądu nie tylko świad-
czeń, lecz także cen regu-
lowanych. Dobrym przy-
kładem są stacje kontroli 
pojazdów – wskazuje prof. 
Męcina.

Stawki opłat za badania 
techniczne aut nie były wa-
loryzowane od 18 lat. 

– Część ze stacji jest u pro-
gu bankructwa, wiele z nich 
jest zamykanych, a przecież 
chodzi o zapewnienie waż-
nej usługi – podsumowuje 
prof. Męcina. ©℗

Świadczenia w delegacji
MC©℗

WAŻNE
Pracownik, który 
poniósł inne 
niezbędne wydatki 
związane z dele- 
gacją (określone
lub uznane przez 
pracodawcę), 
otrzymuje zwrot 
takich kosztów
w udokumentowa-
nej wysokości. 
Wydatki te 
obejmują: 

• opłaty za bagaż, 

• przejazd drogami 
płatnymi 
i autostradami, 

• postój w strefie 
płatnego 
parkowania, 

• miejsca
parkingowe 

• inne niezbędne 
wydatki wiążące 
się bezpośrednio 
z odbywaniem 
podróży krajowej 
lub podróży 
zagranicznej.

38 zł38 zł38
dieta w podróży 
krajowej, jest 
przeznaczona na 
pokrycie zwiększonych 
kosztów wyżywienia 
(na dobę, jeśli podróż 
trwa co najmniej 
12 godzin)

19 zł
dieta, jeśli podróż 
krajowa nie obejmuje 
całej doby, ale trwa
od 8 do 12 godzin

19 zł
dieta za niepełną, 
ale rozpoczętą dobę 
w podróży służbowej, 
jeśli w tym dniu podróż 
trwa do 8 godzin (czyli 
w ostatnim dniu 
podróży służbowej, 
po co najmniej jednej 
pełnej dobie podróży)

28,50 zł28,50 zł28,50
dieta, jeśli pracowni-
kowi w delegacji 
zapewniono bezpłatne 
śniadanie lub kolację 

19 zł
dieta, jeśli pracowni-
kowi w delegacji 
zapewniono bezpłatny 
obiad albo bezpłatne 
śniadanie i kolację 

9,50 zł
dieta, jeśli pracowni-
kowi w delegacji 
zapewniono bezpłatny 
obiad oraz śniadanie 
lub kolację 

760 zł
maksymalny zwrot 
kosztów za nocleg 
podczas podróży 
krajowej w obiekcie 
świadczącym usługi 
hotelarskie (zwrot 
następuje w wysokości 
stwierdzonej 
rachunkiem z hotelu;
to jest górny limit)

57 zł57 zł57
ryczałt za każdy nocleg 
w podróży służbowej 
w przypadku 
pracownika, któremu 
nie zapewniono 
bezpłatnego kwaterun-
ku i który nie przedłożył 
rachunku z hotelu

7,60 zł
ryczałt na pokrycie 
kosztów dojazdów 
środkami komuni- 
kacji miejscowej 
(za każdą 
rozpoczętą
dobę pobytu
w podróży 
krajowej) ry
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procedury NSA stoi na stanowisku, procedury NSA stoi na stanowisku, procedury
że dyrektor KIS powinien wydawać 
interpretacje indywidualne w zakresie 
przepisów o schematach podatkowych. 
Mimo to podatnicy nie doczekali się 
ani jednego takiego dokumentu   B2

odszkodowania Resort 
infrastruktury chce ułatwić 
rozwój polskiej branży 
lotniczej. Straciliby na tym 
mieszkańcy nieruchomości 
leżących nieopodal lotnisk B4

system ela Rząd prześwietli 
kariery studentów od szkoły 
średniej po doktorat. Chce też 
dowiedzieć się, czy wysoki 
wynik na maturze zapewnia 
sukces na rynku pracy  B8

prawo cywilne Po ponownych 
konsultacjach w projekcie nowelizacji 
prawa spadkowego wprowadzono 
kilka istotnych zmian. Z korzyścią dla 
spadkobierców i zgodnie z sugestiami 
prawników  B5

Podatki i księgowość Firma i prawo Samorząd i administracja Kadry i płacePrawnik
zatrudnienie Miesięczny okres próbny, 
zwolnienie od pracy z powodu siły 
wyższej czy ograniczenia w zasadach 
delegowania rodziców starszych dzieci 
– te propozycje noweli kodeksu pracy 
budzą zastrzeżenia samorządów  B7

kadrowy czwartek
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KOKSOWEGO





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



tel. (+ 48) 601 284 618 
centrumprasowe@pap.pl

centrumprasowe.pap.pl
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