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Szanowni Państwo,

Celem naszych działań jest wspieranie odpowiedzialnego i stabilnego funkcjonowania systemu 
finansowego w Polsce i Unii Europejskiej, ponieważ w naszym przekonaniu stanowi to podsta-
wowy warunek zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Najważniejszym środkiem realizacji tego celu jest Europejski Kongres Finansowy (EKF), orga-
nizowany od 2010 roku w reakcji na światowy kryzys finansowy. Rokrocznie w Europejskim 
Kongresie Finansowym w Sopocie uczestniczy ok. 1500 osób, biorących udział w debatach 
o najważniejszych wyzwaniach dla systemu finansowego. Program Kongresu współtworzy 
Rada Programowa, której przewodniczy Jan Krzysztof Bielecki. Każdego roku pierwszy dzień 
Kongresu koncentruje się na kontekście europejskim, a do udziału w dyskusjach zapraszamy 
głównie renomowanych ekspertów zagranicznych, rekomendowanych przez Radę Programową. 
Ostatni dzień Kongresu kończy debata prezesów banków krajowych, stanowiąca z jednej stro-
ny podsumowanie debat kongresowych, a z drugiej ustosunkowanie się do wyników specjalnie 
przygotowanej mapy wyzwań przed sektorem bankowym. Podczas EKF formułowane są również 
najważniejsze rekomendacje. W roku 2022 debaty i rekomendacje Kongresu koncentrowały 
się wokół kumulacji ryzyka wynikającego z zagrożeń makroekonomicznych i prawnych, a także 
uwarunkowań geopolitycznych.

Ważnym środkiem realizacji sformułowanego celu są również specjalistyczne fora dyskusyjne, 
stanowiące uzupełnienie EKF i pozwalające na ciągłą jego aktualizację oraz bardziej praktycy-
styczne ujęcie. Są to:

 ʸ „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach”, organizowane od 2010 roku we współpracy 
z Deloitte,

 ʸ „Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym”, organizowane we współpracy z Urzędem Komisji 
Nadzoru Finansowego, którego I edycja odbyła się w kwietniu 2022, 

 ʸ konferencja dotycząca wyzwań technologicznych dla sektora finansowego pt. „IT w instytu-
cjach finansowych”, organizowana od ponad dwudziestu lat,

 ʸ „Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej”, organizowany od 2015 roku we współ-
pracy z Bankiem Pekao S.A.,

 ʸ „Kongres Bankowości Detalicznej”, organizowany od 2009 roku we współpracy z PKO 
Bankiem Polskim,

 ʸ „Kongres Consumer Finance”, organizowany od 2006 roku we współpracy ze Związkiem 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, podczas którego przedstawiany jest raport dotyczący 
perspektyw na rynku consumer finance w Polsce, opracowywany rokrocznie,

 ʸ Kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym – interaktywne eksperckie rozmowy online, 
dotyczące aktualnie ważnych tematów finansowych i gospodarczych, organizowane od kwiet-
nia 2020 roku,

 ʸ „Akademia EKF” – organizowane od 2014 doroczne spotkanie ok. 100 wyróżniających się 
studentów i absolwentów, którego celem jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy 
z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
proponowania pragmatycznych rozwiązań. Członkowie Akademii są również autorami corocz-
nej publikacji „Co zmienilibyśmy w Polsce i w Europie?”.

Niezależnie od organizowanych przez nas konferencji i kongresów przygotowujemy corocznie 
konsensus prognostyczny dla sektora bankowego, bazujący na wiedzy kilkudziesięciu najlep-
szych, naszym zdaniem, makroekonomistów. Konsensus prognostyczny ekspertów EKF zawiera 
prognozy podstawowych kategorii makroekonomicznych w horyzoncie najbliższych trzech lat, 



a także najważniejsze zagrożenia makroekonomiczne, zagrożenia dla stabilności polskiego sys-
temu finansowego i dla wiarygodności złotego. Ponadto makroekonomiści współpracujący z EKF 
proponują, jakie działania należałoby podejmować, aby przeciwdziałać zagrożeniom makroeko-
nomicznym. W grudniu 2022 opublikowaliśmy 10 edycję konsensusu prognostycznego EKF. 

Od trzech lat działa również Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF, którego celem jest 
przygotowywanie konstruktywnych rozwiązań,  nie tylko krótkookresowych, o charakterze pro-
filaktycznym w różnych obszarach aktywności bankowej, ale szczególnie dotyczących działań 
mogących godzić w reputację sektora bankowego. W roku 2022 zaproponowaliśmy, jak powi-
nien docelowo funkcjonować w Polsce rynek kredytów mieszkaniowych dla ludności, tak aby 
uniknąć konfliktu konsumenta z sektorem bankowym i radykalnie zniwelować ryzyko prawne, 
a jednocześnie gwarantować zrównoważony rozwój rynku nieruchomości. Od 2023 roku Klub 
Odpowiedzialnych Finansów będzie publikował wyróżniające się prace doktorskie wzmacniające 
reputację polskiego sektora bankowego.

Od 2021 roku rozwijamy, we współpracy z Grupą Międzynarodowych Targów Poznańskich, wie-
loletni projekt „Local Trends”. Jest on dedykowany kształtowaniu efektywnej współpracy pomię-
dzy administracją publiczną, państwową i samorządową, a instytucjami finansowymi, biznesem 
i środowiskiem naukowym. Celem jest wypracowanie rozwiązań regulacyjnych, wymiana najlep-
szych praktyk oraz budowanie zaufania pomiędzy stronami, aby wdrażać zasady zrównoważone-
go rozwoju w gminach, miastach i regionach. Głównymi wydarzeniami Local Trends 2022 były:

 ʸ Samorządowy Kongres Finansowy, który odbył się w kwietniu 2022 roku w Sopocie,

 ʸ Europejskie Forum Samorządowe, które gościło uczestników w październiku 2022 roku 
w Poznaniu. 

Naszym zamierzeniem na rok 2023 i następne lata jest kontynuacja ww. działalności, szczegól-
nie w kierunku badawczo-prognostycznym.

Leszek Pawłowicz 
Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Myśli 
Strategicznych i Koordynator Europejskiego  

Kongresu Finansowego

Maciej H. Grabowski 
Prezes Fundacji Centrum Myśli Strategicznych  

i Koordynator Local Trends



EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY – FINANSE DLA WARTOŚCI

Europejski Kongres Finansowy to najważniejsze spotka-
nie świata finansów i technologii w finansach w Polsce. 
W roku 2022 dyskusje Kongresu koncentrowały 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 odpowie-
dzi na światowy kryzys finansowy, by szukać rozwiązań 
problemów sektora bankowego i publicznego. Obecna 
sytuacja w światowej gospodarce nie jest zjawiskiem 
krótkoterminowym, czeka nas co najmniej dekada zawiro-
wań, w czasie której kraje będą kształtować swoje nowe 
gospodarcze strategie.

Tegoroczna diagnoza kongresowych obrad była jed-
noznaczna: inflacja jest największym zagrożeniem dla 
gospodarki w Polsce i na całym świecie. Na razie jednak 
nie ma zgody co do tego jak z nią walczyć. „Nie ma moż-
liwości ograniczenia inflacji bez powstania zasadniczych 
problemów społecznych, zbiednienia wielu grup społecz-
nych” – mówił podczas sopockiej debaty makroekono-
micznej 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 
bezpieczeństwa. W trakcie debaty poświęconej wojnie 
Jan Krzysztof Bielecki, były premier Polski, którego rząd 
w 1991 roku jako pierwszy na świecie uznał niepodle-
głość Ukrainy, Petro Poroshenko, prezydent Ukrainy 
w latach 2014-19, Joshka Fisher, były wicekanclerz 
i minister spraw zagranicznych Niemiec oraz Eric Berglof, 

główny ekonomista 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 odbudo-
wać Ukrainę. 

Jan Krzysztof Bielecki zaproponował, żeby Unia wpro-
wadziła rodzaj opłaty celnej na trafiający na jej rynek 
rosyjski eksport, żeby osłabić konkurencyjność towarów 
pochodzących z Rosji, a tym samym uderzyć w zyski 
tego kraju. Pieniądze z dodatkowej 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. 

Eric Berglof zwrócił uwagę, że plan odbudowy 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 procento-
we 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 skarbowych w portfelach 
banków znacznie ponad 10 proc. swych kapitałów.

Równocześnie wraz z rosnącym ryzykiem rośnie koszt ka-
pitału własnego, który w czerwcu dla polskiego sektora 
sięgnął 14 proc., gdy przez wiele lat średnio było to ok. 
8 proc. 
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Jednym z największych długoterminowych ryzyk dla 
polskich banków jest ogromny portfel kredytów hipo-
tecznych, udzielony na zmienną stopę i w związku z tym 
wrażliwych na wzrost kosztu pieniądza. A 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 ryzy-
ka rynkowego na konsumentów jest równoznaczne 

z kreowaniem przez banki samym sobie ryzyka prawne-
go. Tak było z kredytami walutowymi, a tak jest właśnie 
teraz ze zmienną stopą procentową.

EKF nie zasypia nigdy i daleko wykracza poza coroczne 
sopockie spotkania. Jest think-tankiem, który inicjuje 
konferencje, seminaria, debaty, opracowuje reko-
mendacje w sprawach kluczowo ważnych dla sektora 
finansowego Polski i Europy. Z tego też powodu premier 
Mateusz Morawiecki, w liście skierowanym do uczest-
ników Kongresu a odczytanym przez minister finan-
sów Magdalenę Rzeczkowską, podziękował za wkład 
Kongresu w ważną globalną i wewnątrzkrajową dyskusję. 
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SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY PROGRAMOWEJ EKF

Szanowni Państwo,

Z reguły w trakcie EKF, a także w materiałach pokongre-
sowych zaczynam od frazy, że „Kongres nigdy nie śpi”. 
Chcę w ten sposób podkreślić niezwykłe zaangażowanie 
wszystkich 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 regulacje są najważniejsze w danym roku. Dużą wagę 
przywiązujemy 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 
zainteresowanymi. Bo to dla Was „żyje Kongres” i to Wy 
jesteście naszą największą wartością.

Dziękuję za współpracę i proszę o kontynuację.

Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady 
Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego



RADA PROGRAMOWA 
EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO 2022

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Programowej  
Europejskiego Kongresu Finansowego

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

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

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

Monika Bąk, Dziekan Wydziału Ekonomicznego i Kierownik Katedry Ekonomiki Transportu, Uniwersytet Gdański

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

Łukasz Buczko, Financial Services Industry Lead Poland Google Cloud

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

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

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

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud Poland

Joschka Fischer, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Piotr Frankowski, Head of Customer Advisory, SAS Institute

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

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

Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

Jerzy Hausner, Profesor, Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP

Zbigniew Jagiełło, Członek Rady Nadzorczej, Polski Standard Płatności

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

Paweł Jakubik, Członek Zarządu Microsoft

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Krzysztof Jedlak, Redaktor naczelny, Dziennik Gazeta Prawna

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

Stefan Kawalec, Prezes Zarządu, Capital Strategy

Jakub Kiwior, Dyrektor Zarządzający Visa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Iwona Kozera, Zastępca Partnera Zarządzającego EY Consulting w regionie EMEIA

Jarosław Kroc, Country Managing Director, Accenture Polska

Grzegorz Kuliszewski, Financial Industry Executive, Microsoft

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

Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce
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Ewa Małyszko, Prezes Zarządu, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego

Jan Monkiewicz, Profesor, Zakład Finansów, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

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

Małgorzata O’Shaughnessy

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

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

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, emerytowany profesor UG

Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny, Dell Technologies Polska

Andrzej Reich, Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF

Małgorzata Rusewicz, Prezes, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Sławomir S. Sikora, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Andrzej Sławiński, Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

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

Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A.

Wojciech Surmacz, Prezes Zarządu, Polska Agencja Prasowa

Andrzej Suszycki, Adjunct Professor of Political Science, University of Potsdam

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

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

Mirosław Szreder, Profesor, Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

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

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland
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MAKROEKONOMICZNE WYZWANIA I PROGNOZY DLA POLSKI – W LATACH 2023 I 20241

1    szerzej: www.efcongress.com/prognozy-stanowiska/

Wstęp 

Konsensus prognostyczny Europejskiego Kongresu Finansowego bazuje na opiniach 42 ekspertów, spośród których 
14 przedstawiło prognozy ilościowe.

Konsensus prognostyczny EKF zawiera:

 ʸ najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce, 

 ʸ największe zagrożenia dla stabilności systemu finansowego oraz dla wiarygodności PLN w perspektywie roku 2025, 

 ʸ rekomendowane działania w obszarze polityki gospodarczej.

PROGNOZY ILOŚCIOWE GŁÓWNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH 

Rok 2023 zapowiada się na czas mocnego hamowania gospodarki: ankietowani eksperci oczekują wzrostu PKB na 
poziomie 0,5% r/r, względem 4,6% prognozowanego wzrostu w 2022. Spodziewane spowolnienie obserwowane będzie 
zarówno w zakresie spożycia indywidualnego (0,7% r/r wzrostu prognozowane na 2023 względem 3,8% w 2022) jak 
i inwestycji ( zerowy wzrost w 2023 względem 3,2% r/r wzrostu prognozowanego na 2022).

Hamowanie inwestycji wynikać będzie z kilku czynników, spośród których kluczowe to: znaczący wzrost niepewności 
otoczenia gospodarczego, antycypowany znaczny spadek popytu, w znacznej mierze wynikający ze wzrostu cen i spad-
ku realnej siły nabywczej konsumentów, a także utrzymywanie się bardzo wysokich cen energii, które przekładają się 
na wysokie koszty wytwarzania oraz stawiają pod znakiem zapytania konkurencyjność produkcji producentów euro-
pejskich względem konkurentów z innych rejonów świata. Istotnym czynnikiem jest znaczny wzrost stóp procentowych, 
oznaczający wzrost kosztów finansowania inwestycji. Jeśli chodzi o inwestycje publiczne oraz lewarowane środkami 
publicznymi, istotnym czynnikiem niepewności jest termin uruchomienia środków z KPO – nawet zakładając relatywnie 
szybkie decyzje na poziomie politycznym, uruchomienie tego rodzaju programów zawsze zajmuje czas, co w kontekście 
roku 2023 może oznaczać, iż relatywnie niewielka część tych środków trafi do gospodarki. 

Hamowanie tempa wzrostu konsumpcji będzie wynikać z tego, iż wzrost dochodów gospodarstw domowych nie bę-
dzie w stanie nadążyć za wciąż silnym wzrostem inflacji, zaś dodatkowo pogorszenie nastrojów konsumentów zmniej-
szać będzie skłonność do konsumpcji.

Średnioroczna inflacja prognozowana na 2023 (13,6% r/r) niewiele odbiegać będzie od tegorocznej (14,7% r/r), zaś na 
rok 2024 eksperci prognozują 7,9% r/r, a więc wartość wciąż wyraźnie powyżej celu inflacyjnego RPP. Biorąc pod uwagę 
przedstawione prognozy, skumulowana inflacja za lata 2021-2024 wyniesie ponad 48%. Już teraz inflacja i problemy, 
które są jej pochodną, są na szczycie rankingu zagrożeń i wyzwań – zarówno dla całej gospodarki („Utrwalenie wysokiej 
inflacji i wysokich stóp procentowych, mocno hamujących wzrost (scenariusz stagflacji”)”, jak i dla sektora finansowego 
(„Pogorszenie jakości portfela kredytowego na skutek wzrostu stóp procentowych, osłabienia waluty, niestabilnej sytu-
acji gospodarczej i pogorszenia perspektyw wzrostu”) oraz dla złotego („Utrwalenie inflacji wyraźnie powyżej średniej 
w UE, której towarzyszy utrzymywanie mocno ujemnych realnych stóp procentowych”)

Jeśli chodzi o rynek pracy, ankietowani eksperci wskazują na wyhamowanie tempa wzrostu liczby pracujących w gospo-
darce – zarówno w roku 2023 jak i 2024 prognozowany jest zerowy wzrost w tej kategorii. Wynikać to będzie z jednej 
strony z prognozy zerowych inwestycji w 2023 i ich umiarkowanego wzrostu w 2024 (4,7% r/r), a z drugiej strony z ograni-
czeń po stronie podaży pracy. Ankietowani specjaliści oczekują pewnego wzrostu stopy bezrobocia, do 3.4% na koniec 
2023 i 3.3% na koniec 2024 – względem 3.0% prognozowanego na koniec roku bieżącego – ale wciąż będą to bardzo 
niskie odczyty. Pamiętajmy iż bieżące odczyty stopy bezrobocia BAEL (metodyka europejska) dla Polski należą do jed-
nych z najniższych w Europie a równocześnie są to najniższe odczyty w historii ostatnich 30 lat. Odnotowując z satysfak-
cją iż poziom bezrobocia nie będzie jeszcze jednym problemem do rozwiązania w najbliższych latach należy zauważyć, 
iż jest to głównie skutek sytuacji demograficznej, która powoduje równocześnie, iż problemem na kolejne lata i dekady 
będą niedobory wykwalifikowanych kadr i polityka gospodarcza powinna pochylić się nad odpowiedzią na to wyzwanie.

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Według ankietowanych ekspertów deficyt finansów publicznych wzrośnie powyżej 5% PKB w 2023, po 3,70% oczeki-
wanych w roku bieżącym i względem 3,90% w roku 2024.
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE W PERSPEKTYWIE ROKU 2024
W naszym badaniu cyklicznie pytamy ekspertów o wskazanie najważniejszych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej 
w Polsce w perspektywie najbliższych lat. . 

Zagrożeniem, którego łączna waga jest największa w ocenie ankietowanych specjalistów jest „Utrwalenie wysokiej 
inflacji i wysokich stóp procentowych, mocno hamujących wzrost (scenariusz stagflacji)” – i to zagrożenie drugi raz 
z rzędu jest wskazywane jako najważniejsze. Wskazało nań 97% respondentów. Ujmuje ono syntetycznie konglomerat 
problemów i zagrożeń dla gospodarki, generowanych przez już teraz bardzo wysoką, a być może także utrwalającą się 
powyżej akceptowalnych poziomów inflację.

Czynnikami ryzyka, na które wskazało ponad 90% respondentów (choć z różnymi wagami i prawdopodobieństwa-
mi wystąpienia) były także: „Konflikt z UE – ryzyko opóźnionego i/lub ograniczonego napływu środków” oraz 
„Niewystarczający poziom inwestycji, ograniczający potencjał wzrostu”. 

Dopełnieniem wyżej wskazanych są te grupy ryzyk, na które wskazało ponad 80% respondentów, takie jak: 
„Wysokie ceny energii”, „Słabnąca koniunktura na świecie, ryzyko recesji w najważniejszych gospodarkach” oraz 
„Pogarszający się stan finansów publicznych oraz ich przejrzystości”. 

CZYNNIK WAGA  
(1 oznacza najwyższą wagę) PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODSETEK  

RESPONDENTÓW

A Utrwalenie wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych, 
mocno hamujących wzrost (scenariusz stagflacji) 1 0.55 97%

B Wysokie ceny energii 3 0.64 86%

C Słabnąca koniunktura na świecie, ryzyko recesji 
w najważniejszych gospodarkach 4 0.60 86%

D
Niespójne policy mix, w tym relatywnie ekspansywna 
polityka fiskalna oraz brak jasnego kierunku polityki 
pieniężnej

5 0.70 78%

E Niewystarczający poziom inwestycji, ograniczający 
potencjał wzrostu 6 0.62 92%

F Konflikt z UE – ryzyko opóźnionego i/lub ograniczonego 
napływu środków 2 0.55 97%

G Pogarszający się stan finansów publicznych oraz ich 
przejrzystości 8 0.68 86%

H Problemy z cenami i dostępnością surowców i materiałów, 
zakłócenia w łańcuchach dostaw 10 0.41 70%

I Koszt roku wyborczego dla gospodarki – dodatkowe 
obciążenia finansów publicznych 9 0.68 78%

J Ryzyko eskalacji wojny na Ukrainie 7 0.43 78%

K Inne 11 1.00 3%

Najważniejsze zagrożenia dla koniunktury gospodarczej w Polsce w larach 2023-2024
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO W PERSPEKTYWIE ROKU 2024
Podobnie jak w trzech poprzednich edycjach konsensusu prognostycznego EKF, również obecnie większość Ekspertów 
uważa, że najważniejszym zagrożeniem dla stabilności polskiego systemu finansowego w najbliższych latach będzie po-
gorszenie wartości i jakości portfela kredytowego. Pokryzysowa utrata wartości portfela kredytowego wynikająca z po-
gorszenia sytuacji finansowej kredytobiorców, wzmocniona zostanie podwyżkami stóp procentowych, osłabieniem PLN 
i pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarczego. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami ekspertów postępuje 
kumulacja ryzyka kredytowego i prawnego, wynikającego z nierozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkanio-
wych i z coraz większej liczby unieważnionych przez sądy umów kredytowych z „frankowiczami”. Dokładnie taka sama 
liczba Ekspertów (36) wyraziła przekonanie, że największym zagrożeniem dla stabilności polskiego systemu finansowe-
go jest ryzyko prawne kredytów hipotecznych w CHF i PLN, wynikające z masowego unieważnienia wcześniej zawar-
tych umów kredytowych w CHF, kwestionowaniu przez sądy prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a także 
kwestionowania stopy referencyjnej WIBOR. W zasadzie opinie Ekspertów są w tym przypadku zgodne ze stanowiskiem 
Komitetu Stabilności Finansowej1. Ryzyko prawne ma obecnie charakter systemowy wymaga ingerencji Państwa.

Zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego w dłuższym okresie czasu jest nadmierny udział Skarbu Państwa we 
własności banków. Pogłębiająca się ingerencja państwa w system bankowy podnosi koszty i ryzyko działania sektora. 
Nadmierne finansowanie budżetu państwa przez banki generuje niebezpieczne sprzężenie zwrotne zależność kondycji 
banków od państwa i zależności państwa od kondycji banków.

CZYNNIK WAGA  
(1 oznacza najwyższą wagę) PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODSETEK  

RESPONDENTÓW

A

Pogorszenie jakości portfela kredytowego na skutek 
wzrostu stóp procentowych, osłabienia waluty, 
niestabilnej sytuacji gospodarczej i pogorszenia 
perspektyw wzrostu

1 0.70 97%

B
Dalszy spadek wartości portfela obligacji w posiadaniu 
banków na skutek dalszego wzrostu rynkowych stóp 
procentowych

6 0.45 86%

C Pogłębiająca się ingerencja państwa w system bankowy,  
podnosząca koszty i ryzyko działania sektora 3 0.55 97%

D
Ryzyko nadmiernej zależności wybranych banków od 
państwa i nadmiernego finansowania budżetu państwa 
przez banki

4 0.55 89%

E

Ryzyko prawne kredytów hipotecznych (nieważność 
umów, brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, 
wyrok TSUE dot. CHF, ryzyko dotyczące kredytów 
opartych o WIBOR)

2 0.62 97%

F Rosnąca niespójność polityki gospodarczej i regulacyjnej,  
zwiększająca awersję banków do podejmowania ryzyka 8 0.59 81%

G Brak przemyślanej i konsekwentnej polityki 
makroostrożnościowej 7 0.53 84%

H Ryzyko związane z upadłością dużego banku 5 0.21 70%
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1     Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym 9 grudnia 2022
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NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA WIARYGODNOŚCI ZŁOTEGO W PERSPEKTYWIE ROKU 2024
Obecnie polski złoty, podobnie jak dolar amerykański czy euro, to tzw. pieniądz fiducjarny, czyli nieoparty o kruszce, 
lecz funkcjonujący tylko na podstawie zaufania do emitenta waluty. Ponieważ opiera się wyłącznie na zaufaniu do 
państwa, które z kolei zależy od wielu czynników, to również wiarygodność złotego jest wypadkową wielu czynników. 
Poprosiliśmy grono wybitnych polskich ekonomistów o opinię co determinuje obecnie wiarygodność PLN. Na podsta-
wie opinii 42 ekspertów, głównie makroekonomistów bankowych i profesorów akademickich wyodrębniliśmy osiem 
homogenicznych grup czynników a następnie poprosiliśmy ekspertów o przyznanie rang poszczególnym grupom czyn-
ników oraz subiektywnego prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Syntetyczne wyniki badań ilustrują poniższy rysunek 
i tablica. 

Największym zagrożeniem dla wiarygodności PLN jest ekspansywna polityka fiskalna przekładająca się na wysokie 
deficyty i wzrost zadłużenia publicznego.

W połączeniu z niską skutecznością polityki pieniężnej oraz jej niespójnością z polityką fiskalną powodują, że następuje 
utrwalenie inflacji wyraźnie powyżej średniej z UE. Dodatkowo łączy się ona z nieczytelną i niespójną polityką informa-
cyjną NBP. Ponadto podnoszona jest kwestia niewystarczającej niezależności NBP od bieżącej polityki gospodarczej 
oraz braku harmonizacji polityki fiskalnej i pieniężnej. 

Gdyby istotnie inflacja utrwaliła się na wysokim poziomie, zaś polityka fiskalna pozostawałaby ekspansywna, podnosi-
łoby to ryzyko wejścia złotego na ścieżkę trwałego i systematycznego osłabiania, co miałoby konsekwencje m.in. dla 
inflacji (wyższe ceny importu na skutek słabszej waluty krajowej), dla kosztów obsługi długu (wyższe premie za ryzyko 
żądane przez inwestorów) oraz oznaczałoby erozję zaufania do złotego i dalszy spadek jego wiarygodności. 

CZYNNIK WAGA  
(1 oznacza najwyższą wagę) PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODSETEK  

RESPONDENTÓW

A
Utrwalenie inflacji wyraźnie powyżej średniej w UE, której 
towarzyszy utrzymywanie mocno ujemnych realnych stóp 
procentowych

1 0.63 92%

B
Ekspansywna polityka fiskalna, przekładająca się na 
wysokie deficyty, wzrost potrzeb pożyczkowych i wzrost 
zadłużenia publiczne

2 0.66 97%

C
Niska skuteczność polityki monetarnej i jej niespójność 
z polityką fiskalną, niska wiarygodność banku centralnego 
i jego rosnące upolitycznienie

4 0.68 89%

D Ryzyko obietnic wyborczych destabilizujących finanse 
publiczne 7 0.67 81%

E Ryzyko odpływu kapitału na skutek wzrostu ryzyka 
geopolitycznego i makroekonomicznego 5 0.47 89%

F Przedłużający się bądź eskalujący konflikt na Ukrainie – 
ryzyko dla Polski jako kraju przyfrontowego 6 0.46 89%

G Konflikt z UE – ryzyko opóźnionego i/lub ograniczonego 
napływu środków 3 0.54 97%

H Inne 8 1.00 3%
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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 przesłanych rekomendacji 
promotorskich wyłoniono 90 uczestników Akademii EKF. Reprezentowali 
oni 22 uczelnie. Najliczniej reprezentowanymi 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: 

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

 ʸ debatę oksfordzką wobec tezy Populizm zniszczy gospodarkę rynkową 

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

 ʸ warsztat nt. roli Googla w sektorze finansowym

 ʸ warsztat SAS Institute pt. Każdy może robić data science. Dowiedz się, jak

 ʸ 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

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

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

SPRAWDŹ 
ONLINE

AKADEMIA EKF 202214 RAPORT 2022
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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 spo-
łeczno-gospodarczych stojących przed Polską oraz główne tezy, argumenty oraz propozycje zawarte w swoich ese-
jach, a także odpowiedzieli na pytania zadawane przez prowadzącego oraz publiczność. Zwycięzcą został Grzegorz 
Nowowiejski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który prezentował wnioski z eseju pt. Nadchodzi 
czas jastrzębi – strategia przywrócenia wiarygodności złotego.

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

 ʸ Dlaczego inflacja w Polsce wymknęła się spod kontroli? Jak przywrócić wiarygodność PLN?

 ʸ System podatkowy w Polsce jest coraz bardziej skomplikowany, a prawo podatkowe nieprzewidywalne. Co zrobić aby 
uprościć system podatkowy? Jakich reform podatkowych potrzebuje Polska?

CO ZMIENILIBYŚMY W POLSCE I EUROPIE? 
Eseje członków Akademii EKF 2022 SPRAWDŹ 

ONLINE

AKADEMIA EKF 202215 RAPORT 2022
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PUBLIKACJE 2022 

CO ZMIENILIBYŚMY W POLSCE I EUROPIE? 
Eseje członków Akademii EKF 2022

ZAGROŻENIA NADMIERNEGO DŁUGU PUBLICZNEGO 2022
Sławomir Dudek, Ludwik Kotecki, Monika Kurtek

POLSKA BANKOWOŚĆ W CZASIE PANDEMII COVID-19
pod redakcją naukową Marka Lusztyna

RAPORT MAPA SZANS I ZAGROŻEŃ NA RYNKU CONSUMER FINANCE 
W NADCHODZĄCYCH 3 LATACH 
Marta Penczar, Monika Liszewska

ZIELONE FINANSE W POLSCE 2022
pod redakcją Ludwika Koteckiego SPRAWDŹ 

ONLINE
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SPRAWOZDAWCZA I POZASPRAWOZDAWCZA KOMUNIKACJA 
ZEWNĘTRZNA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESU
Monika Mazurowska, Renata Płoska

PROJEKTOWANIE MODELI BIZNESU USŁUG PROFESJONALNYCH 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Piotr Janulek

SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PERSPEKTYWA FUZJI PKN ORLEN 
I GRUPY LOTOS 
pod redakcją naukową: Pawła Antonowicza, Roberta Bębna,  
Sylwii Kuczamer-Kłopotowskiej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ: POST(?)PANDEMICZNA  
PERSPEKTYWA WARTOŚCI
pod redakcją naukową: Pawła Antonowicza, Joanny Sadkowskiej, 
Piotra Pisarewicza, Jędrzeja Sicińskiego
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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 platformą 
debaty w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. Jest to cykl spo-
tkań 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 dzia-
łaniach mających na celu niwelowanie gospodarczo-społecznych skutków 
kryzysu. Dyskutujemy także o wsparciu Ukrainy i roli instytucji finansowych 
w odbudowie jej gospodarki.

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

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

 ʸ najważniejsze problemy gospodarcze, które należy rozwiązać w obecnej 
sytuacji

 ʸ najbardziej ryzykowne działania ekonomiczno-społeczne obecnie 
podejmowane.

Podczas transmisji live zapraszamy do zadawania pytań gościom spotkania.

70
KWADRANSÓW

105
GOŚCI
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Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim 
Kongresie Finansowym po okresie ograniczeń wywo-
łanych pandemią powrócił jesienią 2021 do właściwej 
formy działalności i w roku 2022 funkcjonował już bez 
ograniczeń sanitarnych. W odróżnieniu od roku 2021, gdy 
prace Klubu dotyczyły zagadnień związanych z kredytami 
walutowymi, w roku 2022, w związku z szybko rosnąca 
inflacją, a w ślad za nią stopami procentowymi, uwaga 
Klubu skoncentrowała się na szybko narastającym ryzyku 
obarczającym portfel kredytów mieszkaniowych: ryzyku 
stopy procentowej oraz ryzyku kredytowym. 

Ów niepokojący wzrost ryzyka stopy procentowej wy-
nikał z faktu, iż długoterminowe kredyty mieszkaniowe 
w portfelach polskich banków zostały udzielone niemal 
wyłącznie na zmienną stopę procentową. Nic więc dziw-
nego, że jesienią 2021 roku, gdy stopy procentowe zaczę-
ły szybko rosnąć, doszło do szybkiej materializacji ryzyka 
stopy procentowej. Proces ten najsilniej dotknął kredyto-
biorców, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania w okresie 
najniższych historycznie stóp procentowych, czyli między 
wiosną 2020 a jesienią 2021. Pomimo różnorodnych 
działań podejmowanych przez banki oraz przez instytucje 
państwa, sytuacja wielu kredytobiorców jest trudna. 

Ocenie sytuacji, a w konsekwencji ocenie ryzyka 
obarczającego polski rynek kredytów mieszkaniowych, 
poświęcony był cykl dyskusji panelowych, których Klub 
był organizatorem, lub w których uczestniczył. Były to: 

 ʸ  Czy grozi nam kryzys na rynku hipotecznych kre-
dytów mieszkaniowych – dyskusja zorganizowana 
przez KOF odbyła się podczas Kongresu Bankowości 
Detalicznej w grudniu 2021. Jej celem było zdiagno-
zowanie bieżącej sytuacji i zagrożeń, które mogą się 
pojawić w najbliższej przyszłości; 

 ʸ  Gwarantowany kredyt mieszkaniowy – co dalej 
z LtV – dyskusja zorganizowana przez KOF

 ʸ  Ryzyko stopy procentowej kredytów hipotecznych – 
KOF był jednym z uczestników dyskusji. Dyskusje 
odbyły się podczas seminarium Ryzyko i Regulacje 
w Sektorze Bankowym w kwietniu 2022; 

 ʸ Kumulacja i narastanie ryzyk prawnych w relacjach 
z kredytobiorcami – dyskusja zorganizowana przez 
KOF odbyła się podczas seminarium Zarządzanie 
Ryzykiem i Kapitałem w maju 2022; 

 ʸ  Nowy kształt rynku kredytów mieszkaniowych – dys-
kusja okrągłego stołu organizowana we współpracy 
z KOF odbyła się podczas Europejskiego Kongresu 
Finansowego w czerwcu 2022. 

Z wypowiedzi uczestników powyższych dyskusji wynika-
ło, że polski rynek kredytów mieszkaniowych znalazł się 
w sytuacji, która wymaga zmiany modelu jego funk-
cjonowania. Dotychczasowy model zbudowany był na 
jednym tylko rodzaju kredytu: kredycie na zmienną stopę 
oprocentowany zgodnie z formułą Wibor plus marża. 
W początkowym okresie budowania rynku kredytów 
mieszkaniowych model ten dość 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 spad-
ków stóp procentowych już się skończył i polski rynek, 
podobnie jak rynki innych krajów wszedł w okres wyso-
kich i niestabilnych stóp procentowych. Kredytobiorcy na-
gle zwrócili się w stronę kredytów na stałą stopę, ale i ten 
rodzaj kredytu obarczony jest czynnikami ryzyka. Kraje 
o rozwiniętych rynkach finansowych stosują bardziej 
złożone rozwiązania, które lepiej chronią kredytobiorców 
przed ryzykiem, niż zwykły kredyt na stałą stopę procen-
tową. Można, a nawet należy czerpać z ich doświadczeń, 
ale propozycja zmian musi być dostosowana do danego 
rynku, w tym przypadku – polskiego. 

W czerwcu Klub opracował zbiór pytań odnoszących 
się do najważniejszych zagadnień mających wpływ na 
przyszłość polskiego rynku kredytów mieszkaniowych, 
w pierwszym rzędzie dotyczących oferty produktowej, 
procesu kredytowania, finansowania tego rynku, identy-
fikacji czynników ryzyka. Pytania zostały skierowane do 
szerokiego spektrum ekspertów w różny sposób powią-
zanych z rynkiem kredytów mieszkaniowych: od banków 
i organów sieci bezpieczeństwa do organizacji kredyto-
biorców. Na tej podstawie, we współpracy z ekspertami 
opracowana została propozycja nowego kształtu rynku 
kredytów mieszkaniowych, która – po uzgodnieniach 
z interesariuszami – została w listopadzie przedstawiona 
podczas Kongresu Bankowości Detalicznej. 

Do udziału w ekspertyzie grupowej zaproszono ponad 
stu ekspertów ze środowisk: bankowego, nadzorców, 
regulatorów, firm konsultingowych, instytucji ochrony 
praw konsumenta i społecznych organizacji konsumenc-
kich, środowiska akademickiego i deweloperów. Do 
końca lipca napłynęły 63 odpowiedzi. Niemal wszyscy 
zaproszeni do udziału w badaniu przekazali swoje opinie. 
W wielu przypadkach jedną, uzgodnioną odpowiedź na-
desłało kilka osób z danej instytucji, stąd różnica między 
liczbą nadesłanych odpowiedzi i liczbą adresatów pytań. 
Odpowiedzi, a zwłaszcza pogłębione opinie wyrażone 
w związku z konkretnymi pytaniami stanowiły podstawę 
pierwszego szkicu propozycji. 
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Jesienią odbyły się trzy dyskusje robocze w gronie 
ekspertów: 

 ʸ  10 października odbyła się robocza dyskusja na temat 
propozycji dotyczących procesu udzielania kredytów 
mieszkaniowych oraz samych kredytów. Wzięło w nie 
udział 52 ekspertów. 

 ʸ  3 listopada odbyła się robocza dyskusja na temat 
propozycji dotyczącej finansowania rynku kredytów 
mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
listów zastawnych. Wzięło w niej udział 30 ekspertów. 

 ʸ  15 listopada obyła się robocza dyskusja na temat re-
lacji banków z klientami i edukacji finansowej. Wzięło 
w niej udział 32 ekspertów. 

Gotowe opracowanie zawierające 10 sformułowanych 
na jego podstawie najważniejszych rekomendacji kie-
rowanych do wielu adresatów zostało przedstawione 

i poddane pod dyskusję podczas Kongresu Bankowości 
Detalicznej w dniu 30 listopada. Dwa tygodnie póź-
niej, 15 grudnia, Klub zaprezentował ostateczną wersję 
głównych rekomendacji podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej przez Europejski Kongres Finansowy. 
Raport, zawierający wszystkie rekomendacje oraz zanoni-
mizowane zestawienie odpowiedzi nadesłanych przez 
ekspertów znajduje się pod adresem  
www.efcongress.com/klub-odpowiedzialnych-finansow/ 

Rekomendacje stanowiące wnioski z Raportu dotykają 
szeregu spraw o kluczowym znaczeniu dla rozwoju runku 
kredytów mieszkaniowych i poprawy sposobu jego funk-
cjonowania są z konieczności dość ogólnej natury. Ich 
wdrożenie wymagać będzie sporządzenia przez niewiel-
kie zespoły ekspertów bardziej szczegółowych materia-
łów. Powinno to nastąpić w pierwszej połowie 2023 roku. 
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Współorganizowane z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego seminaria „Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym” 
(R&R) to spotkania gromadzące przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych, ekspertów akademickich i banko-
wych. Ich celem jest podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowe-
go oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości wśród uczestników rynku finansowego.

Pierwsze seminarium w ramach cyklu spotkań odbyło się 28 kwietnia 2022 w siedzibie UKNF. Wydarzenie było także 
transmitowane online.

W programie znalazły się tematy takie jak:

 ʸ Co sektor finansowy może zaoferować uchodźcom

 ʸ Gwarantowany kredyt mieszkaniowy – co dalej z LtV?

 ʸ Ryzyko stopy procentowej kredytów hipotecznych 

 ʸ Komunikacja podmiotów sieci bezpieczeństwa z interesariuszami rynku finansowego 

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

 ʸ Regulacje ostrożnościowe oraz działania nadzorcze związane z ryzykami ESG

ODWIEDŹ  
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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, emerytowany profesor UG

Jan Szambelańczyk, profesor nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

RADA PROGRAMOWA SEMINARIUM RYZYKO I REGULACJE  
W SEKTORZE BANKOWYM 2022
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Dwunasta 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 transmito-
wanej w sieci w czasie rzeczywistym. 

Program konferencji ZRK opracowany został na podstawie opinii przekazanych wcześniej organizatorom 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 były 
najbardziej aktualne i istotne w perspektywie roku 2022.

W programie znalazły się tematy takie jak:

 ʸ Kumulacja i narastanie ryzyk prawnych w relacjach z kredytobiorcami

 ʸ Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności finansowej banków

 ʸ Wzrost ryzyka kredytowego (w kredytach detalicznych i korporacyjnych)

 ʸ  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: 

 ʸ Potrzeby kapitałowe i atrakcyjność inwestycyjna banków

CAŁA KONFERENCJA DOSTĘPNA ONLINE
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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, emerytowany profesor UG

Andrzej Reich, Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF

Paweł Spławski, ACCA, FRM, Partner, Risk Advisory, Financial Services, Deloitte

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI  
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I KAPITAŁEM W BANKACH 2022
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Konferencja IT w instytucjach finansowych jest organizowanym od 1995 roku branżowym spotkaniem przedstawicieli 
instytucji finansowych oraz przedstawicieli sektora IT. Charakteryzuje ją możliwość nieskrępowanej dyskusji eksperc-
kiej na tematy dotyczące nie tylko aktualnych problemów współpracy sektora IT i instytucji finansowych, ale przede 
wszystkim przyszłych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego instytucji finansowych 
i ich klientów, oraz możliwości wsparcia biznesu przez rozwiązania technologiczne.

XXV edycja konferencji w roku 2022 została przeprowadzona jako trzy sesje specjalne podczas innych Kongresów w ra-
mach projektu Europejskiego Kongresu Finansowego:

1. „Cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klientów korporacyj-
nych” – Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

2. „Cyfryzacja jako odpowiedź na kryzys” – Kongres Bankowości Detalicznej

3. „Nowe technologie w służbie rynku consumer finance” – Kongres Consumer Finance 

Edycja ta kontynuowana będzie w roku 2023 w formule stacjonarnej w dniach 23-24 marca.
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PRZEWODNICZĄCY RADY 
PROGRAMOWEJ:

Sławomir Soszyński

Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
PROGRAMOWEJ:

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

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

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

Krzysztof Dąbrowski, Wiceprezes zarządu ds. operacji i informatyki, mBank S.A.

Magdalena Dziewguć, Country Manager, Google Cloud Poland

Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny, IBM Polska

Piotr Gregorczyk, CIO, Link4

Paweł Gula, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych S.A.

Jarosław Hermann, Członek Zarządu, Bank Millennium S.A.

Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Microsoft Polska

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

Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce

Katarzyna Majewska, Członek Zarządu odpowiadający za operacje i technologię, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Marcin Maruta, Radca prawny, członek International Technology Law Association, ITechLaw oraz arbiter Polskiej Izby Informatyki i 
Telekomunikacji

Karol Mazurek, Dyrektor zarządzający w Accenture

Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Profesor zwyczajny – cyfrowa transformacja – e-przywództwo – 
e-marketing – e-commerce

Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A.

Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Katarzyna Niewińska, Director of FinTech Executive Program at University of Warsaw

Bartłomiej Nocoń, Dyrektor, Związek Banków Polskich w Warszawie Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) w Brukseli

Patryk Nowakowski, Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej

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

Tomasz Olszewski, Dyrektor Departamentu Informatyki, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Zarządu Izby Rozliczeniowej  
KDPW_CCP S.A.

Jaromir Pelczarski, CIO, dyrektor zarzadzajacy Pionem IT, Alior Bank S.A.

Michał Pieprzny, szef oddziału krajowego, SAS Institute Polska

Dariusz Piotrowski, VP, General Manager, Dell Technologies Polska

Michal Polasik, Director of the Centre for Digital Economy and Finance at Nicolaus Copernicus University in Torun

Agnieszka Rynkowska, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska

Andrzej Sobczak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Instytut Informatyki i Gospodarki 
Cyfrowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Wojciech Soleniec, Partner w EY, Lider zespołu Technology Solution Delivery

Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Technologii i Operacji, Bank Pekao S.A.

Katarzyna Śledziewska, Dyrektor DELab UW, Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Śpiewak, Partner zarządzający, Doradztwo biznesowe, PwC Polska

Anna Wiącek-Kocot, Partner w Zespole Strategii i Transformacji IT, Deloitte w Polsce

Tadeusz Woszczyński, Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi 
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Po raz kolejny w ramach projektu Local Trends zorganizowaliśmy dwa wydarzenia: Samorządowy Kongres Finansowy, 
który odbył się w Sopocie w kwietniu oraz w październiku 2022 Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. 

Celem nadrzędnym tego projektu jest inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-go-
spodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju. Wydarzenia te są przestrzenią do dyskusji między przedstawicielami 
jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej o tym,jak wspólnie zmierzyć się z wyzwania-
mi polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

Kongres w Sopocie odbył się w cieniu wojny w Ukrainie i napływu wielkich rzesz uchodźców. Dla samorządów, które 
stanęły na pierwszej linii wsparcia ten temat siłą rzeczy stał się kluczowy. Wpływ wojny na działania samorządów, od 
gmin do regionów pojawiał się w wielu debatach. Tak było przy dyskusji nad politykami rozwojowymi w Polsce i w Unii 
Europejskiej, przy debacie o finansach samorządów czy współpracy sektora pozarządowego z gminami. Problemy 
z finansami w samorządach, a więc zarówno z środkami na wydatki inwestycyjne jak i z finansowaniem zadań przy 
malejących dochodach własnych, i rosnącej inflacji były podejmowane wielokrotnie i z różnych punktów widzenia. Innym 
ważnym obszarem debat było bezpieczeństwo energetyczne, samowystarczalność energetyczna miast, czy niekonwen-
cjonalne źródła energii. Warto również dodać, że odpowiedzi na te wyzwania pojawiały się również podczas innych de-
bat np. nad zastosowaniem nowych technologii w usługach miejskich. Przedstawiona transformacja wielkiej energetyki 
we współpracy z miastem i regionem jako odpowiedź na wyzwania przyszłości związane z tanią i zieloną energią dodała 
uczestnikom kongresu optymizmu i nadziei. 

Kolejnym wydarzeniem zrealizowanym w ramach inicjatywy Local Trends było II Europejskie Forum Samorządowe, które 
odbyło się w Poznań Congress Center. Tym razem kongres zaoferował szeroką gamę aktywności, takich jak warsztaty 
specjalnie przygotowane dla uczestników, prezentacje dobrych praktyk, wykłady, uroczystą galę z rozdaniem nagród 
Forbesa i Newsweeka. Debaty i firechaty zdominowały tematy związane z zielonym i zrównoważonym rozwojem, 
niełatwej współpracy na linii rząd-samorząd, inteligentnych miast, rosnących cen energii i usług, oraz rozwojem nowo-
czesnego przemysłu w mieście. Po raz kolejny skutki wojny w Ukrainie były debatowane, również jako szansa związana 
z napływem nowych mieszkańców.

CAŁY KONGRES DOSTĘPNY ONLINE

ODWIEDŹ  
STRONĘ:

SPRAWDŹ 
ONLINE
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RADA PROGRAMOWA LOCAL TRENDS 2022

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

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
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Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego, skoncentrowa-
ną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwo-
jowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców 
i inwestorów. Celem Kongresu jest zapewnienie platformy debaty oraz wymiany ocen, oczekiwań i doświadczeń między 
przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych a przedsiębiorcami. Kongres skupia szeroką reprezentację insty-
tucji obsługujących klientów korporacyjnych, a także umożliwia wszechstronną dyskusję o potrzebach i oczekiwaniach 
wobec rynku finansowego ze strony przedsiębiorców i inwestorów. 

Współorganizatorem Kongresu, od jego pierwszej edycji w roku 2015 jest Bank Pekao S.A. 

Ósma edycja Kongresu odbyła się w dniach 8-9 listopada 2022 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

Wśród obszarów tematycznych edycji 2022:

 ʸ Inwestycje, rynek kapitałowy i bankowość korporacyjna w środowisku inflacji i wysokich stóp procentowych

 ʸ Rola firm i banków w odbudowie Ukrainy. 

 ʸ Kryzys globalizacji, napięcia między mocarstwami i wojna w Ukrainie – jaka będzie rola banków w nowej 
rzeczywistości

 ʸ Digitalizacja procesów sprzedaży i obsługi klienta korporacyjnego – nowe możliwości związane z AML w obszarze 
bankowości korporacyjnej

 ʸ ESG a bankowość korporacyjna

 ʸ Spojrzenie przedsiębiorców – nowe realia i zmieniające się warunki rynkowe a potrzeby finansowe i inwestycyjne firm

 ʸ Czy brak finansowania europejskiego przemysłu wydobywczego pozwoli na transformacje klimatyczną Europy?

 ʸ Cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klientów 
korporacyjnych

CAŁY KONGRES DOSTĘPNY ONLINE

ODWIEDŹ  
STRONĘ:

SPRAWDŹ 
ONLINE

SPRAWDŹ 
ONLINE
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CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

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

Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 2016-2020

Marek Głuchowski, Radca prawny, założyciel oraz Partner Zarządzający Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Paweł Godek, Partner, zarządzający praktyką bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz sektora publicznego, Boston Consulting 
Group Polska

Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Microsoft Polska

Andrzej Kopyrski, Dyrektor Zarządzający Pionu Inwestycji, Polski Fundusz Rozwoju

Adam Lenkiewicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Korporacyjnej, Bank Pekao S.A.

Andrzej Malinowski, Prezydent Honorowy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich

Jakub Papierski, były Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej, PKO Bank Polski 
w latach 2010-2021

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, emerytowany profesor UG

Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, KDPW i KDPW_CCP

Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu, Grupa NDI

Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKE

Agnieszka Wolska, Wiceprezes Zarządu Banku, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO Bank Polski

Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw, Bank Pekao S.A.

RADA PROGRAMOWA KONGRESU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ  
I INWESTYCYJNEJ 2022

PRZEWODNICZĄCY RADY 
PROGRAMOWEJ:

Jerzy Kwieciński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., 
nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, 
Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
PROGRAMOWEJ:

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
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Kongres Bankowości Detalicznej to platforma merytorycznej debaty nt. najbardziej aktualnych wyzwań i problemów 
dotyczących bankowości detalicznej. Jest też źródłem rekomendacji, których celem jest racjonalizacja działań legislacyj-
nych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu i rozwojowi sektora finansowego. 

W programie Kongresu Bankowości Detalicznej 2022:

 ʸ  Przyszłość rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Prezentacja najważniejszych rekomendacji dotyczących poprawy 
funkcjonowania rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce.

 ʸ  Digital Banking Maturity 2022 „Na drodze do w pełni cyfrowego doświadczenia użytkownika w bankowości”

 ʸ  Cyfryzacja modelu bankowości detalicznej

 ʸ  Perspektywy dla kredytów detalicznych w obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych i regulacyjnych

 ʸ  Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę? Modernizacja systemu centralnego banku w oparciu o no-
woczesne rozwiązania IT

 ʸ  Bezpieczeństwo klientów – wspólna odpowiedzialność uczestników rynku finansowego

 ʸ  „Cyfryzacja jako odpowiedź na kryzys”

 ʸ  Generowanie nowych przychodów dla banków poprzez rynek „digital assets” – czyli jak budować nową przyszłość 
bankowości detalicznej

W Kongresie Bankowości Detalicznej udział wzięło blisko 200 uczestników.

Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego przygotowali dziesięć najważniejszych rekomendacji 
dotyczących poprawy funkcjonowania rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Głównym celem 
koncepcji nowego rynku hipotek jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa przy 
racjonalnym wykorzystaniu mechanizmów gospodarki rynkowej i minimalizacja ryzyka dla banków i kre-
dytobiorców. Rekomendacje dostępne są na stronie 41 niniejszego raportu.

ODWIEDŹ  
STRONĘ:

CAŁY KONGRES DOSTĘPNY ONLINE

SPRAWDŹ 
ONLINE

SPRAWDŹ 
ONLINE
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CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

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

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

Grzegorz Chudek, Managing Director, Accenture

Piotr Frankowski, Head of Customer Advisory, SAS Institute

Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.

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

Marcin Giżycki, Wiceprezes Zarządu banku, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej, ING Bank Śląski S.A.

Janina Harasim, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Microsoft Polska

Robert Kasprzak, Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Cezary Kocik, Wiceprezes Zarządu ds. bankowości detalicznej, mBank S.A.

Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny Visa w Polsce

Rafał Litwińczuk, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

Janusz Mieloszyk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Finansowy (CFO), Nest Bank

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego,emerytowany profesor UG

Arkadiusz Przybył, Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Detalicznej

Andrzej Reich, Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF

Wojciech Rybak, Członek Zarządu Banku Millennium S.A.

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

RADA PROGRAMOWA KONGRESU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ 2022
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Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracu-
jących poświęconym perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta 
debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych pro-
blemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

W programie Kongresu Consumer Finance 2022:

 ʸ  Rozmowa KCF – Makroekonomiczne uwarunkowania na rynku consumer finance

 ʸ  Premiera Raportu – Mapa szans i zagrożeń na rynku consumer finance w nadchodzących 3 latach

 ʸ  Debata – Rynek consumer finance w warunkach inflacji i rosnących stóp procentowych

 ʸ  Debata – Kredyt konsumencki po nowemu

 ʸ  Rozmowa KCF – Jakie obszary nowych technologii mają największy potencjał dla rynku consumer finance?

 ʸ  Debata – Nowe technologie w służbie rynku consumer finance

 ʸ  Debata – Zacznij myśleć o przyszłości – trendy które zmieniają biznes

 ʸ  Debata Prezesów – Jak obecne wyzwania stojące przed rynkiem consumer finance zamienić w szanse i je 
wykorzystać?

W Kongresie Consumer Finance udział wzięło blisko 300 uczestników.

Podczas Kongresu odbyła się Premiera Raportu Mapa szans 
i zagrożeń na rynku consumer finance w nadchodzących 3 latach

CAŁY KONGRES DOSTĘPNY ONLINE

ODWIEDŹ  
STRONĘ: SPRAWDŹ 

ONLINE
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PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ:

Mariusz Cholewa

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

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ:

Luiza Bolda, Business Unit Leader, Blue Media S.A.

Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

Rafał Czernik, Director of Consumer Financial Services, Allegro

Marcin Czugan, Prezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Piotr Frankowski, Head of Customer Advisory, SAS Institute

Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A./ Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Katarzyna Jóźwik, General Manager w Smartney, Oney Bank Group

Agnieszka Kłos-Siddiqui, Prezes Zarządu, Provident Polska

Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny Visa w Polsce

Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Zarządu, Polski Standard Płatności (Operator Systemu BLIK)

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

Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.

Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, emerytowany profesor UG

Marta Penczar, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

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

Edyta Szymczak, Prezes Zarządu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Vivus Finance S.A.

Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland, Uniwersytet Warszawski

Piotr Żabski, Wiceprezes Zarządu, Santander Consumer Bank S.A.

RADA PROGRAMOWA KONGRESU CONSUMER FINANCE 2022
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NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDOWANE OBSZARY DZIAŁAŃ  
W POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI – EDYCJA CZERWIEC 2022

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 polskich ekonomistów. 

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 polityki fiskalnej z zacie-
śnianą 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 wiarygodno-
ści tak polityki monetarnej, jak i polityki fiskalnej. 

Wiarygodność polityki monetarnej została nadszarpnięta przez zbyt długie ignorowanie sygnałów presji inflacyjnej 
i pozwolenie inflacji na tak znaczący wzrost, a także poprzez słabość polityki komunikacyjnej 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 gospodarczego, 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 regularnie w rekomendacjach ekspertów – także i tym 
razem jest to osobna grupa tematyczna, omawiana poniżej. W obecnych warunkach widać jednak jeszcze lepiej, że kon-
solidacja i stabilizacja finansów publicznych jest nie tylko warunkiem wzrostu gospodarki, ale ma także wymiar utrzymy-
wania inflacji w ryzach. 

2.  Stabilizacja finansów publicznych, wzmocnienie podejścia wolnorynkowego w gospodarce 

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

W szczególności rekomendują:

 ʸ przywrócenie działania reguł fiskalnych, 

 ʸ ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3%, 

 ʸ reformę nakierowaną na zwiększenie przejrzystości finansów publicznych oraz pod-dania ich w pełnym zakresie 
kontroli parlamentarnej, 

 ʸ przegląd wydatków publicznych, zaprzestanie generowania nowych wydatków, 

 ʸ reformę systemu podatkowego i jego uproszczenie, 

 ʸ zwiększenie poziomu stabilności regulacji podatkowych, odbudowę klimatu inwestycyjnego, 

 ʸ zaprzestanie ingerencji państwa w prywatne umowy (w szczególności między bankami a ich klientami), 

 ʸ zmianę struktury wydatków finansów publicznych poprzez redukcję transferów socjalnych przy podniesieniu na-
kładów na cele kluczowe dla rozwoju, m.in. na politykę zdrowotną, obronę narodową, transformację energetyczną, 
politykę migracyjną. 

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

Ankietowani licznie wskazali na konieczność możliwie najszybszego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy, po-
strzeganego jako możliwe „koło zamachowe” dla inwestycji w najbliższych kwartałach. Wymaga to zakończenia wojny 
prawnej z UE. W szerszym kontekście ekonomiści niezmiennie podnoszą 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 transfor-
macją 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 kredytów inwestycyjnych.
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NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDOWANE OBSZARY DZIAŁAŃ W POLITYCE GOSPODARCZEJ 
POLSKI – EDYCJA GRUDZIEŃ 2022

2    W listopadzie i grudniu 2022 Europejski Kongres Finansowy prowadził badania ankietowe poprzedzające przygotowanie Makroekonomicznych 
wyzwań i prognoz dla Polski – edycja grudzień 2022. Odpowiedzi przekazało 42 polskich ekonomistów.

Wśród rekomendacji dotyczących polityki gospodarczej na najbliższe lata zaproponowanych w tej edycji ankiety można 
wyróżnić trzy główne grupy tematyczne w polityce gospodarczej Polski:

1. Wdrożenie skutecznej polityki antyinflacyjnej

Ankietowani specjaliści2 podkreślają konieczność wdrożenia skutecznej polityki antyinflacyjnej. W ramach tych rekomen-
dacji zakreślono następujące pola działań:

 ʸ  zaostrzenie polityki monetarnej, nie tylko poprzez wzrost stóp procentowych

 ʸ  likwidacja „tarcz antyinflacyjnych”, przynoszących krótkotrwałe obniżenie inflacji kosztem trwałego wzrostu zadłuże-
nia publicznego

 ʸ  przywrócenie wiarygodności RPP, m.in. poprzez zmniejszenie poziomu upolitycznienia i wygaszenie konfliktów w ra-
mach Rady

 ʸ  poprawę komunikacji NBP i RPP

 ʸ  stymulowanie atrakcyjności oszczędności długookresowych

2. Stabilizacja finansów publicznych oraz wzmocnienie podejścia wolnorynkowego w gospodarce

Eksperci EKF zwracają uwagę na konieczność podjęcia działań konsolidujących i zwiększających przejrzystość finansów 
publicznych oraz na potrzebę ograniczenia działań interwencjonistycznych, zaburzających samoregulację rynkową. 
W szczególności rekomendują:

 ʸ  ograniczenie ekspansywności polityki fiskalnej, zmniejszenie deficytu szeroko ujętej sfery publicznej, powrót do poli-
tyki antycyklicznej niezależnie od kalendarza wyborczego,

 ʸ  zwiększenie przejrzystości finansów publicznych m.in. przez objęcie całego sektora finansów publicznych (zgodnie 
z definicją ESA) procesem regularnego monitorowania i kontrolą parlamentu, oraz poprzez włączenie wydatków fun-
duszy pozabudżetowych w zakres obowiązywania Stabilizacyjnej Reguły Wydatkowej

 ʸ  przywrócenie działania reguł fiskalnych 

 ʸ  odejście od polityki centralizacji i zwiększania roli państwa w gospodarce, odejście od działań zaburzających mecha-
nizmy rynkowe,

 ʸ  zmianę struktury wydatków finansów publicznych poprzez redukcję transferów socjalnych przy podniesieniu nakła-
dów na cele kluczowe dla rozwoju, m.in. na politykę zdrowotną, obronę narodową, transformację energetyczną

 ʸ  zmniejszenie stopnia ingerencji państwa w sektor bankowy

 ʸ  zwolnienie kredytów inwestycyjnych z podatku bankowego

 ʸ  ograniczenie ryzyka prawnego zawieranych umów, szczególnie kredytowych

3. Uruchomienie KPO, pobudzanie inwestycji, przygotowanie do odegrania roli w odbudowie Ukrainy przez polskie 
przedsiębiorstwa

Ankietowani licznie wskazali na konieczność możliwie szybkiego wygaszenia napięć z organami EU i uruchomienia środ-
ków z KPO oraz z Funduszu Spójności – środki te byłyby wsparciem dla inwestycji i wzrostu gospodarczego w czasie, 
kiedy działania inwestycyjne sektora prywatnego będą osłabione. W szerszym horyzoncie ekonomiści niezmiennie pod-
noszą kwestie związane z wspieraniem procesów inwestycyjnych, budujących potencjał wzrostu gospodarki. Pojawiły 
się także rekomendacje wskazujące na konieczność przygotowania organizacyjnego do tego, aby polskie przedsiębior-
stwa mogły odegrać zauważalną rolę w przyszłej odbudowie Ukrainy. 

Ankietowani przez EKF eksperci rekomendują:

 ʸ  ułożenie stosunków z KE w sprawie KPO i funduszy strukturalnych,

 ʸ  usunięcie barier w rozwoju „zielonej” energetyki, w tym wsparcie dla firm rozwijających własne zeroemisyjne źródła 
energii,

 ʸ  poprawę atrakcyjności i atmosfery inwestycyjnej w Polsce, m.in. poprze stabilizację ram prawnych i podatkowych oraz 
„czerwone światło” dla wszelkich regulacji podnoszących koszty prowadzenia biznesu,

REKOMENDACJE37 RAPORT 2022



 ʸ  podjęcie działań mających na celu przygotowanie polskich firm do odegrania znaczącej roli w odbudowie Ukrainy

 ʸ  wykorzystanie zwiększonych wydatków na obronność do rozwoju krajowych kompetencji i zdolności wytwórczych 
w tym zakresie

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:

4. Zapewnienie w sektorze bankowym zasobów kadrowych dla zespołów IT i cyberbezpieczeństwa, wdrożenie opty-
malnego modelu funkcjonowania w zakresie organizacji środowiska pracy oraz wykorzystania możliwości automaty-
zacji zadań.

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

6. Zapewnienie ciągłości działania, jako najważniejszego elementu bezpieczeństwa działalności banków, z naciskiem 
na zachowanie odporności wobec wyzwań powiązanych z sytuacjami kryzysowymi 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 konkurencji (wewnątrz 
i spoza kraju), inflacji wynagrodzeń i zmieniających się znacząco oczekiwań pracowników – 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 wystandaryzowanych, regulacyjnych 
zadań, co umożliwi bankom redukcję indywidualnych obciążeń kadrowych i zasobowych w tych obszarach (np. AML, 
KYC, PSD2). 

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 ob-
liczeniowa, 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 związanych z wykorzy-
staniem nowych technologii. Wdrożenie sektorowych programów szkoleniowych, podnoszących kwalifikacje pracow-
ników, także spoza obszarów IT, w zakresie wykorzystania nowych technologii (algorytmy, AI, roboty).

3. Współpraca z regulatorami i nadzorem oraz upowszechnienie i przyspieszenie adopcji rozwiązań o charakterze sek-
torowym – 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 ciągłości działania, ze 
względu na aktualną sytuację geopolityczną. 

2. Rozszerzenie dotychczasowego zakresu zagadnień umieszczanych w obszarze cybersecurity, standardowo powiąza-
nych 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 bezpieczeń-
stwa i ciągłości działania na poziomie banku, 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 
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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 wyko-
rzystywanej technologii, wyposażenia oraz zasobów kadrowych.

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE I OPERACYJNE W OBSZARZE 
CYBERODPORNOŚCI SEKTORA BANKOWEGO

Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego podkreślają ogromny wpływ wydarzeń na Ukrainie na ryzyka związa-
ne z funkcjonowaniem także polskiego sektora bankowego. Pokazały one, że sektor jest zdolny do mobilizacji i wspól-
nego 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 zapobiegania 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 łańcu-
chów dostaw. Zauważono także wyzwania związane z coraz większą liczbą regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
Doceniając wysiłek całego sektora w zapewnieniu wysokiej jakości usług oraz bezpieczeństwa, uczestnicy EKF wskazu-
ją na konieczność kontynuowania wysiłków na rzecz jeszcze większej intensyfikacji działań w zakresie cyberbezpieczeń-
stwa 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 przeciwdziałania 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 masowego 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 cyberprzestrzeni RP.

Związek Banków Polskich podjął się roli koordynatora dialogu obu powyższych rekomendacji z administracją rządo-
wą, w celu wypracowania odpowiedniej ścieżki prawnej i instytucjonalnej współpracy.

2. Wskazano na rolę banków, Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości w kontekście edukacji 
klientów o cyberzagrożeniach – w tym potencjalnie możliwość wypracowania sektorowego kodeksu postępowania.

3. Niezbędne jest również rozpoczęcie prac z przedstawicielami nadzoru w celu wypracowania efektywnego 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 cyberbezpieczeństwa. Należy 
więc kontynuować integrację działań poprzez budowanie rozwiązań sektorowych, m. in.: dalszy rozwój kompeten-
cji 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 przygotowaniu rekomendacji dotyczących wspólnych projek-
tów regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zasad dotyczących testowania odporności cyfrowej, zasad 
identyfikacji oraz klasyfikacji incydentów ICT a także wymiany informacji w tym zakresie.

6. Chmura obliczeniowa – znaczące przyspieszenie adopcji chmury w celu zaadresowania nowych rodzajów ryzyka 
oraz poprawy efektywności i elastyczności jest w interesie sektora. Inicjatywy muszą być przemyślane i dobrze zapla-
nowane. Wymagane są dalsze działania ułatwiające wykorzystywanie 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 wykorzy-
stanie najnowszych technologii takich np. jak biometrii behawioralnej w celu dodatkowego uszczelnienia procesów. 
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Wspólne sektorowe prace nad mechanizmami wspierającymi prawidłową 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), obejmują-
ce wszystkie grupy społeczeństwa.

9. Kontynuowanie programów certyfikacji pracowników pierwszej linii instytucji finansowych oraz prowadzenia sko-
ordynowanej przez ZBP edukacji eksperckiej: organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i pracowników odpowie-
dzialnych za cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów. oraz wdrożenie programów współpracy z uczelniami w celu 
kształcenia specjalistów o właściwych profilach wymaganych przez rynek.

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 szukających na dro-
dze sądowej możliwości uchylenie się od skutków umów obarczonych ryzykiem (hipoteczne kredyty walutowe CHF). 
Spory te w coraz większej skali obciążają wyniki i pozycję kapitałową banków posiadających portfele tych kredytów. 
Dodatkowo, rząd podjął się, bezprecedensowej 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 gospodarki, 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 racjonalne konstruowanie 
i wycenę produktów bankowych. 

3. Znalezienie ponownej równowagi w relacji bank-klient, w zakresie dopuszczalnej swobody ponoszonego przez klien-
ta ryzyka i jego konsekwencji.

Ad. 2. Ryzyko wypłacalności, słabnąca pozycja kapitałowa.

Pozycja kapitałowa polskiego sektora bankowego znajduje się pod rosnącą presją. Na sektorze ciążą 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 wypła-
calności 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 korpora-
cyjni już mają problem, żeby znaleźć krajowe finansowanie. Niepewność związana z rosyjską inwazją na Ukrainę w po-
łączeniu ze skalą niepewności związaną z ryzykami prawnymi („wakacje kredytowe”) czasowo 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 wartościowych pomiędzy 
polskimi bankami i inwestorami zagranicznymi (wpływ podatku bankowego).
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2. Redukcję obciążeń para-fiskalnych do poziomów porównywalnych z innymi rynkami europejskimi, tak, aby tem-
po wzrostu bazy kapitałowej w polskim sektorze bankowym zaczęło dorównywać tempu wzrostu klientów 
korporacyjnych. 

3. Kontynuację obowiązywania regulacji „CRR Covid-19 Quick-Fix”3 , aby ograniczyć wpływ negatywnej wyceny obliga-
cji skarbowych na pozycję kapitałową sektora.

3    Wynikającej z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2020/873. 

4     Wybór i redakcja najważniejszych rekomendacji: Leszek Pawłowicz (Europejski Kongres Finansowy) we współpracy z Kamilem Liberadzkim (Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego) i Andrzejem Reichem (Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF). Rekomendacje dotyczące nowego kształtu rynku 
kredytów mieszkaniowych zostały opracowane na podstawie licznych źródeł, w pierwszym rzędzie na podstawie wyników ekspertyzy grupowej 
przeprowadzonej przez Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Prośbę o opinię skierowaliśmy do ekspertów z: 
sektora bankowego, instytucji ochrony praw konsumenta, regulatorów, firm konsultingowych i środowiska akademickiego. Zanonimizowane opinie 
63 ekspertów dostępne są na stronie www.efcongress.com. Projekt był następnie przedmiotem trzech roboczych eksperckich dyskusji poświęco-
nych: ofercie kredytowej i procesowi kredytowania, długoterminowemu finansowaniu, a zwłaszcza listom zastawnym oraz relacjom bank – klient 
i edukacji finansowej.

REKOMENDACJA DOTYCZĄCA ODBUDOWY UKRAINY

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

Opłata ta powinna być na tyle wysoka, aby koszt importowanych rosyjskich towarów i usług przewyższał koszt podob-
nych towarów i usług importowanych z innych krajów. Kwoty z tej opłaty specjalnej pobieranej z tytułu importu rosyj-
skich 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 poprzez wprowadzenie 
świadectwa pierwotnego pochodzenia towarów i usług.

 10 NAJWAŻNIEJSZYCH REKOMENDACJI DOTYCZĄCYCH RACJONALIZACJI RYNKU 
KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH DLA LUDNOŚCI4

Głównym celem koncepcji nowego rynku kredytów mieszkaniowych dla ludności jest lepsze zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych społeczeństwa przy racjonalnym wykorzystaniu mechanizmów gospodarki rynkowej i minimalizacja 
ryzyka dla banków i kredytobiorców.

Ważne jest, by proponowany nowy kształt rynku kredytów mieszkaniowych odpowiadał oczekiwaniom obu stron umo-
wy kredytowej – zarówno banków, jak i konsumentów, czyli:

 ʸ musi być bardziej niż obecny bezpieczny, tzn. nie może generować (zbytnich) ryzyk dla stron transakcji,

 ʸ powinien sięgać do doświadczeń najbardziej rozwiniętych rynków finansowych i nieruchomości, aby kredyt hipotecz-
ny stanowił istotne źródło finansowania mieszkalnictwa,

 ʸ musi dawać klientom możliwość wyboru odpowiedniego dla nich kredytu,

 ʸ powinien być na tyle opłacalny, aby kredyt hipoteczny kreował wartość banków dla akcjonariuszy i innych interesariu-
szy oraz wspierał rozwój budownictwa,

 ʸ nie powinien dopuszczać do pojawienia się ryzyka prawnego.

Zdaniem ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego najważniejszymi zagrożeniami dla rozwoju rynku kredytów 
mieszkaniowych jest ryzyko kwestionowania przez kredytobiorców niektórych postanowień wieloletnich umów oraz 
nadal nie rozwiązany problem rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu na stałą stopę.

Proponujemy:

1. Wdrożenie jednolitego wzoru umowy kredytu mieszkaniowego

Podważanie postanowień umowy dawno zawartej i wykonywanej bez przeszkód oznacza groźną niestabilność otocze-
nia prawnego i obarcza nowo zawierane kredyty ryzykiem prawnym, które w razie materializacji, może zagrozić stabil-
ności systemu finansowego państwa. Wyjściem z tej sytuacji jest wyeliminowanie ewentualnych warunków niedozwolo-
nych ex ante, a nie likwidowanie ich ex post.
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Rekomendowanym rozwiązaniem, stosowanym w wielu krajach, jest posługiwanie się w relacjach z klientami standar-
dowymi formularzami umowy, uzgodnionymi z udziałem kluczowych instytucji dla funkcjonowania rynku. W przypadku 
polskich umów kredytu mieszkaniowego właściwymi uczestnikami tego procesu byliby: regulator (KNF), instytucje zaj-
mujące się ochroną konsumentów (UOKiK i Rzecznik Finansowy), przedstawiciel Izby Cywilnej Sądu Najwyższego oraz 
banki. Celem tej rekomendacji jest neutralizacja ryzka prawnego.

2. Nowelizacja art. 40 Ustawy o kredycie hipotecznym dot. rekompensaty za wcześniejszą spłatę

Sprawa rekompensaty dotyczy jednej z najważniejszych kwestii dla długoterminowego funkcjonowania rynku kredytów 
mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Bez rozwiązania tej kwestii próby zatrzymania kredytobiorców przy stałej 
stopie są bezprzedmiotowe, podobnie jak oferowania kredytów o stałej stopie procentowej o tenorze dłuższym niż pięć 
lat. Z uzasadnienia art. 40 Ustawy o kredycie hipotecznym wynika, iż przepis dotyczący rekompensaty został wpro-
wadzony w celu ochrony interesu konsumentów. Tymczasem brak rozwiązania tego problemu może doprowadzić do 
zablokowania rozwoju kredytów na stałą stopę, na czym konsumenci zamiast zyskać – stracą. Nowe brzmienie przepisu 
powinno być wspólnie wypracowane i uzgodnione przez KNF, UOKiK oraz banki, a następnie wprowadzone poprzez 
nowelizację Ustawy.

3. Uzupełnienie oferty kredytowej banków

W nowej sytuacji na rynku konieczne jest stopniowe wprowadzanie przez banki nowych produktów kredytowych, które 
pozwolą bankom lepiej się dopasować do potrzeb i możliwości klientów. Doświadczenie innych krajów pokazuje, że 
możliwe jest znaczne rozszerzenie oferty kredytowej: obok kredytów na zmienną stopę (z ratą stała, albo malejącą) oraz 
na stałą stopę (z różnymi tenorami) możliwe są też inne produkty, odpowiednie dla części klientów banków, w zależności 
od ich wieku, dochodów, a przede wszystkim rozumienia ryzyka związanego z kredytem. Ponadto, w wielu krajach jako 
szczególną kategorię wyróżnia się też pierwszy kredyt w życiu. Dlatego wskazane jest, by banki stopniowo rozbudowy-
wały swoje oferty.

4. Ograniczenie finansowania długich aktywów krótkim pieniądzem

Dużym problemem polskiego rynku kredytów mieszkaniowych jest niedopasowanie terminów zapadalności pasywów 
i aktywów. Wprawdzie w tej chwili sektor jest ogólnie nadpłynny, ale z doświadczenia innych krajów wynika, że stan taki 
może w krótkim czasie ulec zmianie.

A. W szczególności należałoby zachęcać klientów do długoterminowego oszczędzania, na przykład na wkład własny, 
na wcześniejszą spłatę kredytu, lub na inne cele, dla których warto, by banki miały atrakcyjne oferty. Utraconą 
szansą w tym obszarze jest niewykorzystanie w Polsce koncepcji kas oszczędnościowo-budowlanych oraz brak 
wsparcia przez Państwo długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

B. Wprowadzenie wymogu, by pewną część pasywów finansujących portfel długoterminowych kredytów mieszkanio-
wych stanowiły długoterminowe instrumenty dłużne. Obserwowana obecnie łatwość dostępu do tanich pasywów 
krótkoterminowych zniechęca jednak do sięgania po droższe pasywa długoterminowe. W związku z tym wskazane 
by było wprowadzenie wymogu regulacyjnego, zgodnie z którym w ciągu pięciu lat pasywa finansujące długoter-
minowe kredyty mieszkaniowe w określonym stopniu składałyby się z długoterminowych instrumentów dłużnych.

C. Jednym z długoterminowych instrumentów dłużnych, uważanym za szczególnie bezpieczny, są hipoteczne listy 
zastawne. Trudno zrozumieć dlaczego w Polsce rynek ten nie rozwija się. Rekomendujemy pilne uruchomienie 
w Polsce rynku listów zastawnych, a w szczególności rynku detalicznych listów zastawnych, co postuluje zde-
cydowana większość ekspertów. Szczegółowe propozycje znajdują się w części poświęconej rynkowi listów 
zastawnych.

5. Wypracowanie nowej polityki informacyjnej we współpracy z instytucjami i organizacjami konsumenckimi

Polityka informacyjna instytucji aktywnych na rynku finansowym obsługującym klientów indywidualnych wymaga prze-
myślenia i zmian. Również nawyki powinni zmienić konsumenci i w większym stopniu samodzielnie analizować ryzyko 
kredytu.

Obecne regulacje wymagają stworzenia przez bank odpowiednio zróżnicowanej oferty i poinformowania konsumenta 
o charakterystykach poszczególnych produktów, pozostawiając konsumentowi swobodę wyboru (z pewnymi ogranicze-
niami, np. co do waluty kredytu).

Wprawdzie zgodnie z wymaganiami Ustawy o kredycie hipotecznym każdy klient na etapie poprzedzającym podpisanie 
umowy otrzymuje szereg materiałów informujących go o czynnikach ryzyka procedurach, itp., ale pomimo tego, poten-
cjalne skutki materializacji tych ryzyk mogą być przez klienta niedocenione. Ów brak wzajemnego zrozumienia dodatko-
wo wynika z faktu, iż bank zakłada, że klient, którem dostarczono informację, rozumie produkt i ryzyka z nim związane 
i w związku z tym podejmuje racjonalne decyzje, a klient postrzega bank – instytucję komercyjną – jako instytucję 
zaufania publicznego i tym samym może czuć się zwolniony z samodzielnej oceny ryzyka kredytu.
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6. Wsparcie programów systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe przez instytucje publiczne (NBP, BGK, 
MF)

Mogłyby to być gwarancje antyinflacyjne udzielane za pośrednictwem banków prowadzących te rachunki. Gwarancje 
antyinflacyjne mogłyby dotyczyć w szczególności detalicznych nabywców długoterminowych listów zastawnych 
lub/i długoterminowych depozytów przeznaczanych na cele mieszkaniowe.

7. Specjalne rozwiązania dla młodych osób, które zaciągają kredyt mieszkaniowy po raz pierwszy w życiu

Kredyty takie generują wyższe ryzyko niż kredyty standardowe i dlatego w innych krajach są często są objęte gwaran-
cjami rządowymi. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby skupowanie takich kredytów w sposób wspierany przez państwo 
(na przykład przez BGK), pod warunkiem zgodności z wymaganiami stawianymi tego rodzaju produktom.

Banki nie mają możliwości samodzielnego wprowadzenia rekomendacji 6 i 7. Dlatego niezbędna jest aktywniejsza rola 
państwa.

8. Zmiany w modelu finansowania kredytów mieszkaniowych

Zdecydowana większość ekspertów wyraziła opinię, że najwłaściwszym sposobem finansowania długookresowych kre-
dytów hipotecznych w obecnej sytuacji są klasyczne i detaliczne listy zastawne oraz depozyty oparte na systematycz-
nym i długookresowym oszczędzaniu. Najważniejsze wydaje się stworzenie popytu krajowego, a nie zagranicznego, na 
polskie listy zastawne. Warto bowiem zauważyć, że sprzedaż listów zastawnych zagranicznym inwestorom może dodat-
kowo zwiększać strukturalną nadpłynność krajowego sektora bankowego, co nie byłoby obecnie wskazane. Wskazane 
byłoby rozpoczęcie kreowanie krajowego popytu od nabywcy (inwestora) detalicznego, co oznacza m.in., że: 

 ʸ nominał listu powinien być niski, np. 1 tys. zł, 

 ʸ nazwa powinna być zrozumiała dla nieprofesjonalnego nabywcy, np. lokata hipoteczna, 

 ʸ wiarygodność lokaty hipotecznej powinna być wyższa niż klasycznego depozytu ponieważ dotyczy oszczędności 
długookresowych.

Popyt ze strony nabywców instytucjonalnych, szczególnie banków, może zostać wykreowany dodatkowo przez zwol-
nienie inwestycji w listy zastawne z podatku bankowego, zakupy przez NBP, lub/i BGK. Zdrowszym rozwiązaniem dla 
stabilności systemu finansowego wydaje się zwolnienie ich z podatku bankowego, ale będą one stanowiły konkurencję 
dla obligacji państwowych, co w dzisiejszej sytuacji może stanowić hamulec dla realizacji prezentowanej koncepcji. W tej 
sytuacji warto rozważyć gwarancje zwolnienia listów zastawnych z podatku bankowego np. od rok 2024.

Skup listów zastawnych przez banki z tej samej grupy kapitałowej co ich emitent powinien być docelowo ograniczony, 
mimo iż w pierwszej fazie budowy rynku listów zastawnych może być uzasadniony.

Aby stymulować podaż i popyt na listy zastawne rekomendujemy w szczególności:

 ʸ nałożenie obowiązku na banki uniwersalne domykania luki terminowej instrumentami dłużnymi,

 ʸ usprawnienie procesu wpisu do hipoteki poprzez umożliwienie dokonywanie wpisu bezpośrednio przez notariusza 
przy udzieleniu kredytu lub przy przeniesieniu kredytu z banku uniwersalnego przez powiernika albo innego wyzna-
czonego pracownika banku,

 ʸ promowanie listu zastawnego jako bardzo bezpiecznej inwestycji,

 ʸ wspieranie przez regulatorów inwestycji w listy zastawne poprzez politykę limitów dla PPK, OFE oraz FIO/FIZ.

9. Zmianę modelu regulacyjnego dotyczącego emitentów listów zastawnych

Modelem, do którego należy dążyć powinny być inspiracje wynikające z rozwiązań duńskich i szwedzkich (model 
„lekkiej” struktury banku hipotecznego).”Lekka” struktura banku hipotecznego oznacza, że bank hipoteczny w pełni kon-
trolowany (100% akcjonariatu) przez krajowy bank uniwersalny w większym stopniu niż obecnie powinen móc powierzać 
wykonywanie czynności bankowi „matce”, tym samym optymalizując koszty działalności na poziomie grupy krajowych 
banków. Takie rozwiązanie jest obecnie procedowane w ramach ustawy obecnie poddanej przez Ministerstwo Finansów 
konsultacjom publicznym i pozwala bankowi na redukcję kosztów własnych (lub na poziomie grupy krajowych banków), 
a tym samym umożliwia większą rentowność listów zastawnych.

10. Zmianę dotychczasowego modelu edukacji finansowej i doradztwa kredytowego

Nowy model edukacji finansowej i doradztwa kredytowego powinien zostać opracowany we współpracy banków z in-
stytucjami i organizacjami konsumenckimi. Należałoby rozważyć zaangażowanie organizacji społecznych, które również 
mogłyby świadczyć pomoc (swoiste doradztwo) przyszłym kredytobiorcom. Ich działalność miałaby do spełnienia dwa 
cele: po pierwsze edukację finansową, po drugie – wyjaśnianie czynników ryzyka związanych z konkretnym produktem 
kredytowym. Klient chcący zaciągnąć kredyt mieszkaniowy otrzymuje projekt umowy kredytowej i ma dwa tygodnie na 
zapoznanie się z nią, wniesienie uwag, które bank może, ale nie musi uwzględnić. W tym czasie klient powinien zasię-
gnąć porady eksperta, na przykład organizacji społecznej. O tym, czy pomoc byłaby płatna, czy bezpłatna decydowała-
by sama organizacja.
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REKOMENDACJE RACJONALIZACJI PROJEKTOWANYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH 
W ODNIESIENIU DO ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ NADZORU 
PUBLICZNEGO5

5    Rekomendacje opracowane we współpracy z KPMG

„Wszyscy jesteśmy dłużnikami”. Parafrazując tytuł słynnego filmu chcemy podkreślić znaczenie i doniosłość proble-
matyki związanej z podstawowymi fundamentami każdej umowy społecznej, opartej o zasadę pacta sunt servanda 
(z łac. Umów trzeba dotrzymywać) osadzając ją w kontekście planowanych zmian legislacyjnych dotyczących zasad 
dochodzenia roszczeń wobec dłużników. Realizacja funkcji odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania bez określo-
nych instrumentów umożliwiających ich realizację jest jedynie pustym terminem. W stosunkach konsument (dłużnik) – 
Państwo (wierzyciel), realizacja interesu wierzyciela realizowana jest za pośrednictwem przymusu administracyjnego. 
W stosunkach cywilnoprawnych, obowiązująca zasada autonomii woli oraz równorzędności stron doznaje szczególnego 
uszczerbku w relacjach z konsumentami, choć ograniczenia te nie mogą mieć charakteru fundamentalnego (tzn. zabu-
rzać natury stosunku). Dlatego chcemy podkreślić wagę i ryzyka projektowanych zmian dotyczących zasad dochodzenia 
roszczeń, które dotyczą zarówno wierzycieli świadczących usługi (banki, telekomy, etc.) oraz nabywców wierzytelności, 
wskazując na postulaty, których realizacja spowoduje – w naszej ocenie – zrównoważenie interesów dłużników i wierzy-
cieli z poszanowaniem szczególnego interesu słabszej strony (tj. konsumenta), uwzględniając przy tym ponad 20 lat do-
świadczeń i dorobku jednej z najbardziej profesjonalnych branż zarządzania wierzytelnościami w naszej części Europy. 
Istotnym jest również to, żeby sektor wierzycieli traktować jednolicie, bez sztucznego podziału na wierzycieli pierwot-
nych i wtórnych. Dlatego postulujmy likwidowanie swoistej asymetrii pomiędzy wierzycielami pierwotnymi i wtórnymi.

Rekomendacja 1

Projektowane zmiany w ustawie o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora (dalej: „Ustawa”) nie dostrzegają 
korzyści istniejącego modelu windykacji polubownej, tj. tego rodzaju czynności faktycznych i prawnych, których uciążli-
wość dla dłużnika jest minimalna. Proponowane zmiany dotyczące możliwości wniesienia skutecznego sprzeciwu przez 
dłużnika wobec podejmowanych wobec niego czynności windykacyjnych spowodują, że windykacja polubowna wobec 
takiego dłużnika nie będzie mogła być kontynuowana, potęgując liczbę spraw dochodzonych przez wierzycieli na etapie 
egzekucyjnym i sądowym. Planowane zmiany spowodują znaczne utrudnienie w nawiązywania kontaktu z osobami za-
dłużonymi na wczesnym etapie i spowodują lawinowy przyrost ilości spraw w sądach. Paradoksalnie, cel projektowanej 
Ustawy mający na celu lepszą ochronę praw konsumenta nie zostanie osiągnięty, gdyż wierzyciele zmuszeni odstępo-
wać od podejmowania prób polubownego załatwienia sprawy, będą kierować sprawy do sądów, a obowiązek zapłaty 
będzie realizowany za pomocą środków przymusu państwowego. Ponadto, przyjmowanie rozwiązań, w których określo-
ne kategorie osób nie mogą być podmiotem działań windykacji polubownej niesie ze sobą poważną obawę, że osoby 
takie, z uwagi na zbyt duże ryzyko braku spłaty oraz wysokie koszty dochodzenia takiej należności, zostaną ograniczone 
w faktycznej możliwości zaciągania jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych. Osoby te będą pozbawione możliwości 
ugodowego rozwiązania problemu swojego zadłużenia, co skazuje ich na dłuższą co do zasady droższą drogę postępo-
wania sądowego i następnie egzekucyjnego (skoro windykacja polubowna nie będzie możliwa). Będące konsekwencją 
Ustawy nadmierne kierowanie spraw na ścieżkę sądowo-egzekucyjną oznacza znaczący wzrost kosztów dla zadłużone-
go w porównaniu z polubownym dochodzeniem wierzytelności. Przeczy to celowi projektowanej regulacji, jaką ma być 
rzekomo dbałość o interesy osób słabszych i gorzej zorientowanych.

Wreszcie, planowane zmiany ujęte w projekcie Ustawy będą miały bezpośredni wpływ na oferowane ceny za naby-
wane przez wierzycieli wtórnych pakiety wierzytelności oraz koszty prowadzenia działalności windykacyjnej. Liczne 
dodatkowe ograniczenia związane z polubownym dochodzeniem należności oraz eliminacja skuteczności podejmowa-
nych działań bezpośrednio przełożą się na koszty funkcjonowania wierzycieli wtórnych i na rentowność prowadzenia 
windykacji. W powiązaniu z tym, że Ustawa nie będzie miała zastosowania do windykacji realizowanej np. samodzielnie 
przez banki/wierzycieli pierwotnych, spowoduje to narastający efekt kumulacji złych długów u wierzycieli pierwotnych 
negatywnie wpływając na możliwości finansowania gospodarki realnej, wzrost kosztów windykacji po stronie wierzycieli 
pierwotnych, powstawanie licznych zatorów płatniczych oraz – pod pretekstem korzystania z nadawanych uprawnień – 
zachęci to dłużników do podejmowania postaw moralnie wątpliwych wobec wierzycieli wtórnych. Zupełnie inne cele 
stawia unijna Dyrektywa 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców 
kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/UE (dalej: „Dyrektywa NPL”), której celem jest opra-
cowanie kompleksowej strategii służącej rozwiązaniu problemu nieobsługiwanych kredytów stworzenie warunków do 
tego, aby w instytucjach kredytowych zalegały coraz mniejsze ilości wierzytelności i aby rynek nabywania wierzytelności 
został pobudzony (zwiększenie konkurencji na rynku wierzytelności poprzez większą transparentność cen za sprzeda-
wane portfele).

REKOMENDACJE44 RAPORT 2022



Oczekujemy zatem, że w projektowanej Ustawie usunięte zostaną wszystkie zapisy wykluczające możliwość prowadze-
nia czynności windykacyjnych wobec pewnej kategorii dłużników, a także wiele zbędnych ograniczeń w prowadzeniu 
windykacji polubownej. Postulujemy, aby zasady windykacji, których dorobek ostatnich 20 lat został wypracowany 
w Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych Związku Przedsiębiorstw Finansowych stanowiły fundament regulacyjny 
do przyszłych rozważań ustawodawczych dotyczących zasad prowadzenia działalności windykacyjnej w Polsce.

Rekomendacja 2

Szanując chęć dążenia projektodawcy do zwiększania ochrony nieprofesjonalnych uczestników obrotu, co jest wyrazem 
trendu nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim – płynącym z dorobku legislacji i orzecznictwa unijnego – 
chcemy zwrócić uwagę, że Dyrektywa NPL w znacznym stopniu wyznacza granice funkcjonowania rynku zbywania, 
nabywania i zarządzania wierzytelnościami przeterminowanymi sektora bankowego, czyli tego, który stanowi większość 
podaży wierzytelności konsumenckich na rynku. Dyrektywa NPL ma na celu pełną harmonizację usług prowadzenia 
działalności windykacyjnej w UE w sposób pobudzający konkurencję oraz likwidację barier lub arbitrażu pomiędzy kraja-
mi członkowskimi. Projektowana Ustawa wraz z drugim – równolegle procedowanym – projektem ustawy o zmianie nie-
których ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku znacząco 
wybiega poza przyjęte rozwiązania w Dyrektywie NPL. W szczególności wymogi dotyczące licencjonowania i nadzoru 
nad działalnością windykacyjną są jasno określone w Dyrektywie NPL. Postulowane zmiany w krajowej legislacji zmie-
rzające do obowiązku uzyskania przez firmy windykacyjne licencji TFI lub domu maklerskiego zdają się być całkowicie 
nadmiarowe. Ponieważ termin implementacji Dyrektywy NPL przypada na koniec 2023 roku, zasadne jest rozpoczęcie 
krajowych prac nad wdrożeniem tego aktu w sposób spójny i kompleksowy. Rozproszenie legislacyjne materii, jaką jest 
działalność windykacyjna na trzy różne akty prawne, których wejście w życie będzie zbiegało się w czasie jest działa-
niem ze wszech miar niepożądanym, wywołującym zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego prowadzonej działalności 
oraz zaburzenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Ponadto, dwoistość regulacji dotyczących zasad windykacji, okre-
ślona odmiennie dla windykacji należności bankowych (zgodnie z Dyrektywą NPL) oraz nie bankowych (zgodnie z pro-
jektowaną Ustawą) w sposób całkowicie nieuzasadniony doprowadzi to uprzywilejowania jednych dłużników względem 
drugich. Trudne do pogodzenia wydaje się bowiem stosowanie innych standardów i zasad windykacji dla wierzycieli 
pierwotnych i nabywców wierzytelności (wierzycieli wtórnych). Z tego względu zasady windykacji powinny być stosowa-
ne spójnie dla wszystkich rodzajów dłużników należących do tej samej grupy (np. konsumenci).

Postulujemy, aby jak najszybciej rozpocząć pracę nad wdrożeniem Dyrektywy NPL , którą oceniamy jako akt spójny, 
kompletny i potrzebny dla całego rynku windykacyjnego w UE przy jednoczesnym włączeniu projektowanych zmian 
w Ustawie do tego procesu tam, gdzie projektowane rozwiązania nie będą sprzeczne z celami Dyrektywy NPL. Jesteśmy 
zdania, że to wypracowane Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych ZPF, w powiązaniu z prawidłową implementacją 
Dyrektywy NPL, powinny stanowić podstawę architektury regulacyjnej określającej zasady windykacji, nabywania wie-
rzytelności oraz nadzoru nad tą działalnością dla wszystkich rodzajów zobowiązań konsumenckich.

Rekomendacja 3

Polskie firmy windykacyjne działają nie tylko na rynku krajowym, lecz również na innych rynkach UE. Konieczność dosto-
sowania działalności do Dyrektywy NPL we wszystkich krajach członkowskich spowoduje liczne zmiany organizacyjne 
i proceduralne, których ujednolicenie będzie kluczowe dla prawidłowego zarządzania tego typu działalności równolegle 
na kilku rynkach. Dlatego krajowe inicjatywy legislacyjne odbiegające od tych, które będą tworzone w innych państwach 
UE na bazie Dyrektywy NPL, mogą spotęgować że podmioty polskie znajdą się w gorszej sytuacji i będą dyskrymi-
nowane w porównaniu do firm, które będą posiadały siedzibę w innej jurysdykcji europejskiej. Może to prowadzić do 
przenoszenia działalności polskich firm windykacyjnych do innych krajów UE i prowadzenie jej na zasadzie transgranicz-
nej z pominięciem ograniczeń wynikających ze sprzecznego z Dyrektywą NPL ustawodawstwa krajowego. Byłoby to 
zjawisko ze wszech miar niepożądane nie tylko z perspektywy skutecznego nadzoru krajowego nad branżą zarządzania 
wierzytelnościami, lecz także ze względów fiskalnych.

Postulujemy zatem, aby we wszystkie prace legislacyjne dotyczące branży zarządzania wierzytelnościami włączony 
został zespół ekspertów złożony zarówno z przedstawicieli branży, jak i Ministerstwa Finansów.

WSZYSTKIE REKOMENDACJE:
SPRAWDŹ 

ONLINE
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INFORMACJA FINANSOWA 2022

Poniższa informacja ma charakter wstępny i nie jest audytowana. Informacja oparta jest na danych zawartych w rachun-
ku zysków i strat na 31.12.2022 oraz kartotece darowizn w roku 2022. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2022 będzie audytowane przez uprawniony podmiot wybrany w drodze po-
równania ofert.

Przychody netto z tytułu odpłatnej działalności statutowej 4.368.323,18
Darowizny 70.000,00
Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe 26.515,28
Koszty operacyjnej działalności statutowej w tym: 4.035.348,21

 ʸ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1.507.408,22
 ʸ ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 945.238,78
 ʸ usługi obce 1.481.888,79
 ʸ pozostałe koszty 100.812,42

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe 64.035,18
Zysk netto: 365.455,07

Fundacja planuje przeznaczyć wypracowany w roku 2022 zysk w całości na realizację celów statutowych.

Fundacja w roku 2022 otrzymała następujące darowizny na realizację celów statutowych:

darowizna Fundacji Wolności Gospodarczej 50.000,00 
darowizna Fundacji Przyjazny Kraj 20.000,00 

W roku 2022 Fundacja Centrum Myśli Strategicznych zatrudniała na podstawie umowy o pracę przeciętnie 12 osób.

Fundacja nie podlega konsolidacji z innymi jednostkami i nie posiada udziałów oraz akcji w innych jednostkach.

26 stycznia 2023   Elżbieta Marquardt,  
Wiceprezes Fundacji  

Centrum Myśli Strategicznych
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