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E U R O P E J S K I 
K O N G R E S 
F I N A N S O W Y

22-24 czerwca 2015, Sopot

Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres 
Finansowy jest debatą o przyszłości bezpieczeństwa 
i stabilności Unii Europejskiej. Debatą o dobrych, 
rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i UE.

W latach 2011 - 2013 Kongres koncentrował się 
na wyzwaniach związanych z poważnymi zakłóceniami 
procesów integracji i globalizacji biznesu. Odbudowa 
wartości przedsiębiorstw, banków i krajów oraz reputacji 
na rynkach finansowych wymagała bowiem ponownego 
przemyślenia kwestii fundamentalnych dla harmonijnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz nowych rozwiązań 
systemowych.

Ubiegłoroczny i tegoroczny Kongres to debaty 
w szczególnym dla Europy czasie, gdy po ponad dwudziestu 
latach geopolityka „wróciła” do gospodarki. Jest to czas, 
w którym działania podejmowane w poszczególnych krajach 
i w całej Unii mogą okazać się praktycznym sprawdzianem 
solidarności i integracji europejskiej wobec kryzysu 
bezpieczeństwa. Czy wypracowane i sprawdzone przez lata 
mechanizmy i procedury a także stabilność, innowacyjność 
i solidarność w Unii Europejskiej wystarczą wobec ryzyk 
drugiej dekady XXI wieku? 

Honorowy Patronat nad tegorocznym Kongresem objął 
Przewodniczący Rady Europejskiej Pan Donald Tusk.
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Główne obszary tematyczne Kongresu to:
Bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE,
Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego,
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw,
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu 
Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez 
Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, nie tylko 
identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się 
przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia 
propozycje ich rozwiązania.

Naszym celem jest aby rekomendacje Kongresu 
wskazywały praktyczne rozwiązania w obszarach 
najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki 
Unii Europejskiej i Polski. 

Europejski Kongres Finansowy to także odbywające 
się pomiędzy czerwcowymi spotkaniami w Sopocie, 
specjalistyczne konferencje i debaty eksperckie, studia 
i ekspertyzy związane z możliwościami praktycznej realizacji 
Rekomendacji oraz debaty medialne. Kongres to niezależne 
stanowiska polskich ekspertów w międzynarodowych 
publicznych konsultacjach ogłaszanych w ostatnim roku 
przez Komisję Europejską i Financial Stability Board. 

Od 2014 roku działa Akademia EFC – inicjatywa Kongresu 
skierowana do studentów i młodych absolwentów. Celem 
Akademii EFC jest stworzenie platformy debaty młodych 
Europejczyków o ich przyszłości zawodowej i przyszłości 
UE, o ich pomysłach i problemach na progu wkraczania 
na ścieżkę profesjonalnego rozwoju. Akademia ma także 
wspierać poszukiwanie istotnych wartości, poprzez 
spotkania, nawiązywanie kontaktów, wymianę poglądów 
i doświadczeń. 
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Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego, są 
dorobkiem merytorycznym prac członków Komitetów 
Sterujących Kongresu oraz konferencji specjalistycznych. 
Książki z serii Publikacje EKF stanowią źródło 
praktycystycznej wiedzy eksperckiej uzupełniającej kontekst 
i wnioski debat kongresowych.

Już po raz piaty, pod koniec czerwca w Sopocie ponad 
1000 czołowych europejskich i krajowych polityków, 
przedstawicieli świata biznesu i nauki, poszukiwać będzie 
odpowiedzi na pytanie o najlepszy scenariusz dla Polski 
i Europy. Witamy w Sopocie i zaczynamy …



PROGRAM 
KONGRESU



22 CZERWCA 2015

Sala COLUMBUS

12.00–12.45 Lunch

12.45–13.00 Przywitanie Gości

13.00–13.20 „HAZARD MORALNY” NA RYNKACH FINANSOWYCH
Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego
> str. 14

13.20–13.35

13:35-13.50

„ZALETY I WADY WPROWADZENIA EURO”
Mateusz Szczurek, Minister Finansów RP
> str. 14
„RAZEM CZY OSOBNO - CZY WSPÓLNA WALUTA 
WYMAGA WSPÓLNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ?”
HSH Książę Michael von Liechtenstein

13.50–15.00 WARTO BYĆ W STREFIE EURO
Debata oksfordzka prowadzona przez Jana Krzysztofa 
Bieleckiego, Przewodniczącego Rady Programowej 
Europejskiego Kongresu Finansowego
> str. 15
JAK NAPRAWIĆ STREFĘ EURO?
Jacek Rostowski, b. Wicepremier, Minister Finansów 
w latach 2007-2013

15.00–15.30 Przerwa 

15.30–16.30 CZY UNIA ENERGETYCZNA ZWIĘKSZY BEZPIECZEŃSTWO EUROPY?
Gospodarz debaty:
Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005
Wystąpienie wprowadzające:
Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Przewodniczący Rady Gospodarczej 
Partnerzy debaty: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 
PKN ORLEN S.A.
> str. 16

16.30–16.50 Przerwa

16.50–18.00 UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH A INTEGRACJA 
EUROPEJSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO
Gospodarz debaty:
Nicolas Veron, Senior Fellow, Bruegel 
Partner debaty: PKO Bank Polski
> str. 19

19.40–20.20 Odjazd autokarów do Hipodromu w Sopocie 

20.30–23.00 WIECZÓR NA HIPODROMIE W SOPOCIE          > str. 115
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23 CZERWCA 2015

Sala COLUMBUS AB COLUMBUS CD MARCO POLO E MARCO POLO F ROTUNDA

09.30–11.00 JAKICH ODDZIAŁÓW BANKO-
WYCH POTRZEBUJĄ DZISIAJ 
KLIENCI? KIERUNKI EWOLUCJI 
SIECI ODDZIAŁÓW BANKO-
WYCH W ŚWIETLE ZMIE-
NIAJĄCYCH SIĘ OCZEKIWAŃ 
KLIENTÓW
Partner Debaty: Deloitte
> str. 22

PERSPEKTYWY ROZWOJU 
RYNKU KREDYTÓW HIPO-
TECZNYCH
Partner Debaty: 
Bank Pekao S.A.
> str. 27

PRZYSZŁOŚĆ SEKTORÓW 
INFRASTRUKTURALNYCH
Partner Debaty: NDI 
> str. 30

JAK WYKORZYSTAĆ RYNEK 
KAPITAŁOWY DO FINANSO-
WANIA BADAŃ I ROZWOJU?
Partnerzy Debaty: Agencja 
Rozwoju Przemysłu, 
Giełda Papierów 
Wartościowych 
w Warszawie S.A., 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego
> str. 25

 

11.00–11.30 Przerwa

11.30–13.00 EUROPEJSKA UNIA ENERGE-
TYCZNA. KOMPROMIS DLA 
ROZWOJU I DOBREJ ENERGII
Partner Debaty: 
PKN ORLEN S.A.
> str. 33

ROLA INNOWACYJNOŚCI 
W ZARZĄDZANIU WARTOŚCIĄ 
PRZEDSIĘBIORSTWA
Partnerzy Debaty: Energa, EY 
 > str. 42

UNIA RYNKÓW KAPITAŁO-
WYCH A ROZWÓJ RYNKÓW 
KAPITAŁOWYCH W EUROPIE
Współorganizatorzy Debaty: 
Giełda Papierów 
Wartościowych 
w Warszawie S.A., 
Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A.
> str. 44

CYFROWI KONSUMENCI, 
ICH PREFERENCJE I TRENDY 
– WYZWANIA, WPŁYW 
NA SEKTOR USŁUG FINAN-
SOWYCH
Partner Debaty: KPMG
> str. 38

13.00–14.00 Lunch

14.00–15.30 MODELE FINANSOWANIA 
I PROWADZENIA PROJEKTÓW 
W OBSZARZE INNOWACJI 
ORAZ RE-INDUSTRIALIZACJI 
PRZEZ SPÓŁKI STRATEGICZNE
Partner Debaty: PGE Polska 
Grupa Energetyczna S.A.
Partner Medialny Debaty: 
Dziennik Gazeta Prawna
> str. 47

JAK WIELE INNOWACJI MOŻE 
ZNIEŚĆ POLSKA BANKOWOŚĆ?
Partner Debaty: MasterCard
> str. 52

DŁUGOTERMINOWE 
OSZCZĘDNOŚCI CZY WZROST 
KONSUMPCJI – NA CZYM 
OPRZEĆ ROZWÓJ GOSPO-
DARCZY?
Partnerzy Debaty: IGTE, 
Deloitte
> str. 49

JAK NAJLEPIEJ BADAĆ OD-
PORNOŚĆ BANKÓW NA SZOKI?
Partnerzy Debaty: 
Citi Handlowy, 
Polityka Insight
> str. 55

15.30–16.00 Przerwa
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Sala COLUMBUS AB COLUMBUS CD MARCO POLO E MARCO POLO F ROTUNDA

16.00–17.30 NISKIE OSZCZĘDNOŚCI BA-
RIERA ROZWOJU SEKTORA 
FINANSOWEGO I POLSKIEJ 
GOSPODARKI?
Partnerzy Debaty: 
PKO Bank Polski, EY
> str. 62

JAK ZDOBYĆ I WŁAŚCIWIE 
WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ 
O KLIENCIE?
Partner Debaty: Accenture
> str. 65

JAK PRZYSTOSOWAĆ 
GOSPODARKĘ DO OGRANI-
CZANIA EMISJI CO2? KORZY-
ŚCI I SZANSE, KOSZTY 
I ZAGROŻENIA
Partner Debaty: Operator 
Gazociągów Przesyłowych 
GAZ - SYSTEM SA, NDI
> str. 58

RESOLUTION – STAN 
REALIZACJI I WYZWANIA
Partner Debaty: Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny
> str. 67

17.30–18.00 Przerwa

18.00–19.30 PEWNOŚĆ PRAWA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Partner Debaty: 
Dziennik Gazeta Prawna
> str. 71

CZY BANKI SĄ W STANIE 
WSZYSTKICH ZADOWOLIĆ?
Partner Debaty: EY
> str. 73

GIEŁDA JAKO NARZĘDZIE 
W POKONYWANIU BARIER 
W ROZWOJU PRZEDSIĘ-
BIORSTW RODZINNYCH 
W OBSZARACH SUKCESJI, 
PROFESJONALIZACJI 
I WZROSTU?
Partnerzy Debaty: Giełda 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A, 
Baker & McKenzie
> str. 109

21.00–02.00 WIECZÓR W KLUBIE SCENA (SOPOT)          > str. 117
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Sala COLUMBUS AB COLUMBUS CD MARCO POLO E MARCO POLO F ROTUNDA

09.30–11.00 CZY ŚWIAT NISKICH STÓP 
PROCENTOWYCH JEST 
BEZPIECZNY?
Partner Debaty: 
PKO Bank Polski, BCG
> str. 80

FRAGMENTACJA CZY DE-
FRAGMENTACJA – WSPÓŁ-
PRACA NADZORÓW KRAJO-
WYCH Z SSM
Partnerzy Debaty: EY, 
Komisja Nadzoru 
Finansowego
> str. 78

JAK USPRAWNIĆ RELACJE 
POMIĘDZY INWESTOREM 
DOMINUJĄCYM A MNIEJSZO-
ŚCIOWYMI?
Partnerzy Debaty: Giełda 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie, KPMG
> str. 86

CZY NOWE REGULACJE 
ZWIĘKSZĄ BEZPIECZEŃSTWO 
KONSUMENTÓW I RYN-
KU POŻYCZEK POZABANKO-
WYCH?
Partner Debaty: Provident
> str. 83

MODELE FINANSOWANIA 
W REWITALIZACJI 
PRZESTRZENI MIEJSKICH 
– JAK ELIMINOWAĆ BARIERY
08.30–09.45 cześć I
09.55–11.15 cześć II
> str. 76

11.00–11.30 Przerwa

11.30–13.00 EMISJA OBLIGACJI A FINAN-
SOWANIE BANKOWE. 
UZUPEŁNIENIE CZY ALTER-
NATYWA? 
Partner Debaty: 
Bank Pekao S.A.
> str. 91

CZY TO OSTATNI TAKI BOOM? 
CZY MODEL ROZWOJU POL-
SKIEJ GOSPODARKI WYCZER-
PUJE SIĘ I PO OKRESIE OBEC-
NEGO BOOMU GROZI NAM 
ZNACZĄCE I TRWAŁE SPO-
WOLNIENIE? 
Partner Debaty: 
Bank Pekao S.A.
> str. 88

ZARZADZANIE RYZYKIEM 
ZWIĄZANYM ZE ZMIANAMI 
KLIMATU – WYZWANIA DLA 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, 
MIAST I SEKTORA UBEZPIE-
CZENIOWEGO. 
Partner Debaty: 
Ministerstwo Środowiska
> str. 94

INDEKSY FINANSOWE – 
WYMAGANIA REGULACYJNE 
A WYZWANIA PRAKTYCZNE 
Partnerzy Debaty: EY, IBnGR
> str. 96

13.00–13.15 Przerwa

Sala COLUMBUS AB

13.15–13.30 Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Ministra Środowiska PROJEKT: PRZESTRZEŃ              > str. 113

13.30–14.30 OGŁOSZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH REKOMENDACJI EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

14.30–15.30 Lunch

15.30–17.00 Debata Oksfordzka pt. „BEZ IMIGRANTÓW EUROPĘ CZEKA PORAŻKA” Partner Debaty: British Alumni Society           > str. 99

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

Śniadanie Znanych Ekspertek / 23 czerwca 2015 / godz. 08.00–09.30 Restauracja InAzia 
Premiera książki „Wyzwania bankowości detalicznej” pod red. Zbigniewa Jagiełły / 23 czerwca 2015 / godz. 11.00–11.30, 
stoisko PKO Banku Polskiego, foyer Centrum Konferencyjnego 
Kultura @ Człowiek @ Gospodarka / 23 czerwca 2015 / godz. 23.00, Sala VIP (Klub Scena)
Naprawa systemu bankowego Unii Europejskiej - droga do integracji finansowej / 24 czerwca, godz. 08.00–09.15, InAzia / wyłącznie z zaproszeniami

INFORMACJE O DEBATACH I SPOTKANIACH ZAMKNIĘTYCH ORAZ IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH NA STR. 102-122



22.06
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Prowadząca: Monika Zamachowska 

PRZYWITANIE GOŚCI
 
Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady 
Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

WYSTĄPIENIA:

13.00 – 13.20

„Hazard moralny” 
na rynkach finansowych
Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego

13.20 – 13.35

"Zalety i wady 
wprowadzenia euro"
Mateusz Szczurek, Minister Finansów RP

13.35 – 13.50

"Razem czy osobno 
- czy wspólna waluta 
wymaga wspólnej polityki 
gospodarczej?"
HSH Książę Michael von Liechtenstein, Prezes Zarządu, 
Geopolitical Information Service AG
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13.50 – 15.00

Debata oksfordzka 
„Warto być w strefie euro”
Prowadzący: Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący 
Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Konfrontacja argumentów spierających się stron, przeciwników 
i obrońców tezy „Warto być w strefie euro”. 

PO STRONIE OPONENTÓW TEZY:

prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany, Grupa 
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa
Stefan Kawalec, Prezes Zarządu Capital Strategy

PO STRONIE ZWOLENNIKÓW TEZY:

prof. dr hab. Dariusz Rosati, eurodeputowany, 
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
prof. dr hab. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański
Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego 

Przed debatą Uczestnicy Kongresu wezmą udział w głosowaniu 
odpowiadając na pytanie czy warto być w strefie euro? Po de-
bacie, w ponownym głosowaniu, Uczestnicy Kongresu wyrażą 
swoje poparcie dla argumentów każdej ze stron.

Po zakończeniu debaty: 
Wystąpienie Jacka Rostowskiego, 
b. Wicepremiera i Ministra Finansów w latach 2007-2013 
„Jak naprawić strefę euro”
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GOSPODARZ DEBATY:

Joschka Fischer
Wicekanclerz Niemiec w latach 1998-2005  

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: 

Janusz Lewandowski
Przewodniczący Rady Gospodarczej 
przy Prezesie Rady Ministrów  

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Andrzej Dycha
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Esa Hyvärinen
Senior Vice President, Corporate Relations, 
Fortum Corporation

SOPOT,  22 CZERWCA 2015

Czy Unia Energetyczna 
zwiększy bezpieczeństwo 
Europy?

debata inauguracyjna

22 czerwca 2015 / godz. 15.30–16.30

Cloumbus
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Oliver Koch
Wholesale Markets, Electricity and Gas, DG Energy, 
European Commission 

Jacek Krawiec
Prezes Zarządu, PKN ORLEN S.A.

Marek Woszczyk
Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

OPIS DEBATY:

Unia Energetyczna jest jednym z najważniejszych projek-
tów realizowanych przez obecną Komisję Europejską. 
O jej randze świadczy m.in. to, że w składzie KE znala-
zło się stanowisko wiceprzewodniczącego ds. właśnie 
Unii Energetycznej – choć jest to projekt, o którym zaczę-
to mówić zaledwie rok temu. Znaczenie Unii Energetycz-
nej ma kilka wymiarów – od bezpieczeństwa (rozumiane-
go m.in. jako stabilne, zdywersyfikowane dostawy surow-
ców, ale też jako niezakłócane dostawy energii we wszyst-
kich państwach UE w sytuacji potencjalnego kryzysu), po 
rozwój technologii sprzyjających zmniejszeniu końcowego 
zużycia energii. Równie ważne jest jednak to, że energety-
ka jest i pozostanie sektorem strategicznym – od jakości 
i cen oferowanych przez tę branżę produktów zależy 
w dużej mierze konkurencyjność całej gospodarki, a więc 
także miejsca pracy w Europie. Energetyka jest więc jed-
nym z kluczy do renesansu przemysłu w UE i – co za 
tym idzie – do zmniejszenia bezrobocia, które nęka wie-
le państw Unii przyczyniając się do społecznych i poli-
tycznych napięć. Czy Unia Energetyczna w kształcie zary-
sowanym przez KE jest w stanie udźwignąć wszystkie te 
cele? Czy gospodarcze nacjonalizmy w branży strategicz-
nej, jaką jest energia, nie okażą się silniejsze od potrzeby 
stworzenia jednolitego, europejskiego sektora energii?
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Czy Europejczycy rozumieją potencjalne znaczenie Unii 
Energetycznej dla przyszłości całej UE? A może Unia 
Energetyczna nie niesie potencjału poprawy sytuacji 
gospodarki Starego Kontynentu?
Miejsce Unii Energetycznej w ogólnej strategii obecnej 
KE oraz ocena bieżących działań Komisji Europejskiej 
w zakresie realizacji projektu Unii Energetycznej.
Jak ograniczyć ryzyko dalszego wykorzystywania rynku 
energii dla celów politycznych w relacjach z krajami 
spoza UE oraz jak ochronić projekt Unii Energetycz-
nej przed partykularnymi interesami poszczególnych 
państw UE, branż i firm?
Jak rozbroić „vested interests” jakie powstały w wyni-
ku wielu lat braku wspólnej polityki dotyczącej energii 
w UE i tworzenia ram regulacyjnych dla tej branży po-
przez wspólną politykę klimatyczną?
Wizja Europejskiej Unii Energetycznej za 30-40 lat 
w kontekście wizji gospodarczej. 
Co władze państwowe, w tym polskie, powinny robić 
dzisiaj myśląc o efektach, które pojawią się w perspek-
tywie 30-40 lat?

PARTNERZY DEBATY:
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GOSPODARZ DEBATY 
I  WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Nicolas Véron
Senior Fellow, Bruegel  

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Christophe Nijdam
Secretary General, Finance Watch

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA

 

SOPOT,  22 CZERWCA 2015

Unia Rynków Kapitałowych 
a integracja europejskiego 
rynku finansowego

debata

22 czerwca 2015 / godz. 16.50–18.00

Columbus
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Czy potrzebna jest nam unia rynków kapitałowych? Czy 
priorytetem powinna być sprawność i efektywność ryn-
ku czy stabilność finansowa, a może oba cele?
Kto będzie głównym beneficjentem  unii rynków kapi-
tałowych? Kto straci i zostanie zmarginalizowany? Czy 
istnieje koalicja wspierająca reformy?
Czy szybkie rozwiązania mogą uwolnić potencjał euro-
pejskich rynków kapitałowych? Jaka jest relacja między 
krótkoterminowymi celami reform a celami w długiej 
perspektywie czasowej?
Co prawdopodobnie pojawi się w planie działań, który 
Komisja Europejska przedstawi jeszcze w tym roku?

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Polsce, 
Deloitte  

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: 

Piotr Sadza
Dyrektor, Sektor Instytucji Finansowych, Deloitte  

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Krzysztof Czuba
Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

SOPOT,  23 CZERWCA 2015

Jakich oddziałów 
bankowych potrzebują 
dzisiaj klienci? 
Kierunki ewolucji sieci oddziałów 
bankowych w świetle zmieniających się 
oczekiwań klientów.

DEBATA PANELOWA

23 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Columbus AB
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Michał Gajewski
Wiceprezes Zarządu, Bank Millennium

Jarosław Mastalerz
Wiceprezes Zarządu, mBank

Jacek Obłękowski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Mirosław Skiba
Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK

OPIS DEBATY:

Oblicze bankowości ulega nieustannej ewolucji, głównie 
za sprawą zmieniających się preferencji i rosnących oczeki-
wań klientów, a także nowych możliwości, którymi 
dysponują banki. Nowoczesne technologie dostarczają 
narzędzi do budowania bliższych relacji z klientem, perso-
nalizowania oferty bankowej na nieznaną wcześniej skalę 
czy dotarcia do klienta najwygodniejszymi dla niego kana-
łami. W czasach powszechnej dostępności urządzeń mobil-
nych tradycyjna bankowość oddziałowa staje przed ogrom-
nym wyzwaniem związanym ze zredefiniowaniem swojej 
roli w nowej, wielokanałowej i w coraz większym stopniu 
cyfrowej rzeczywistości. 
Kluczowym czynnikiem w określeniu kierunku ewolucji 
sieci oddziałów bankowych w wielokanałowym modelu 
dystrybucji jest zrozumienie aktualnych potrzeb i oczekiwań 
klientów. W tym celu firma Deloitte przeprowadziła szero-
kie badanie klientów banków w zakresie preferencji realiza-
cji ich potrzeb związanych z poszukiwaniem informacji, 
zakupem, a następnie obsługą produktów finansowych 
w poszczególnych kanałach. Dzięki określeniu luki pomię-
dzy obecną rolą i charakterystyką oddziałów a oczekiwa-
niami klientów, badanie pozwoliło również wstępnie okre-
ślić potencjalne kierunki ewolucji sieci oddziałów banko-
wych w przyszłości.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Jaka jest rola oddziału w nowym wielokanałowym 
modelu dystrybucji?
Które kanały są optymalne z punktu widzenia realizacji 
poszczególnych potrzeb klientów?
W jakim stopniu dzisiejsze oddziały spełniają oczekiwa-
nia klientów?
Jak będzie wyglądał oddział przyszłości?
Jak powinien przebiegać efektywny proces transforma-
cji sieci oddziałów do nowego modelu?

PARTNER DEBATY:



EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS /  25

MODERATOR:

Tomasz Jóźwik
dziennikarz, Forbes  

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Jacek Radziwilski
Prezes Zarządu, Pekao Investment Banking S.A.

Marek Szczepański
Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Jacek Szugajew
Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Grzegorz Zawada
Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.

Jak wykorzystać rynek 
kapitałowy do finansowania 
badań i rozwoju?

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Marco Polo F

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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OPIS DEBATY:

Silna, konkurencyjna gospodarka, coraz bardziej zaawanso-
wany technologicznie przemysł są jednym z ważniejszych 
czynników świadczących o rozwoju naszego kraju. Dzię-
ki dostępnym środkom finansowym modernizowane są la-
boratoria naukowe, rozwijane linie produkcyjne, unowocze-
śniane produkty. 
Dobra kondycja sektora bankowego oraz dostępność środ-
ków publicznych wspierających realizację innowacyjnych 
projektów sprzyjają podejmowaniu działań proinnowacyj-
nych.  Coraz częściej polskie przedsiębiorstwa zdają sobie 
sprawę, że bez B+R nie można mówić o rozwoju firmy. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Szanse i bariery rozwoju B+R - punkt widzenia instytu-
cji finansowych
Instrumenty finansowania B+R - standaryzacja czy 
zróżnicowanie?
Restrukturyzacja a innowacyjność - nieusuwalna 
sprzeczność?
Finansowanie B+R - co, jeśli nie fundusze unijne?
Na jakie ryzyko i kiedy mogą sobie pozwolić instytucje 
finansujące B+R?

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATOR 
I  WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Adam Czerniak
Główny Ekonomista, Polityka Insight, 
Szkoła Główna Handlowa 

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Jacek Kubas
Doradca Prezesa, EBRD

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Paweł Pytel
Prezes Zarządu, Aviva Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne Aviva BZWBK S.A.

SOPOT,  23 CZERWCA 2015

Perspektywy rozwoju 
rynku kredytów 
hipotecznych

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Columbus CD
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Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, 
Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru 
Finansowego

OPIS DEBATY:

Rząd sfinalizował prace nad nową ustawą regulującą dzia-
łalność banków hipotecznych. Dzięki niej potanieje emisja 
listów zastawnych, a ich nabywcy będą lepiej zabezpieczeni 
na wypadek kryzysu w sektorze bankowym. Pozwoli to na 
podniesienie ratingu tych papierów i wraz z ulgami podat-
kowymi zachęci zagranicznych inwestorów do ich kupowa-
nia. Nowe przepisy obudzą z letargu już istniejące banki 
hipoteczne i zmobilizują kolejne grupy finansowe do wy-
dzielania tego typu podmiotów. W rezultacie w ciągu kilku 
lat rynek listów zastawnych urośnie kilkukrotnie, co przeło-
ży się na poprawę bilansów banków oraz da im dostęp 
do taniego i – co najważniejsze – długookresowego finan-
sowania. 

Nowe przepisy powinny zatem stymulować rozwój rynku 
kredytów hipotecznych. Wciąż nie wiadomo jednak, jak głę-
bokie będą to zmiany. Ich skala zależy od wielu współza-
leżnych czynników: apetytu inwestorów na listy zastawne, 
polityki kredytowej banków, wysokości stóp procentowych, 
niedoboru nieruchomości w gospodarce czy nawet regula-
cji rynku najmu i ewentualnego wdrożenia kolejnych rzą-
dowych projektów wsparcia przy zakupie mieszkania 
dla najmłodszych rodzin. Tylko analiza wszystkich tych wy-
miarów pozwoli ocenić, czy klienci dostaną kredyty hipo-
teczne o stałym oprocentowaniu i czy w ogóle będą chętni 
do ich zaciągania. 
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Kto kupi polskie listy zastawne?
Jaką rolę będą pełnić banki hipoteczne?
Czy będą kredyty mieszkaniowe o stałym oprocentowa-
niu?
Jak zmieni się dostępność kredytów mieszkaniowych?

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

prof. dr hab. Wojciech Paprocki
Katedra Transportu, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wystąpienie wprowadzające wygłosi 
dr hab. Jana Pieriegud Katedra Transportu,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Artur Bujak
Dyrektor, Departament Finansowania Strukturyzowanego 
i Nieruchomości Komercyjnych, Bank Pekao S.A. 

Katarzyna Jasińska
Katedra Zarządzania Projektami, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mariola Juszczuk
doktorantka, Szkoła Główna Handlowa

Bartosz Mazur
niezależny konsultant ekonomiczny

Przyszłość sektorów 
infrastrukturalnych

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Marco Polo E

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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dr hab. Jana Pieriegud
Katedra Transportu, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Michał Wolański
Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie

Tomasz Zaręba
współpracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

OPIS DEBATY:

W otoczeniu turbulentnym, w którym funkcjonują współ-
czesne przedsiębiorstwa, zmalało zaufanie do długotermi-
nowych prognoz. Innymi metodami przewidywania przy-
szłości są badania typu foresight, oparte o budowanie sce-
nariuszy, oraz analiza trendów, w tym megatrendów. Przy 
czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświado-
mienie perspektyw i przygotowanie się do zmian. Mia-
nem megatrendów określane są znaczące i trwałe zmiany 
gospodarcze, społeczne, polityczne i technologiczne, któ-
re kształtują się powoli, lecz gdy już zaistnieją, to przez pe-
wien czas wywierają wpływ na wszystkie dziedziny życia, 
a w konsekwencji na przyszły kształt całego świata. Do me-
gatrendów, które będą miały największy wpływ na rozwój 
produktów i usług w perspektywie do 2030 roku, zaliczane 
są: inteligentne miasta (Smart Cities), chmury dużych da-
nych (Big Data Clouds), łączność i konwergencja (Connecti-
vity & Convergence, Connected Living), urbanizacja (Urba-
nization), sztuczna inteligencja, automatyzacja 
i robotyka (ang. Artificial Intellegence, Automation, Robo-
tics), wyczerpywanie się zasobów naturalnych (Resource 
Scarcity). 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Jakie megatrendy będą miały największy wpływ 
na rozwój sektorów infrastrukturalnych 
w perspektywie długoterminowej (do roku 2030)?
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Jakie są możliwe scenariusze rozwoju mobilności 
w transporcie pasażerskim?
Jak wykorzystywać rozwiązania z zakresu Big Data?
W jakim kierunku będą ewoluowały usługi sektorów 
infrastrukturalnych?
Jaka jest rola sektora publicznego i prosumenta 
w kreowaniu megatrendów? 
Jak aktywnie budować przyszłość sektorów infrastruk-
turalnych?

PARTNER DEBATY:



EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS /  33

MODERATOR:

Wawrzyniec Smoczyński
Dyrektor Zarządzający, Polityka Insight

WPROWADZENIE:
Prezentacja wniosków z raportu PKN ORLEN 
i badania Instytutu Spraw Publicznych 

Adam Czyżewski
Główny Ekonomista, Obszar Strategii 
i Zarządzania Projektami, PKN ORLEN S.A.

Jacek Kucharczyk
Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych  

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Tomasz Chmal
Local Partner, White &Case LLP

Europejska Unia 
Energetyczna. Kompromis 
dla rozwoju i dobrej energii.

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Columbus AB

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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Piotr Piela
Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego, EY

Grzegorz Zieliński
Country Director, Poland, EBRD

OPIS DEBATY:

Skomplikowana sytuacja europejskiego sektora energe-
tycznego jest wynikiem wielu lat traktowania energetyki 
jako sfery wyłącznie w gestii poszczególnych państw. 
W połączeniu z prowadzoną równolegle polityką klima-
tyczną na poziomie UE powstało regulacyjne zapętle-
nie, które trudno będzie rozwikłać: wspólnotowe cele kli-
matyczne tworzą ramy dla krajowych polityk energetycz-
nych, co mechanicznie nadało prymat tym pierwszym, 
kosztem cen energii w państwach UE. Równocześnie, 
obecna struktura europejskiego sektora energetycznego 
wciąż oddaje w dużej mierze podziały sprzed 2004 roku, 
gdy duża grupa państw postkomunistycznych, przez dłu-
gie lata zależnych od b. ZSRR, dołączyła do Unii. 

Idea europejskiej unii energetycznej, którą w lutym 2015 r. 
Komisja Europejska rozpisała w postaci propozycji kon-
kretnych celów i działań, ma szansę wreszcie włączyć 
energetykę, należącą do strategicznych sektorów gospo-
darki, w proces integracji. Dziś chodzi o odzyskanie kon-
kurencyjności przez gospodarkę europejską, o renesans 
europejskiego przemysłu.

Dostrzegamy jednak zagrożenie w postaci blokady reali-
zacji tego potencjalnie wielkiego projektu, jakim jest EUE, 
przez narodowe egoizmy. A zagrożenie takie istnieje, bo 
tzw. stare kraje UE działania krótkoterminowe mają już za 
sobą. To co robią (rozbudowa wewnętrznego rynku energii 
oraz budowa gospodarki niskoemisyjnej) to działania 
o horyzoncie średnio – i długookresowym: efekty ich dzi-
siejszych decyzji zmaterializują się po zakończeniu cykli 
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inwestycyjnych, czyli po wielu latach. Równocześnie, 
w  praktyce UE, chociaż mówi się o długim okresie, podej-
mowane są działania w reżimie okresu średniego: 
KE koncentruje się zbyt często na ulepszaniu tego, co już 
jest i jakoś działa, zarówno w sferze instytucji (doskonali-
my ETS mimo, że lepszy byłby podatek węglowy), jak 
i technologii (ciągle wspieramy OZE, choć wsparcia wy-
maga poszukiwanie innowacji przynoszących efekty bez 
narażania gospodarki na zbyt wysokie koszty). Tymczasem 
Europa  Środkowo-Wschodnia  potrzebuje działań popra-
wiających bezpieczeństwo już dziś.  

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Celem debaty jest spojrzenia na harmonogram celów EUE, 
a zatem i działań, jakie będą służyły ich osiągnięciu, z per-
spektywy czasu, jaki musi upłynąć zanim pojawią się efek-
ty. Proponujemy podejście, które jest w stanie ograniczyć 
grożące konflikty wokół EUE:  podział niezbędnych  dosto-
sowań na trzy horyzonty (krótki oraz średnio- i długoter-
minowy, w zależności od cyklu dostosowań) oraz selek-
tywne podejście do zadań, uwzględniające różnice 
w hierarchii celów unii energetycznej między  krajami 
członkowskimi.

W  horyzoncie krótkim, w ramach dostępnej infrastruk-
tury, można poprawić poczucie bezpieczeństwa energe-
tycznego w tych krajach, które są najbardziej eksponowa-
ne na ryzyko przerw w dostawach energii (głównie gazu), 
wprowadzając jednolite standardy i zasady do oceny bez-
pieczeństwa dostaw oraz koordynację  działań na rzecz 
bezpieczeństwa dostaw na poziomie regionalnym. Czy te 
działania krótkoterminowe są niezbędne? Zdaniem kra-
jów, które już ten problem rozwiązały, jest to niepotrzebny 
krok wstecz. Ale czy można budować wspólny rynek ener-
gii w warunkach diametralnie różnej ekspozycji na bieżące 
ryzyko przerw w dostawach? Czy pełne spektrum działań 
potrzebnych do utworzenia EUE powinno się podejmować 
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z tą samą intensywnością we wszystkich krajach, czy też 
różnicować, biorąc pod uwagę stan rozwoju sektora ener-
gii, jego ekspozycję na ryzyko oraz elastyczność zmiany?

Rozwój jednolitego rynku energii, poprawa efektywności 
energetycznej i budowa gospodarki niskoemisyjnej 
to cele, których osiągnięcie jest związane z inwestycjami 
w budowę infrastruktury oraz dostępne technologie. Pod-
jęte dziś działania w tych obszarach przyniosą efekty do-
piero po pewnym czasie, zależnym od długości cykli inwe-
stycyjnych, dlatego zaliczamy je do działań średniotermi-
nowych. Czy jednolity rynek gazu i energii rozwiąże pro-
blem bezpieczeństwa energetycznego? Czy ryzyko fizyczne 
(przerw w dostawach) nie zostanie zamienione w ryzyko 
ekonomiczne (silnych wzrostów cen)? Jak odzyskać kon-
kurencyjność cenową w sektorze energii? Czy zaplanowa-
ne do 2050 roku inwestycje w farmy wiatrowe i słonecz-
ne oraz niezbędną infrastrukturę, jak sieci elektro-ener-
getyczne, nie tworzą ekspozycji na ryzyko technologiczne 
(pojawienia się rewolucyjnych technologii), materializują-
ce się poprzez utratę konkurencyjności cenowej? 
Jak uwzględnić szoki technologiczne w planach inwesty-
cyjnych? 

Osiągnięcie celu, jakim jest trwałe pozyskiwanie energii 
w sposób zrównoważony, jest związane z postępem wie-
dzy oraz rozwojem technologii wykraczających poza już 
rozpoznane obszary. W tym celu już dzisiaj potrzebne 
są bodźce do powstawania nowych, nie znanych jeszcze 
technologii, przyjaznych tak dla klimatu, jak dla kieszeni 
konsumentów energii. Są to inwestycje długoterminowe, 
w rozwój wiedzy niezbędny do przełamania barier tech-
nologicznych oraz w tworzenie warunków współpracy na-
uki i biznesu. Ponieważ pełne skutki tych działań, w po-
staci komercjalizacji rewolucyjnych innowacji, pojawią się 
nie wcześniej niż za 15 -20 lat, trzeba je podejmować nie-
zwłocznie, tak samo, jak w przypadku wymienionych dzia-
łań krótko i średnio-terminowych. 
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Jak przejść z obecnego systemu wspierania rozwoju tech-
nologii w sposób selektywny (wiatr - tak, węgiel - nie, 
atom - tu tak, tam nie etc.) na wsparcie technologicznie 
neutralne? 
W jaki sposób godzić rozbieżne (konkurencyjne) interesy 
poszczególnych krajów?

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

Jerzy Kalinowski
partner, szef grupy doradczej w zakresie strategii i operacji 
w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Robert Bednarski
Country Director, Facebook 

Cezary Kocik
Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej, mBank 

Adrian Kurowski
Dyrektor Visa Europe w Polsce 

Szymon Midera
Prezes Zarządu, Bank Pocztowy 

Cyfrowi konsumenci, 
ich preferencje i trendy – 
wyzwania i wpływ na sektor 
usług finansowych

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Marco Polo F

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Artur Waliszewski
Managing Director CEE, Google

OPIS DEBATY:

Konsumenci cyfrowi to osoby, które nieprzerwanie korzy-
stają z treści, rozrywki, usług i wszelkich innych udogod-
nień oferowanych w Internecie. Segment ludzi, którzy 
codziennie korzystają zarówno ze stacjonarnego jak i mo-
bilnego Internetu staje się coraz ważniejszy na polskim 
rynku – analizy Millward Brown z końca 2014 r. pokazały, 
że w grupie wiekowej 18+ ponad 11% Polaków jest już „cy-
frowych” (jest to 7-krotny wzrost w porównaniu do wiel-
kości tej grupy w 2010 r.). Prognozuje się, że w 2020 r. po-
nad 60% dorosłych Polaków będzie w pełni cyfrowymi kon-
sumentami.
Dla większości banków segment konsumentów cyfro-
wych ma strategiczne znaczenie, gdyż w tej grupie najsil-
niej są reprezentowane osoby z młodszych pokoleń, lepiej 
wykształcone i lepiej zarabiające. Co ważne, klienci cyfro-
wi preferują kanały cyfrowe (stacjonarny i mobilny) w ruty-
nowym działaniach, takich jak np. poznawanie oferty ban-
ku lub wykonywanie płatności i przelewów, a z punktu wi-
dzenia banków jest to zdecydowanie najtańszy sposób ob-
sługi klientów.
Konsumenci cyfrowi, którzy cenią sobie w szczególności 
wygodę, szybkość działania oraz pewność w załatwieniu 
swoich spraw, chcieliby większość ze swoich działań w re-
lacji z bankiem załatwiać za pomocą kanałów cyfrowych. 
Analizy polskiego rynku, które ostatnio wykonała między-
narodowa firma doradcza KPMG pokazały, że cyfrowi Po-
lacy chętnie korzystają z Internetu w bankowości przede 
wszystkim w przypadku prostych, rutynowych działań. 
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Natomiast w sytuacji braku wystarczających informacji, 
względnie przy załatwianiu spraw skomplikowanych lub 
istotnych z ich punktu widzenia, klienci cyfrowi nadal pre-
ferują klasyczne sposoby obsługi, takie jak wizyta w oddzia-
le banku, względnie rozmowa telefoniczna z konsultantem. 
Z badania KPMG wynika, że nadal brakuje poczucia bezpie-
czeństwa w cyfrowych kanałach obsługi. Dodatkowo użyt-
kownikom trudno znaleźć  w Internecie informacje lub po-
rady np. w przypadku popełnienia błędu. 
Polskie banki na pewno powinny się uważnie wsłuchiwać 
w „głos” cyfrowych konsumentów, nie tylko rozwijając 
nowe innowacyjne usługi, ale też lepiej rozumiejąc ich 
obecne potrzeby w zakresie samoobsługi. Celem sesji or-
ganizowanej na EKF2015 jest omówienie problemów, jakie 
napotykają polscy konsumenci bankowi w kanałach cyfro-
wych, jak również dyskusja na temat wpływu cyfryzacji 
na przyszłość sektora bankowego. 

Sesja będzie się składać z dwóch części:
Krótkiego przedstawienia podsumowania najnowszego 
raportu firmy doradczej KPMG „Doświadczenia polskich 
konsumentów cyfrowych w korzystaniu z usług banko-
wych” (raport ten będzie miał premierę na tegorocznym 
Europejskim Kongresie Finansowym);
Dyskusji panelowej nt. „Konsumenci cyfrowi – wyzwa-
nia i nowe możliwości dla banków” z udziałem przed-
stawicieli banków i wiodących firm zajmujących się 
cyfrowymi konsumentami. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Co musi zrobić bank, żeby wygrać batalię o klientów 
cyfrowych?
Na jakie główne bariery napotykają się banki przy wdra-
żaniu rozwiązań w pełni omni-kanałowej obsługi klienta?
Jak cyfryzacja wpływa na podejście do segmentacji klien-
tów bankowych? Jakie możliwości stwarza segmentacja 
behawioralna?
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Jakie nowe produkty/usługi mogą zaoferować banki 
klientom cyfrowym? 
Czy cyfryzacja klientów stwarza nowe możliwości 
z punktu widzenia strategii marketingowo-sprzedażo-
wej opartej na partnerstwie?
Czy firmy, które najlepiej zarządzają cyfrowymi konsu-
mentami niedługo wejdą na rynek usług finansowych?

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

Paweł Tynel
Partner EY, Dział Doradztwa Podatkowego EY, 
Lider Grupy Zarządzania Innowacjami

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

prof. dr hab. Jerzy Hausner
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Paweł OIechnowicz
Prezes Zarządu, Grupa Lotos S.A. 

Michał Skowronek
Dyrektor ds. rozwoju rynku w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej, MasterCard Europe

Marcin Szpak
Dyrektor Centrum Rozwoju i Regulacji, ENERGA SA 

Adam Świrski
Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Rola innowacyjności 
w zarządzaniu wartością 
przedsiębiorstwa

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Columbus CD

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Rola innowacyjności w dzisiejszej gospodarce oraz jak 
ją definiujemy
Kluczowe punkty w procesie podejmowania decyzji 
o inwestycji w innowacje (trade-off względem innych 
obszarów)
Czy można być konkurencyjnym bez inwestycji w in-
nowacyjność? A być może bez tych inwestycji rośnie 
ryzyko wypadnięcia z rynku?
Jak finansować innowacje – fundusze UE, venture 
capital, kredyty
Kiedy można liczyć, że inwestycja w innowacje przeło-
ży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa?
Kluczowi gracze w obszarze rozwoju innowacji – 
doświadczenia ze współpracy
Modele inwestycji w innowacje oraz ich wdrażania 
w różnych organizacjach

PARTNERZY DEBATY:
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GOSPODARZE DEBATY:

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.

Iwona Sroka
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A.

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: 

Nicolas Véron
Senior Fellow, Bruegel

DEBATA OKRĄGłEGO STOłU Z UDZIAłEM 
PRZEDSTAWICIEL I  INSTYTUCJ I  RYNKU 
KAPITAłOWEGO I  NIEZALEżNYCH EKSPERTÓW

SOPOT,  23 CZERWCA 2015

Unia Rynków Kapitałowych 
a rozwój rynków 
kapitałowych w Europie

debata okrągłego stołu

23 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Marco Polo E
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OPIS DEBATY:

Unia Rynków Kapitałowych ma na celu stworzenie uła-
twień w przepływie kapitału i jego transferze do przedsię-
biorstw w ramach 28. krajów Unii Europejskiej. Celem URK 
jest również wzrost napływu inwestycji z innych regionów 
świata. Jednym ze sposobów na osiągnięcie zamierzeń URK 
jest zmiana formuły finansowania przedsiębiorstw polega-
jąca na zwiększeniu udziału finansowania poprzez rynki 
kapitałowe wobec finansowania bankowego. 
Obecnie firmy w Unii Europejskiej są bowiem w prawie 60% 
finansowane przez banki, a tylko 40% pieniędzy pozyskują 
z innych źródeł (w tym z rynków kapitałowych). W USA te 
proporcje znacznie się różnią. Przedsiębiorcy w 80% korzy-
stają z finansowania pozabankowego, a jedynie 20% pie-
niędzy pozyskują z kredytów bankowych. 
URK odwołuje się przede wszystkim do spółek z sekto-
ra MŚP, który w Polsce jest motorem wzrostu i w okresie 
ostatniego kryzysu przesądził o naszej przewadze gospo-
darczej. Ryzykiem dla polskiego rynku kapitałowego i krajo-
wych przedsiębiorstw byłoby stworzenie takich warunków, 
które wspierałyby jedynie dalszy rozwój dużych rynków 
europejskich. 
Efektywny rynek kapitałowy stanowi jeden z podstawowych 
filarów gospodarki, zapewniając przedsiębiorcom możli-
wość dywersyfikacji źródeł finansowania, a inwestorom 
sprawną alokację kapitału i zróżnicowane sposoby jego lo-
kowania. Finansowanie przedsiębiorstw poprzez rynek 
kapitałowy zwiększa ich transparentność, kreuje standardy 
wśród firm oraz buduje zasoby wiedzy analitycznej o sekto-
rach gospodarki.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Zróżnicowany poziom rozwoju rynków kapitałowych 
w ramach UE, Polska na tle regionu CEE i Europy
Obecne ograniczenia w dostępie różnych grup klientów 
do rynku kapitałowego, Polska vs Europa
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Ułatwienia w dostępie  do finansowania - priorytetowe 
propozycje działań EU w odniesieniu do małych i śred-
nich przedsiębiorstw
Jak zwiększyć udział inwestorów indywidualnych 
(Komisja Europejska oraz niezależne działania na ryn-
ku polskim)
Jak przyciągnąć inwestorów międzynarodowych?
Zmiany legislacyjne (MIFID II/MIFIR, SSR, EMIR, CSDR) 
i ich wpływ na infrastrukturę tradingową i posttradin-
gową rynku kapitałowego - w odniesieniu do małych 
i średnich rynków
Propozycje CMU zniwelowania barier w handlu trans 
granicznym
Unia Rynków Kapitałowych – tak, ale… (zasada propor-
cjonalności)

WSPÓłORGANIZATORZY DEBATY:
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MODERATOR:

Marek Tejchman
Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Daniel Boniecki
Partner, McKinsey

Adam Czyżewski
Główny Ekonomista, Obszar Strategii i Zarządzania 
Projektami, PKN ORLEN S.A.

Dariusz Kacprzyk
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Dariusz Marzec
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A.

Patrycja Zielińska
Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Modele finansowania 
i prowadzenia projektów 
w obszarze innowacji 
oraz re-industrializacji 
przez spółki strategiczne

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 14.00–15.30

Columbus AB

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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OPIS DEBATY:

Nie jeden ale tysiące współczesnych Edisonów pracuje 
w centrach badawczych wielkich koncernów rozrzuconych 
na całym świecie. Na naszych oczach dokonuje się nowa 
rewolucja przemysłowa, która kształtuje gospodarkę przy-
szłości. Inowacyjne rozwiązania zmieniające przemysł i usługi 
mogą być tworzone tylko dzięki kosztownym, długotrwałym 
i często ryzykownym projektom inwestycyjnym i badawczym. 
Sukces w tym procesie gwarantuje przyszłą wysoką pozycję 
w światowej gospodarce.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Modele finansowania i prowadzenia projektów w ob-
szarze innowacji oraz re-industrializacji przez spółki 
strategiczne.
Zagraniczne doświadczenia (re)industrializacyjne 
– co można przenieść na polski grunt?
Jak państwo powinno stymulować innowacje?
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób 
na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.
Czy liderów polskiego biznesu stać na powtórzenie 
drogi, którą podążają takie firmy jak Google, Siemens 
czy Toyota? 
Czy notowane na rynkach, uważnie kontrolowane przez 
państwo potęgi polskiej gospodarki chcą i mogą podjąć 
ryzyko często nieudanych projektów po to, by znaleźć 
się na przedzie gospodarczego wyścigu?

PARTNER DEBATY:   PARTNER MEDIALNY 
DEBATY:
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MODERATOR:

Rafał Antczak
Członek Zarządu, Deloitte Consulting SA 

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Mirosław Gronicki
niezależny konsultant ekonomiczny, 
Minister Finansów w latach 2004-2005

Stefan Kawalec
Prezes Zarządu, Capital Strategy

Izabela Leszczyna
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Długoterminowe 
oszczędności czy wzrost 
konsumpcji – 
na czym oprzeć rozwój 
gospodarczy?

debata okrągłego stołu

23 czerwca 2015 / godz. 14.00–15.30

Marco Polo E

SOPOT,  23 CZERWCA 2015



50 /  EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS

Jeremi Mordasewicz
Doradca Zarządu, Konfederacja Lewiatan

Marcin Piątkowski
Senior Economist, World Bank in Warsaw 

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA

OPIS DEBATY:

Długoterminowe oszczędności krajowe mają kluczowe 
znaczenie dla stabilności i rozwoju krajowej gospodarki 
oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Polski na arenie 
międzynarodowej. Dzięki nim finansowane są inwestycje 
i innowacje, wzrasta stabilność systemu finansowego 
i bezpieczeństwo finansów publicznych. 
Pomimo zgodności większości ekspertów co do wagi budo-
wania długoterminowych oszczędności istnieją głosy 
odrębne, wskazujące na konsumpcję, jako wystarczają-
cy stymulant wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki. 
Podczas okrągłego stołu rozmówcy postarają się odpowie-
dzieć na pytanie na czym oprzeć rozwój gospodarczy 
oraz wskazać rekomendacje dla polityki ekonomicznej Polski.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Długoterminowy wzrost w teorii i praktyce ekonomicznej. 
Ekonomiczne fundamenty polskiej gospodarki po 25 la-
tach transformacji – drugi „złoty wiek”, czy pułapka 
średniego poziomu rozwoju?
Warunki brzegowe dla długoterminowego wzrostu 
gospodarczego w Polsce i konwergencji z rozwinięty-
mi krajami UE.
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W jakich warunkach jest możliwa mobilizacja oszczęd-
ności w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce?
Dlaczego w Polsce oszczędzają firmy, a nie gospodar-
stwa domowe?
Czy rynek finansowy w Polsce ma zdolność do efektyw-
nego przekierowywania strumienia oszczędności do in-
westycji w sytuacji delewarowania sektora bankowego 
i słabnącej roli GPW?
Praktyczne i realistyczne rekomendacje dla polityki eko-
nomicznej Polski w perspektywie krótko- (1-2 lata), 
średnio- (3-5 lat) i długookresowej (5-10 lat). 

PARTNERZY DEBATY:



52 /  EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS

MODERATOR:

Jacek Uryniuk
dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: 

Tomasz Pawłowicz
Dyrektor, MasterCard Advisors

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Bartosz Ciołkowski
Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe 

Maria Cywińska
socjolog internetu, Akademia  Leona Koźmińskiego, 
grupa badawcza NeRDS

Magdalena Dziewguć
Head of Google for Work, Google 

Jarosław Mastalerz
Wiceprezes Zarządu, mBank

Jak wiele innowacji może 
znieść polska bankowość?

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 14.00–15.30

Columbus CD

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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Jacek Obłękowski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski 

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Mirosław Skiba
Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK 

OPIS DEBATY:

Polski sektor bankowy bez wątpienia należy do najbardziej 
innowacyjnych na świecie. Potwierdzają to liczne raporty 
i analizy międzynarodowych organizacji, a także dane 
rynkowe dotyczące poziomu dostępności i wykorzystania 
nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bankowości w na-
szym kraju. 

Polskie banki są regularnie nagradzane w europejskich 
i światowych konkursach – tylko w ubiegłym roku mBank 
został nagrodzony trzema statuetkami w globalnym plebi-
scycie na najlepsze projekty bankowe prestiżowej organiza-
cji EFMA. Również Forrester Research w swoich raportach 
wyróżnia polską bankowość mobilną i internetową, jako 
najlepsze w Europie.

Polska od kilku lat wiedzie prym we wdrażaniu innowacyj-
nych rozwiązań również w sferze płatności. Z penetracją 
rynku zbliżeniowych kart płatniczych na poziomie ponad 
70%, polski rynek jest pierwszy w Europie i drugi na świecie 
pod względem popularności płatności zbliżeniowych. Ich 
upowszechnienie pozwoliło na dalszy rozwój innowacyj-
nych form płatności, również w szybko rosnącym sektorze 
mobilnym, dzięki czemu polskie banki oferują dziś 
pionierskie rozwiązania, takie jak płatności w modelu HCE, 
zaprezentowane pod koniec ubiegłego roku przez Bank 
Pekao S.A.
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Polskie banki wciąż prześcigają się w dostarczaniu innowa-
cyjnych narzędzi – od kart płatniczych wykorzystujących 
zabezpieczenia biometryczne, przez nowe metody płatno-
ści mobilnych, po coraz bardziej zaawansowane systemy 
bankowości mobilnej. W tle tego wyścigu pozostają jednak 
konsumenci, coraz częściej stający przed nowymi dylema-
tami. Obok bariery technologicznej, pojawiają się bowiem 
kwestie związane z koniecznością zmiany nawyków, a tak-
że zaufaniem, na które każde kolejne rozwiązanie musi so-
bie zapracować.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Jaki jest potencjał przyswajania kolejnych innowacji 
bankowych wśród polskich klientów?
Jak pokonać bariery w absorbcji innowacyjnych rozwią-
zań bankowych u konsumentów?
Jakie rozwiązania płatnicze mają największe szanse 
na powtórzenie sukcesu płatności zbliżeniowych?
W których kierunkach będzie się rozwijać oferta pol-
skich banków w zakresie innowacyjnych rozwiązań?

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR 
I  WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Adam Czerniak
Główny Ekonomista, Polityka Insight, 
Szkoła Główna Handlowa

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Lidia Jabłonowska-Luba
Wiceprezes Zarządu, mBank

Marta Jeżewska-Wasilewska
Head of Research Poland, Financials Research, Wood&Co

Barbara Sobala
Wiceprezes Zarządu, Citi Handlowy

Bernhard Speyer
Senior Advisor, Senator's Office, Berlin Senate for Finance

Małgorzata Zaleska
Członek Zarządu, NBP

SOPOT,  23 CZERWCA 2015

Jak najlepiej badać 
odporność banków 
na szoki?

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 14.00–15.30

Marco Polo F



56 /  EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS

OPIS DEBATY:

Ostatni kryzys finansowy dowiódł, że rynek wciąż stoi przed 
wyzwaniem stworzenia dobrego modelu mierzenia stabil-
ności finansowej banków. Takiego, który pozwoli uniknąć 
powtórzenia sytuacji, kiedy brakowało informacji o płynno-
ści instytucji finansowych oraz ich wypłacalności,  o wza-
jemnych powiązaniach kapitałowych i związanej z tym eks-
pozycji na ryzyko, a przede wszystkim powtórzenia takich 
sytuacji, kiedy rynek nie zdawał sobie sprawy z braku 
odporności banków na różnego rodzaju szoki makroeko-
nomiczne (od wahań cen nieruchomości, przez gwałtowne 
podwyżki stóp na rynku międzybankowym, po wzrost 
rentowności obligacji i ryzyka ich niespłacenia). 
Stopniowo wprowadzane po kryzysie nowe regulacje, me-
chanizmy testowania stabilności i lepsze wskaźniki wypła-
calności – Bazylea III, CRD IV, SSM, stress-testy, AQR czy 
TLAC – udoskonalają narzędzia dostępne nadzorcom, 
ale wydaje się, że wciąż nie dają one pełnej odpowiedzi 
na pytanie o ryzyko, jakie biorą na siebie poszczególne ban-
ki. Odnotowana w ostatnim roku poprawa sytuacji na ryn-
ku finansowym w Europie i USA może wiązać się z wstrzy-
maniem dalszych prac nad sposobami badania stabilności 
finansowej. Tymczasem te są niezbędne, by oceniając sta-
bilność finansową sektora bankowego nadążyć za zmiana-
mi na rynkach. Zwłaszcza w sytuacji, gdy banki coraz lepiej 
potrafią dostosowywać swoją działalność do ustawowych 
wymogów bez faktycznego zmniejszania ekspozycji na ryzy-
ko. W przeciwnym wypadku powtórzenie sytuacji z 2007 r., 
gdy niemal cały świat zgodnie nie zauważył rosnącego ry-
zyka związanego z instrumentami zabezpieczonymi kredy-
tami hipotecznymi, wciąż pozostaje realne.
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

W którą stronę powinien iść rozwój badań odporności 
banków na szoki?
Jakie są alternatywne miary odporności banków?
Czy w analizach stabilności banków należy uwzględniać 
wskaźniki niefinansowe?
Czy wskaźniki odporności na szoki są porównywalne 
między bankami?

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATOR:

prof. nadzw. dr hab. Marek Garbicz
Katedra Ekonomii Stosowanej, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Mariola Juszczuk
Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza

Jak przystosować polską 
gospodarkę do ograniczenia 
emisji CO2 ? 
Korzyści i szanse, koszty 
i zagrożenia.

debata okrągłego stołu

23 czerwca 2015 / godz. 16.00–17.30

Marco Polo E

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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Wojciech Kowalski 
Członek Zarządu ds. technicznych i eksploatacji 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Kudełko
Akademia Góniczo-Hutnicza 

Andrzej T. Szablewski
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Andrzej Wróblewski
Prezes Zarządu, NYWIG

Grzegorz Zieliński
Country Director, Poland, EBRD

OPIS DEBATY:

Polska gospodarka znajduje się pod presją polityki klima-
tycznej UE. Nie jest możliwe utrzymywanie kursu konfron-
tacyjnego względem tej polityki, co oznacza konieczność 
uwzględnienia jej wymagań, przynajmniej w ograniczonym 
stopniu. Przedmiotem dyskusji będzie wyłącznie elektro-
energetyka (plus ewentualnie ciepło). 

Są cztery możliwe krajowe scenariusze obniżania emi-
sji CO2 w perspektywie koniecznych decyzji o wymianie 
obecnych zużytych mocy elektroenergetyki. Skalę wymia-
ny mocy ocenia się na około 10 GW w horyzoncie 15 naj-
bliższych lat.  

modernizacja elektrowni węglowej (w praktyce zastą-
pienie dotychczasowych przestarzałych źródeł - nowy-
mi) zapewniająca im wyższe sprawności energetyczne 
i w rezultacie zmniejszenie emisyjności, 
rozbudowa źródeł gazowych częściowo zastępujących 
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generatory węglowe i o mniejszych wskaźnikach emisji 
niż paliwo węglowe.
rozwój subwencjonowanej energetyki odnawialnej OZE 
(wiatr i słońce), w tym energetyka prosumencka,
kosztowny i czasochłonny program budowy energetyki 
jądrowej (kłopotliwy z uwagi na skalę środków koniecz-
nych do sfinansowania projektu),

Program modernizacji sektora węgla kamiennego. Podnie-
sienie sprawności generacji poprzez postawienie nowych 
mocy o podwyższonych sprawnościach. W jakim zakresie 
uda się utrzymać dotychczasową rolę sektora węgla bru-
natnego? 

Stopień realizacji scenariusza gazowego ma kluczowe zna-
czenie dla rozwoju sytuacji na polskim rynku gazowym 
w nadchodzących latach. Obecnie Polska zużywa około 
16 mld m3 gazu rocznie. Hipotetyczne przestawienie po-
łowy elektrowni pracujących na węglu kamiennym (rów-
noważnik mocy 10 GW i rocznej produkcji 42 TWh energii 
elektrycznej) na gaz ziemny (bloki gazowo-parowe o wyso-
kiej sprawności 55%) oznaczałoby dodatkowy roczny popyt 
na gaz ziemny w wysokości około 8,1 mld m3, czyli zwięk-
szenie popytu na gaz o 50%. Natomiast korzyść ekologicz-
na tej operacji to zmniejszenie łącznej krajowej emisji CO2 
o około 8%. Problemem jest jednak rachunek ekonomicz-
ny: obecnie gaz ziemny  jest całkowicie niekonkurencyjny 
względem węgla kamiennego jako paliwo dla wytwarzania 
energii elektrycznej. 

W zależności od ewolucji cen gazu ziemnego na rynku euro-
pejskim (możliwy przedział wahań cen od 300 USD/1000m3 
do 350 USD/1000m3), pożądane opłaty za CO2 zapewniają-
ce zrównanie się kosztów obu technologii produkcji energii 
musiałyby wzrosnąć do 20 – 40 €/tCO2. Scenariusz wyso-
kich opłat za CO2, w wymiarze ściśle ekonomicznym, 
uruchomiłby silny krajowy popyt na gaz ziemny i stworzył 
zupełnie nowy krajobraz polskiej elektroenergetyki.          
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Z uwagi na przerywany charakter pracy źródeł OZE i niedy-
spozycyjność energetyki wiatrowej i słonecznej rozbudo-
wa OZE wymaga utrzymywania praktycznie pełnych rezerw 
w zdolnościach produkcyjnych na poziomie szczytów w po-
borze. Rolę tych mocy rezerwowych mogą pełnić albo źró-
dła węglowe albo gazowe. Zwłaszcza te ostatnie, ze wzglę-
du na krótki czas rozruchu, są kluczowe dla pokrywania 
silnych skoków popytowych i dużych spadków podaży ze 
źródeł niedyspozycyjnych. 

Wzrost udziału OZE. Korzyści i zakres dopuszczalnej pene-
tracji. Koszty wykorzystania OZE. Finansowanie. Problem 
bezpieczeństwa energetycznego w warunkach niedyspozy-
cyjnych źródeł. Koszt utrzymywania rezerw. Problem rynku 
mocy. Czy systemy dystrybucyjne i przesyłowe są przygoto-
wane na rozproszone wytwarzanie energii?

Ryzyka polityczne i prawne wpływają na skłonność do fi-
nansowania różnych projektów. Polityka klimatyczna UE - 
promocja i blokowanie różnych technologii. Ryzyka inwe-
stycyjne (zwłaszcza dla źródeł węglowych). Źródła finanso-
wania projektów.

Wykonalność programu energetyki atomowej?

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATORZY:

Marek Rozkrut
Partner, Główny Ekonomista EY, 
Szef Zespołu Analiz Ekonomicznych

Rafał Madej
Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych 
i Ubezpieczeniowych, PKO Bank Polski

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Małgorzata Anczewska
Dyrektor BRE Private Banking & Wealth Management

Sebastian Buczek
Prezes Zarządu Quercus TFI 

Adam Jasser
Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ludwik Kotecki
Główny Ekonomista, Ministerstwo Finansów

Niskie oszczędności 
barierą rozwoju sektora 
finansowego i polskiej 
gospodarki?

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 16.00–17.30

Columbus AB

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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Piotr Kuba
Wiceprezes Zarządu, Skarbiec TFI SA

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Andrzej Raczko
Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski

Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji 
Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego

OPIS DEBATY:

Mając na uwadze zmiany demograficzne (Polska z jednej 
z najmłodszych stanie się jedną z najstarszych populacji 
w UE), kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego 
w Polsce będzie wzrost wydajności. To z kolei w znacznym 
stopniu będzie determinowane przyrostem kapitału, co wy-
maga poniesienia odpowiednich nakładów inwestycyjnych. 
Inwestycje w Polsce (mimo znacznych środków UE) były 
w ostatnich latach niskie w porównaniu do krajów nasze-
go regionu, co wynikało z niskich inwestycji prywatnych. 
Mimo to, inwestycje w Polsce przewyższają oszczędności, 
a luka ta jest finansowana kapitałem zagranicznym. Środ-
ki UE nie są jednak wieczne, a wzrost deficytu na rachunku 
obrotów bieżących też ma swoje granice (co pokazał m.in. 
przykład Grecji). W rezultacie warunkiem odpowiedniego 
wzrostu inwestycji i długofalowego wzrostu gospodarczego 
będzie przyrost inwestycji oszczędności krajowych. Nieste-
ty, dzisiaj stopa oszczędności w Polsce jest niska na tle UE, 
a szczególnie niska jest stopa oszczędności polskich gospo-
darstw domowych. O ile wzrost dochodu będzie oddziały-
wać w kierunku wzrostu oszczędności, to zmiany demogra-
ficzne będą działać w przeciwną stronę.
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Potrzeba zwiększenia oszczędności wynika także z kon-
strukcji obecnego systemu świadczeń społecznych – 
w szczególności w Polsce spadek relacji świadczenia emery-
talnego do średniej płacy będzie najgłębszy w całej UE, zna-
cząco powiększając wskaźnik relatywnego ubóstwa w na-
szym kraju. Jednym ze sposobów zaadresowania tego 
problemu powinien być wzrost stopy oszczędności, któ-
ry pozwoliłby zwiększyć zasób aktywów finansowych przy-
szłych emerytów, a tym samym ich możliwości finanso-
wania swoich wydatków konsumpcyjnych. Złagodziłoby to 
także narastające napięcia związane ze zwiększonym za-
potrzebowaniem na finansowanie świadczeń zdrowotnych 
szybko starzejącej  się populacji. 

Kluczową rolę w akumulowaniu i transformacji oszczędno-
ści w inwestycje pełnią instytucje finansowe. W UE (w tym 
w Polsce) są to przede wszystkim banki. Doświadczenia 
z kryzysu oraz zmiany regulacyjne (Basel III / CRD IV) zna-
cząco zwiększają rolę lokalnych oszczędności, a także 
oszczędności długoterminowych. Zwiększa to wyzwania 
dla tego sektora związane z finansowaniem inwestycji dłu-
goterminowych, które są warunkiem zwiększenia potencja-
łu gospodarki.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Zwiększenia stopy oszczędności w Polsce
Zmiany struktury oszczędności w kierunku zwiększenia 
roli oszczędności długoterminowych

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATOR:

Edwin Van der Ouderaa
Managing Director Financial Services Digital 
and Analytics EALA, Accenture

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Mariusz Cholewa
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

Marek Rosiński
Partner Zarządzający, Kancelaria Baker & McKenzie

Jacek Obłękowski
Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Piotr Puczyński
Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

SOPOT,  23 CZERWCA 2015

Jak zdobyć i właściwie 
wykorzystać wiedzę 
o kliencie?

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 16.00–17.30

Columbus CD
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OPIS DEBATY:

"Mając wszystkie dane na wyciągnięcie ręki"

W świecie następuje gwałtowny zwrot od "Big data" 
w stronę społeczeństwa, w którym dane o wszystkim, co 
się dzieje, są dostępne w czasie rzeczywistym. Decyzja, by 
ignorować takie dane o własnych klientach, trendach spo-
łecznych, w gospodarce i na światowych rynkach, jest jak 
decydowanie się na to, by być częściowo ślepcem, podczas 
gdy nasi konkurenci z sektora finansowego oraz w coraz 
większym stopniu z innych branż, korzystają z każdej nie-
wielkiej nawet wiedzy, trendu czy schematu, by wyjść 
naprzeciw klientom.

Spójrzmy na przykłady banków z całego świata, które prze-
widują potrzeby i oczekiwania swych klientów, tak aby 
dostosować się do nich i być z nimi zawsze na bieżąco.

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Peter Brierley
Head of Division, Policy, Resolution, Bank of England

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Krzysztof Broda
Zastępca Prezesa Zarządu, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Antonio Carrascosa
Member of the Board, Single Resolution Board, 
Director of Resolution Planning and Decisions

Bernhard Speyer
Senior Advisor, Senator's Office, 
Berlin Senate for Finance

SOPOT,  23 CZERWCA 2015

Resolution – stan realizacji 
i wyzwania

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 16.00–17.30

Marco Polo F
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Dariusz Szkaradek
Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych 
w Polsce, Deloitte

Aniko Szombati
Director, Macroprudential Directorate, 
Central Bank of Hungary

OPIS DEBATY:

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku poka-
zał, że wobec braku, zarówno na poziomie unijnym jak 
i krajowym, skutecznych instrumentów postępowania 
z zagrożonymi upadłością lub upadającymi instytucja-
mi finansowymi, konieczne było zaangażowanie środków 
z budżetów państw członkowskich. To z kolei było jed-
nym z powodów kryzysu fiskalnego. Skala zagrożenia dla 
stabilności finansowej poszczególnych krajów oraz ryn-
ków globalnych była tak duża, że istotnej presji podda-
wane zostały mechanizmy integracji europejskiej, przede 
wszystkim wspólna waluta euro.

W niektórych krajach takich jak Stany Zjednoczone, Ka-
nada, Japonia, Brazylia, Meksyk, Rosja, Turcja oraz w pań-
stwach azjatyckich, stworzono odrębny reżim prawny re-
gulujący postępowanie przymusowej restrukturyzacji (re-
solution) instytucji finansowych przeprowadzany w try-
bie pozasądowym, przez powołane do tego organy. Po 
doświadczeniach ostatniego kryzysu podjętych zosta-
ło wiele inicjatyw na poziomie międzynarodowym, ma-
jących na celu stworzenie ram zarządzania kryzysowego 
w sektorze instytucji finansowych. Standardy o zasięgu 
światowym w zakresie rozwiązań legislacyjnych umożli-
wiających przeprowadzanie postępowania resolution wy-
znaczył dokument „Key Attributes of Effective Resolution 
Regimes for Financial Institutions” opracowany przez 
Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board). 
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W marcu 2009 r. Komisja Europejska, odnosząc się 
do wniosków raportu Grupy Roboczej UE pod przewod-
nictwem Jacquesa de Larosière wskazujący na brak har-
monizacji w zakresie zarzadzania kryzysowego oraz brak 
odpowiednich narzędzi przymusowej restrukturyzacji 
w Państwach Członkowskich, wezwała do podjęcia dzia-
łań, których efektem był dokument roboczy z dnia 
6 stycznia 2011 r. w sprawie technicznych aspektów moż-
liwych unijnych ram dotyczących bankowych planów 
sanacji i planów restrukturyzacyjnych („Technical deta-
ils of a possibile EU framework for bank recovery and re-
solution”). W oparciu o założenia przyjęte w tym doku-
mencie Komisja Europejska opracowała projekt dyrekty-
wy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji w odniesieniu do in-
stytucji kredytowych i firm inwestycyjnych upublicznio-
ny 6 czerwca 2012 roku. Dyrektywa została przyjęta przez 
Parlament Europejski w kwietniu 2014 r. i opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 
12 czerwca 2014 r. jako dyrektywa 2014/59/UE (dalej: 
BRRD albo dyrektywa BRR).

Państwa Członkowskie powinny były transponować za-
pisy dyrektywy BRR do krajowych porządków prawnych 
przed 1 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem regulacji do-
tyczących instrumentu umorzenia lub konwersji długu, 
które mogą być wprowadzone rok później. 

Innym kierunkiem działań stymulowanym doświadcze-
niami kryzysowymi była budowa  Unii Bankowej, 
w szczególności utworzenie Jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Re-
solution Mechanism) i uzgodnienie budowy Jednolite-
go funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
(Single Resolution Fund). 
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Implementacja dyrektywy BRR jak i proces budowy 
wspólnego organu przymusowej restrukturyzacji dla 
państw strefy euro (Single Resolution Board) i Single Re-
solution Fund nie zostały jeszcze zakończone. Praktyczne 
zastosowanie tych rozwiązań a w szczególności ich sku-
teczność nie zostały zweryfikowane.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Kluczowe przesłanki skuteczności procesu przymuso-
wej restrukturyzacji w perspektywie krajowej i transgra-
nicznej.
Najistotniejsze identyfikowane ograniczenia wykonal-
ności przymusowej restrukturyzacji.
Czy SRM jest wystarczającą odpowiedzią na wyzwa-
nia przymusowej restrukturyzacji w wymiarze transgra-
nicznym?
Czy przyjęte rozwiązania (BRRD, SRM) będą skuteczne 
wobec ilości zaangażowanych instytucji, przyjętej pro-
cedury i braku pełnej harmonizacji prawnej?

PARTNER DEBATY:
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MODERATORZY:

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski
kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Dominika Sikora-Malicka
Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
 
ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

prof. nadzw. dr hab. Filip Grzegorczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

prof. zw. dr hab. Wojciech Katner
Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, 
Uniwersytet Łódzki

prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
Naczelny Sąd Administracyjny, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka
kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

SOPOT,  23 CZERWCA 2015

Pewność prawa 
dla przedsiębiorców

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 18.00–19.30

Columbus CD



72 /  EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS

prof. zw. dr hab. Marek Zirk–Sadowski
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
Uniwersytet Łódzki

OPIS DEBATY:

Otoczenie, w którym obecnie przyszło działać przedsiębior-
com jest zmienne. W przeszłości procesy społeczne, w tym 
gospodarcze, miały charakter relatywnie stabilny. Dzisiaj 
paradygmat jest inny – zmiana okazała się zasadą, a stabil-
ność - wyjątkiem od niej. Radykalne zwiększenie niepew-
ności procesów gospodarczych oznacza konieczność podję-
cia dyskusji nad kwestią pewności i braku pewności prawa 
traktowanego jako naturalne, oczywiste otoczenie bizne-
su. Jak w tym kontekście postrzegać rolę prawa, które bę-
dąc rdzeniem systemu gospodarczego winno pełnić funk-
cję stabilizacyjną? A może i w przypadku prawa paradyg-
mat uległ zmianie? W dyskusji podjęte zostaną ważne dla 
przedsiębiorców problemy. Jakie są źródła niepewności pra-
wa z punktu widzenia przedsiębiorców? Co uczynić, by to 
zmienić? Czy niepewność co do prawa można w biznesie 
akceptować i do jakiego stopnia? Czy i jak przedsiębiorcy 
mogą radzić sobie z brakiem pewności prawa?

PARTNER DEBATY:
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MODERATORZY:

Iwona Kozera
Partner EY, Dyrektor Grupy Rynków Finansowych 
na Europę Centralną i Środkowo-Wschodnią

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Programu EY Przedsiębiorca Roku

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu, PKO Bank Polski

Adam Jasser
Prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Izabela Leszczyna
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów 

Mateusz Morawiecki
CEO, Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK

Czy banki są w stanie 
wszystkich zadowolić?

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 18.00–19.30

Marco Polo E

SOPOT,  23 CZERWCA 2015
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Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji 
Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu, mBank

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Obecne trendy silnie oddziałowujące na sektor banko-
wy: oczekiwania inwestorów strategicznych, niepew-
ność związana ze strefą Euro, Quantative Easing, niskie 
stopy procentowe, ujemny LIBOR, kredyty hipoteczne 
we frankach, wzrastający reżim regulacyjny, ochrona 
konsumentów, BTE oraz nowe zasady windykacyjne etc.
Perspektywy sektora bankowego i jego znaczenie 
dla rozwoju gospodarki
Działania i ograniczenia banków wobec oczekiwań 
interesariuszy i powyższych trendów
Rola nadzoru i regulatorów w obecnych uwarunkowa-
niach wobec banków i ich interesariuszy

PARTNER DEBATY:



24.06
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Modele finansowania 
w rewitalizacji przestrzeni 
miejskich – jak eliminować 
bariery?

24 czerwca 2015 / 08.30-11.00

Bar Rotunda

CEL:

Promocja dobrych praktyk partnerstwa publiczno-prywat-
nego w finansowaniu rewitalizacji przestrzeni miejskich.

FORMA:

Dwuczęściowa debata składająca się z powtarzających się 
sekwencji (ok. 30 minutowych) złożonych z prezentacji 
przykładu oraz dyskusji.

PROWADZĄCY DEBATĘ:

Tomasz Korczyński
Counsel, współkierujący praktyką PPP, Dentons

SOPOT,  24 CZERWCA 2015
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8.30-9.45  Część I

08.30-08.45 PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA DOTYCHCZASOWE 
WYKORZYSTANIE PROGRAMU JESSICA 
Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego

08.45-09.15 REWITALIZACJA DWORCA PKP W SOPOCIE
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopot
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor 
Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 

09.15-09.30 MIASTO KAMIENIC, łÓDŹ
Marcin Obijalski, Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta Łódź

09.30-09.45  Przerwa

9.45-10.30  Część II

09.45-10.00 ZAGOSPODAROWANIE TARGU SIENNEGO I RAKOWEGO
Iwona Bierut, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
UM w Gdańsku

10.00-10.30 COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Rafał Petsch, Dyrektor Departamentu Instytucji 
Finansowych i Sektora Publicznego w Banku Pekao S.A.
Joanna Budzińska-Lobnig, Dyrektor Funduszu 
Inwestycji Samorządowych, Polskie Inwestycje 
Rozwojowe S.A.

10.30-10.45 DOBRE PRAKTYKI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE 
REWITALIZACJI MIAST
Wystąpienie Andrzeja Ducha, Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, 
Urząd Miasta Gdańska

10.45-11.00 PODSUMOWANIE DEBATY ORAZ KOMENTARZ 
OBU CZĘŚCI
Irena Herbst, Prezes Zarządu Centrum Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego
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MODERATOR:

Iwona Kozera
Partner EY, Dyrektor Grupy Rynków Finansowych
na Europę Centralną i Środkowo-Wschodnią  

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Edouard Fernandez-Bollo 
Secretary General, Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution, Banque de France

Korbinian Ibel
Director General, Micro-Prudential Supervision IV, 
SSM, European Central Bank

Erich Loeper
Head of Banking and Financial Supervision Department, 
Central Office, Deutsche Bundesbank

Kalliopi Nonika
Head of Supervision of Credit Institutions, 
JST Sub-Coordinator, Bank of Greece 

SOPOT,  24 CZERWCA 2015

Fragmentacja czy 
defragmentacja - 
współpraca nadzorów 
krajowych z SSM

debata panelowa

24 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Columbus CD
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Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, 
Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas 
Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru 
Finansowego

Aniko Szombati
Director, Macroprudential Directorate, 
Central Bank of Hungary

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Czy powstanie unii bankowej wzmocni jedność wspól-
nego rynku bankowego, czy też będzie prowadziło 
do jego fragmentacji? 
Czy istniejące rozwiązania organizacyjne i prawne, 
gwarantują należyte zabezpieczenie obu stron, dążenia 
do konsensusu wynikającego z zasad prawa, a nie 
z dobrych relacji pomiędzy nadzorcami wszystkich 
krajów członkowskich? 
Czy EBC, który jest organem decyzyjnym dla obu funk-
cji: nadzorczej i monetarnej dysponuje mechanizmami, 
które pozwalają wypracowywać optymalne decyzje 
w razie konfliktu pomiędzy tymi funkcjami? 
Jak powinna być kształtowana rola decyzyjna EBC 
w zakresie trzech polityk: monetarna (strefa euro), nad-
zorcza (strefa euro i kraje bliskiej współpracy) oraz sta-
bilnościowa (członkowie ESRB, czyli wszystkie kraje 
członkowskie)? 

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATOR:

łukasz Wilkowicz
dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna 

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: 

Paweł Borys
Dyrektor ds. Strategii i Analiz, PKO Bank Polski 

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Paweł Borys
Dyrektor ds. Strategii i Analiz, PKO Bank Polski

Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.

Marcin Kotlarek
Partner i Dyrektor Zarządzający, BCG

Mateusz Morawiecki
CEO, Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK

Czy świat niskich stóp 
procentowych jest 
bezpieczny?

debata panelowa

24 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Columbus AB

SOPOT,  24 CZERWCA 2015
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Tomasz Piwowarski
Dyrektor, Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji
Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego 

Prof. dr hab. Andrzej Sławiński
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP

OPIS DEBATY:

Światowa gospodarka od 5 lat jest pod wypływem sil-
nych trendów deflacyjnych, które skutkują wolnym tem-
pem wzrostu PKB, podwyższonym bezrobociem oraz niską 
inflacją. W długim okresie negatywne trendy demograficz-
ne będą obniżały dynamikę wzrostu gospodarczego, inwe-
stycje, powodując także spadek stopy procentowej. Rządom 
brakuje determinacji w realizowaniu niezbędnych struktu-
ralnych reform ekonomicznych. W konsekwencji łatwiej 
sięgają po ultra ekspansywną politykę pieniężną jako re-
medium na wszystkie problemy gospodarcze. Jednocześnie 
skala interwencji banków centralnych na rynkach finanso-
wych poprzez niskie stopy procentowe i dodruk pieniądza 
jest bezprecedensowa, tworząc kolejne ryzyka dla gospo-
darki i stabilności instytucji finansowych w przyszłości.
Świat niskich stóp procentowych oraz ostrzejszych regula-
cji kapitałowych i płynnościowych tworzy zupełnie nowe, 
zdecydowanie trudniejsze otoczenie działalności sektora 
bankowego. Wynik odsetkowy z działalności kredytowo-de-
pozytowej, który stanowi główne źródło przychodów ban-
ków, jest pod presją na skutek niższych nominalnych stóp 
procentowych. Szczególnie wrażliwe na zmiany stóp pro-
centowych zwłaszcza w krótkim okresie są banki detaliczne, 
poprzez strukturę depozytów z udziałem osadów depozyto-
wych oraz oparcie oprocentowania kredytów na zmiennych 
stopach procentowych. Istotne ryzyka dla dochodowości 
banków w dłuższym terminie dotyczą reinwestycji portfela 
papierów wartościowych po niższych stopach procento-
wych oraz spłaszczenia krzywej dochodowości, która 
obniża rentowność finansowania długoterminowego 
i uderza w fundament funkcjonowania banków. 
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Szansą wynikającą z niskich stóp procentowych jest moż-
liwość osiągnięcie wyższej dynamiki wzrostu kredytów oraz 
lepsza jakość aktywów, dzięki niższym kosztom obsługi za-
dłużenia dla Klientów. W efekcie sektor bankowy przecho-
dzi szybką transformację, obejmującą kanały dystrybucji, 
produkty, źródła finansowania oraz koszty, aby utrzymać 
rentowności kapitału powyżej jego kosztu.
W środowisku niskich stóp procentowych korzystają kre-
dytobiorcy, a tracą oszczędzający, co jest istota polityki go-
spodarczej ukierunkowanej na wzrost wydatków i akcji kre-
dytowej. Należy jednak rozróżniać oprocentowanie nomi-
nalne, które jest niskie, od realnego, które po uwzględnie-
niu inflacji jest nadal wysokie. Na wielu rynkach powstają 
bezprecedensowe sytuacje, w których Klienci dopłacają 
do depozytu, a kredytobiorcy otrzymują wynagrodzenie 
za zaciągnięcie kredytu. Niskie stopy procentowe to nic 
innego, jak niskie stopy zwrotu z inwestycji, co zniechęca 
do ponoszenia ryzyka i inwestowania, co zagraża ożywie-
niu i trwałości wzrostu gospodarczego. Dodatkowo z jed-
nej strony klienci ponoszą ryzyko zmiennego oprocento-
wania kredytów hipotecznych, z drugiej zaś banki konkuru-
jąc o depozyty oferują wysokie oprocentowanie rachunków 
oszczędnościowych, które mają wszelkie cechy rachunków 
bieżących, a nie lokat terminowych.

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATOR:

Eugeniusz Twaróg
dziennikarz, Puls Biznesu  

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Robin Barnett
Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce

Wincenty Elsner
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Norbert Jeziołowicz
Dyrektor Bankowości Detalicznej i Rynków 
Finansowych w ZBP

ks. Jacek Stryczek
duszpasterz ludzi biznesu

SOPOT,  24 CZERWCA 2015

Czy nowe regulacje 
zwiększą bezpieczeństwo 
konsumentów i rynku 
pożyczek pozabankowych?

debata panelowa

24 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Marco Polo F
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OPIS DEBATY:

Po sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędno-
ściowo-kredytowych przyszedł czas na uregulowanie bran-
ży pożyczek pozabankowych. To jeden z tych rzadkich 
przypadków, kiedy o ustalenie zasad gry zabiegają sami 
uczestnicy tego rynku w pełni zdający sobie sprawę, że bez 
zakreślenia wyraźnych granic prowadzenie odpowiedzial-
nego biznesu pożyczkowego jest niemożliwe. Potrzebę ure-
gulowania tego rynku widzi również ustawodawca. 
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji 
ustawy o nadzorze finansowym, który po raz pierwszy opi-
suje zasady prowadzenia działalności pożyczkowej.
Nowa ustawa ma uporządkować rynek, wyeliminować nie-
uczciwych graczy i zapobiec powstawaniu patologii 
w rodzaju Amber Gold. Rozwiązania zaproponowane 
przez Ministerstwo Finansów sprowadzają się do trzech 
zasadniczych regulacji:

wprowadzenie maksymalnego kosztu pożyczki
ograniczenie kosztów windykacyjnych
zakaz rolowania pożyczek

Punktem wspólnym postulatów branży pożyczkowej 
oraz propozycji resortu finansów jest zwiększenie bezpie-
czeństwa konsumenta na rynku pozabankowych usług 
finansowych, rozumiane jako potrzeba wprowadzenia 
przejrzystej informacji i transparentnych reguł naliczania 
opłat. Przykłady innych krajów pokazują, że na tym rynku 
albo prowadzi się odpowiedzialny biznes, albo nie prowadzi 
się go wcale. Naruszenie interesów konsumenta skutkuje 
poważnymi konsekwencjami finansowymi, ale co ważniej-
sze reputacyjnymi dla całej branży. Regulacja rynku zwięk-
szająca bezpieczeństwo konsumenta równocześnie zwięk-
sza również bezpieczeństwo prowadzenia biznesu na tym 
rynku.
Chociaż firmy pożyczkowe są zgodne co zasady, że rynek 
uporządkować trzeba, to w branży, mocno zróżnicowanej 
pod względem modelu prowadzonej działalności, toczy się 
szeroka dyskusja dotycząca zasad wyliczania maksymalnego 
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kosztu pożyczki oraz innych przepisów. O stopniu kompli-
kacji materii najlepiej świadczy fakt, że prace nad projek-
tem ustawy trwają od kilkunastu miesięcy, a jego autorzy 
musieli zmierzyć się z klasycznym dylematem jak nie wy-
lać dziecka z kąpielą, czyli jak uregulować sektor pożycz-
kowy nie zabijając samego rynku, lub mówiąc inaczej, jak 
ochronić klienta od nadużyć, nie odcinając mu równocze-
śnie drogi do pozabankowych pożyczek, co byłoby rozwią-
zaniem najprostszym, zastosowanym przez kilka europej-
skich krajów.
Z projektem ustawy o nadzorze finansowym korespondują 
zamiany  w ustawie o kredycie hipotecznym, w którym 
znajdzie się wykaz firm pożyczkowych. W parze z tymi 
zmianami idą prace prowadzone w Urzędzie Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów mające na celu wyposażenie pre-
zesa UOKiK w dodatkowe narzędzia pozwalające 
z wyprzedzeniem chronić konsumentów przed niebezpiecz-
nymi instrumentami finansowymi i nadużyciami instytucji 
finansowych. 

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

Jerzy Kalinowski
partner, szef grupy doradczej w zakresie strategii i operacji 
w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej 

DEBATA OKRĄGłEGO STOłU Z UDZIAłEM 
PRZEDSTAWICIEL I  INWESTORÓW, SPÓłEK 
PUBLICZNYCH,  INSTYTUCJ I  RYNKU KAPITAłOWEGO 
I  NIEZALEżNYCH EKSPERTÓW. 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Kiedy spółka staje się aktywem strategicznym?
Czy "uprzywilejowanie" oznacza to samo w przypadku ak-
cjonariusza prywatnego i publicznego?
Cele akcjonariusza dominującego vs. interes akcjonariuszy 
mniejszościowych

Jak usprawnić relacje 
pomiędzy inwestorami 
dominującymi 
a mniejszościowymi?

debata okrągłego stołu

24 czerwca 2015 / godz. 09.30–11.00

Marco Polo E

SOPOT,  24 CZERWCA 2015
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jaki zakres decyzyjności spółki?
jak wybrać zarząd i radę nadzorczą?

Jak prowadzić politykę dywidendową, aby przeciwdzia-
łać short-termizmowi?

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATOR 
I  WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Andrzej Halesiak
Dyrektor, Biuro Analiz Makroekonomicznych, 
Bank Pekao S.A. 

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Andrzej Bachleda-Curuś
Prezes Zarządu Bachleda Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o Sp.k.

Maciej Bukowski
Prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych

Renata Drozd
Dyrektor Zarządzający, Pion Bankowości Korporacyjnej, 
Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Banku Pekao S.A.

Maciej Dzierżanowski
Dyrektor ds. strategicznych obszarów badawczych 
przedsiębiorstwa i innowacje, IBnGR

SOPOT,  24 CZERWCA 2015

Czy to ostatni taki boom? 
Czy model rozwoju polskiej 
gospodarki wyczerpuje się 
i po okresie obecnego boomu grozi 
nam znaczące i trwałe spowolnienie?

debata panelowa

24 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Columbus CD



EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS /  89

Katarzyna Kacperczyk
Wiceminister Spraw Zagranicznych RPy

Krzysztof Pruszyński
Prezes Zarządu Blachy Pruszyński Sp. z o.o

Andrzej Rzońca
Członek Rady Polityki Pieniężnej 

OPIS DEBATY:

Wiele wskazuje na to, że najbliższe 2-3 lata będą okre-
sem relatywnie silnego wzrostu (3.5-4%) gospodarczego, 
co związane jest z dużym popytem krajowym (konsumpcja 
prywatna i inwestycje, w tym te z nowej perspektywy unij-
nej). Równocześnie najbliższe lata będą prawdopodobnie 
kluczowe z punktu widzenia kształtowania fundamentów 
średnio- i długookresowej konkurencyjności naszej gospo-
darki. Wynika, to z faktu, że:

Następuje zmiana trendów demograficznych (liczba 
osób w wieku produkcyjnym zaczyna maleć, wg prognoz 
Eurostatu do 2030 r. może się skurczyć o ok. 3 mln), co 
będzie prowadzić do zmiany równowagi na rynku pracy. 
Oznacza to, że rosnąć będzie siła przetargowa pracow-
ników a wraz z nią presja płacowa, 
Kryzys wzmocnił globalne procesy proefektywnościowe, 
wyrazem tego jest chociażby rosnące globalnie 
zapotrzebowanie na systemy robotyzacji i automatyza-
cji produkcji, wykonujące coraz powszechniej relatyw-
nie proste (tanie) prace. Będzie to miało wpływ na przy-
szłe decyzje lokalizacji produkcji – dla niektórych z tych 
inwestycji maleć będzie rola kosztów pracy (czyli tego 
czynnika, którym dotychczas konkurowaliśmy), a rosnąć 
będzie znaczenie innych czynników (koszty energii, jej 
dostępność, jakość otoczenia biznesowego (ta pozostaje 
u nas bardzo niska), dostępność poddostawców itp.),
Wzrastać będzie obciążenie naszego kraju kosztami:

zapewnienia bezpieczeństwa (przez ostatnie 25 lat 
byliśmy beneficjentami tzw. „renty pokojowej”, 
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ale to – w kontekście konfliktu ukraińskiego - już się 
skończyło; dane historyczne wskazują, że w okresie 
zimniej wojny kraje członkowskie NATO wydawały 
na obronność 3-5% PKB, dziś mało kto wydaje 3%)
dostosowania do wymogów środowiskowych UE
utrzymania rozbudowanej w ostatnich latach infra-
struktury.

Solidny wzrost w najbliższych 2-3 latach może dopro-
wadzić do umocnienia złotego, który przez ostatnie lata 
wspierał kosztowy model polskiej gospodarki,
W wielu krajach Europy, które do niedawna były źródłem 
inwestycji bezpośrednich w Europie Środkowowschod-
niej zachodzą procesy reform, które powodują, że znikają  
powody przenoszenia produkcji do naszego regionu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Czy grozi nam scenariusz stopniowej utraty międzyna-
rodowej konkurencyjności?
Na ile w Polsce (w sektorze firm, sektorze publicznym) 
istnieje świadomość zachodzenia opisanych powyżej 
procesów?
Jakiego rodzaju zmiany są potrzebne w nadchodzących 
latach w sektorze firm, aby uniknąć negatywnego sce-
nariusza utraty konkurencyjności i trwałego spowolnie-
nia wzrostu? Czy chodzi tylko o innowacyjność? 
Czy mamy szansę by na większą skalę zaistnieć na mię-
dzynarodowych rynkach pod własnymi markami (bę-
dącymi synonimem unikalnych właściwości wytwarza-
nych u nas produktów)? 
Jakiego rodzaju działania rządu są potrzebne, by umoż-
liwiać/ stymulować procesy dostosowawcze?

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA 

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Magdalena Bartoś
Dyrektor Zarządzający ds. Ekonomiczno-Finansowych, 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grzegorz Białobrzeski
Dyrektor Zarządzający, Departament Rynków Finansowych, 
Bank Pekao S.A.

Grzegorz Chłopek
Prezes Zarządu, ING PTE S.A. 

Piotr Kowalski
Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A.

Emisja obligacji 
a finansowanie bankowe. 
Uzupełnienie czy 
alternatywa?

debata panelowa

24 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Columbus AB

SOPOT,  24 CZERWCA 2015
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Dorota Miziołek
Zespół finansowania i infrastruktury KPMG w Polsce 
i w Europie Środkowo-Wschodniej

Guillaume Piat
Lending Operations in Poland, European Investment Bank 

Marcin Szewczykowski
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, ORBIS S.A.

OPIS DEBATY:

Dla wielu przedsiębiorstw finansowanie kredytem banko-
wym to wciąż podstawowe źródło długu w finansowaniu 
działalności. Na polskim rynku udział kredytów krajowych 
w finansowaniu przedsiębiorstw wynosi około 71%, pozo-
stałe 29% to obligacje (dane za 2014 rok). Choć z roku 
na rok udział obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw sys-
tematycznie rośnie, to nadal pozostaje niższy niż na ryn-
ku europejskim, gdzie proporcja finansowania obligacjami 
może sięgać nawet 50%.
Wartość lokalnego rynku nieskarbowych papierów dłużnych 
pozostających w obrocie na koniec 1 kwartału br. osiągnęła 
poziom blisko 121 mld PLN (20%-owy wzrost rok do roku), 
choć nadal największą grupę nabywców papierów dłużnych 
(ponad 40%-owy udział) stanowią banki. 
Czy są realne szanse na to, aby zmniejszyć niesymetrycz-
ność polskiego rynku w tym zakresie? Jakie czynniki decy-
dują o wyborze formy finansowania dłużnego przez przed-
siębiorstwa? Co mogłoby zachęcić inwestorów niebankowych
do inwestowania w obligacje?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Jakie kryteria decydują o wyborze formy finansowania 
dłużnego przez spółki? Czy prawdziwa jest teza, że obli-
gacja jest instrumentem „drugiego wyboru”? 
Czy są jakieś bariery, aby emisja obligacji stawała się 
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naturalnym źródłem pozyskiwania finansowania przez 
przedsiębiorstwa? Co zniechęca, a co zachęca do emi-
sji obligacji?
Czy uplasowane emisje na rynku długu mogą być waż-
ną kartą przetargową w negocjacjach oprocentowania 
kredytów bankowych?
Czy, jeżeli obligacje okażą się droższym instrumen-
tem, to należy z nich korzystać? Jaka jest wówczas war-
tość dodana tego instrumentu? Czy podejmując decyzję 
o wyborze źródeł finansowania warto brać pod uwagę 
także czynniki pozafinansowe? 
Czy emisja obligacji stanowi „równorzędny” (w stosun-
ku do kredytu) instrument brany pod uwagę przy finan-
sowaniu projektów finansowanych przez BGK? Co sta-
nowi kryterium wyboru pomiędzy tymi dwoma instru-
mentami?
Jakimi kryteriami kierują się inwestorzy przy inwestycji 
w obligacje? Jakie są „must have” papieru dłużnego 
z punktu widzenia inwestora instytucjonalnego? 
Czy brak rozpowszechnionego ratingu w Polsce stanowi 
barierę rozwoju rynku obligacji? 
Jak z perspektywy doradcy finansowego można ocenić 
nastawienie przedsiębiorstw z różnych branż do korzy-
stania z finansowania poprzez emisję obligacji?

PARTNER DEBATY:
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MODERATOR:

Tomasz żółciak
dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Jacek Gdański
Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

SOPOT,  24 CZERWCA 2015

Zarządzanie ryzykiem 
związanym ze zmianami 
klimatu – wyzwania 
dla administracji publicznej, 
miast i sektora 
ubezpieczeniowego

debata panelowa

24 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Marco Polo E
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Andrzej Sieradz
niezależny ekspert rynku finansowego

Witold Szpak
Loan Officer, Baltic Sea Department, 
European Investment Bank

Dan Tomlinson
Managing Director, Allianz Risk Transfer (UK) 

OPIS DEBATY:

Zmiany klimatu są od dawna przedmiotem gorących de-
bat. W tym panelu odłożymy dysputy na bok a przyjrzymy się 
konsekwencjom tych zmian, co do których nie ma wątpliwo-
ści. Częstotliwość i natężenie występowania katastrof natu-
ralnych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych radykalnie 
wzrosła od początku tego wieku. Oznacza to coraz częstsze 
sztormy, powodzie, susze, huragany, pożary. Z kolei dla rzą-
dów, miast oraz biznesu oznacza to coraz większe szkody 
i straty. Rok 2011 był najbardziej kosztownym rokiem. Z po-
wodu rekordowej liczby trzęsień ziemi i katastrof natural-
nych spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, w tym 
powodzi w regionie Azji i Pacyfiku, ubezpieczyciele wypłacili 
rekordową kwotę 126 mld USD.
Obecnie zarządzanie ryzykiem związanym z występowaniem 
katastrof naturalnych spotyka się z coraz większym zainte-
resowaniem. W trakcie debaty paneliści przedyskutują wy-
zwania, które stoją przed administracją publiczną, biznesem 
i środowiskiem finansowym, miastami, a także samorząda-
mi lokalnymi, oraz kroki, które należy podjąć, aby je pokonać. 
Przeanalizowana zostanie kondycja sektora ubezpieczenio-
wego w obliczu niepewności, które niosą ze sobą zmiany kli-
matu, oraz częstotliwości katastrof naturalnych. Paneliści 
zastanowią się jaką rolę mogą odgrywać ubezpieczyciele i ja-
kich innowacyjnych produktów potrzebujemy aby skutecznie 
zarządzić finansowymi konsekwencjami w sytuacji wystąpie-
nia katastrof naturalnych.

PARTNEREM DEBATY JEST 
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
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MODERATOR:

Paweł Preuss
Partner Zarządzający Działem Ryzyka Finansowego, EY  

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Dominik łogin
Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Finansowym, EY 

Piotr Mielus
Ekspert, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową   

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Alexandre Chailloux
Senior Economist, International Monetary Fund

Tomasz Mironczuk
Ekspert, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

SOPOT,  24 CZERWCA 2015

Indeksy finansowe –
wymagania regulacyjne 
a wyzwania praktyczne

debata okrągłego stołu

24 czerwca 2015 / godz. 11.30–13.00

Marco Polo F
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Veenu Mittal
Director, EY United Kingdom

Tomasz Piwowarski
Dyrektor, Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji 
Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska
Dyrektor Zarządzający, Departament Rynków Finansowych, 
Bank Pekao S.A.

OPIS DEBATY:

Po ujawnieniu w 2012 roku skandalu dotyczącego manipula-
cji stawkami LIBOR – regulatorzy i środowiska finansowe 
pochyliły się uważnie nad problemem tworzenia indek-
sów rynku pieniężnego. Raport Wheatleya, opublikowany 
we wrześniu 2012 roku, wskazał obszary podatne na mani-
pulacje, którym mogły podlegać indeksy w dotychczasowej 
formule. Zwrócono również uwagę na brak transparentności 
i szereg innych zagrożeń związanych z dotychczas stoso-
wanymi procedurami tworzenia indeksów. Na bazie raportu 
Wheatleya, wiele instytucji rozpoczęło prace mające na celu 
wprowadzenie praktyk, które poprawią jakość indeksów, 
zabezpieczą użytkowników przed manipulacją oraz dopro-
wadzą do sytuacji, w której indeksy będą dobrze opisywały 
rynki, których dotyczą.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Czy obecnie, indeksy które są używane na świecie 
do wyznaczania wartości instrumentów finansowych, 
wnoszą dodatkowe ryzyko dla stabilności systemu 
finansowego? 
Jaka jest skala ryzyka związanego z obecnym zdefiniowa-
niem indeksów względem struktury rynków pieniężnych?
Jak stworzyć dobry indeks rynku pieniężnego?
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Jaka jest rola oddziału w nowym wielokanałowym mo-
delu dystrybucji?
Jakie są cechy dobrze skonstruowanego indeksu finan-
sowego?
Reforma indeksów finansowych – zmiana procedur 
compliance czy głęboka restrukturyzacja wskaźnika?
Ryzyko koncentracji - czy rynek potrzebuje nowych 
indeksów finansowych?
Indeksy finansowe jako produkty komercyjne.
Ewolucja rynkowych indeksów finansowych w wybra-
nych krajach.

PARTNERZY DEBATY:
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PROWADZĄCY DEBATĘ:

Grzegorz Nawrocki
dziennikarz TVP, Wiceprezes British Alumni Society 

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Strona Propozycji: 

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Jacek Levernes
Prezes Zarządu ABSL w Polsce

Krzysztof Palucki
St Anne's College, University of Oxford
MEng Engineering Science

Kinga Pławik
St Hugh's College, University of Oxford
MSc Economic and Social History

Maria Wilczek
Hertford College, University of Oxford
BA Philosophy, Politics and Economics

SOPOT,  24 CZERWCA 2015

Bez imigrantów Europę 
czeka porażka

debata oksfordzka

24 czerwca 2015 / godz. 15.30–17.00

Columbus AB
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Strona Opozycji: 

Paweł Poncyljusz
Poseł na Sejm RP IV,V i VI kadencji, 
Członek Zarządu Avio Polska

Przemysław Skwirczyński
Prezes Friends of Poland in UKIP

Damian Jamroz
Trinity College, University of Cambridge
MEng, BA (Hons) Engineering 

Aleksandra Pędraszewska
Newnham College, University of Cambridge
BA (Hons) Land Economy

Konrad Wołkowski, 
Wolfson College, University of Cambridge
MPhil Development Studies

OPIS DEBATY:

Europa i świat stoją w obliczu dynamicznych zmian. 
Zmian, które na nowo układają otaczającą nas rzeczywi-
stość, a które dla wielu badaczy są ciągle podróżą w nie-
znane. Imigracja jest jednym z problemów kluczowych, 
zarówno w sferze ekonomii jak i kultury, demografii, sys-
temów społecznych, a nawet religii. W sporze o ocenę 
tego zjawiska rysują się dwie skrajne postawy, dodatkowo 
wyostrzane przez rosnące w siłę obawy i lęki przed „ob-
cymi” z jednej strony, a z drugiej – nieodległą perspekty-
wę kłopotów demograficznych podminowujących system 
gospodarczy jak i szerzej pojęty model społeczno-ekono-
miczny krajów rozwiniętych. 
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Teza niniejszej debaty brzmi: „Bez imigrantów Europę cze-
ka porażka”. W roli mówców broniących oraz oponujących 
tezę wystąpią przedstawiciele świata polityki oraz biznesu, 
jak również studenci będący członkami Akademii EFC. 
Argumenty obu stron podsumowane zostaną następnie 
przez Lożę Mędrców. 
W debacie oksfordzkiej mają Państwo możliwość wysłucha-
nia argumentów i polemiki obu stron, po to, by na końcu 
zagłosować na stronę, która Państwa zdaniem była bardziej 
przekonująca w swoim argumentowaniu. 

PARTNER DEBATY:



DEBATY I SPOTKANIA 
ZAMKNIĘTE 

ORAZ WYDARZENIA 
TOWARZYSZĄCE
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GOSPODARZ DEBATY:

Jak zredukować zjawisko 
shorttermizmu i wzmocnić 
potrzebę myślenia 
długoterminowego?

debata

22 czerwca 2015 / godz. 22.00

Debata wyłącznie z udziałem zaproszonych gości.
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Celem projektu Znane Ekspertki jest zwiększenie repre-
zentacji kobiet w programach informacyjnych i publicy-
stycznych oraz na strategicznych konferencjach gospodar-
czych, relacjonowanych przez polskie i zagraniczne media. 
Jednym z głównych elementów kampanii jest interaktyw-
na baza ekspertek (www.znaneekspertki), dzięki której wy-
dawcy programów publicystycznych, dziennikarze i organi-
zatorzy konferencji mają dostęp online do rozbudowywanej 
sukcesywnie listy przygotowanych do wypowiedzi kobiet.

Śniadanie Znanych  
Ekspertek

debata panelowa

23 czerwca 2015 / godz. 08.00–09.30

Restauracja InAzia
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Spotkanie menedżerskie wyłącznie z udziałem 
zaproszonych gości.

Spotkanie menedżerskie wyłącznie z udziałem zapro-
szonych gości.

Co dalej z bancassurance 
w Polsce?

Cyber Security & Cyber 
Crime – wyzwania 
dla polskiego sektora 
finansowego
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Bankowość detaliczna w obecnych warunkach 
rynkowych. Kierunki rozwoju 
(Zbigniew Jagiełło)

Klienci przejmują stery w bankach 
(Władysław Szwoch)

Marketing transakcyjny, czyli jak efektywnie 
wykorzystać możliwości analityczne oraz wiedzę 
o kliencie do zwiększenia sprzedaży. mOkazje 
– case study 
(Michał Panowicz, Marek Seralis, Bartosz Witorzeńć)

Jak bankują mali i średni przedsiębiorcy w Polsce? 
(Piotr Sadza)

Rozwój płatności mobilnych – nowy kształt rynku 
(Adam Malicki) 

Bankowość hipoteczna dla ludności i rozwój rynku 
listów zastawnych 
(Rafał Kozłowski, Andrzej Dżuryk)

Premiera książki „Wyzwania 
bankowości detalicznej” 
pod red. Zbigniewa Jagiełły

23 czerwca 2015 / godz. 11.00–11.30

stoisko PKO Banku Polskiego, 
foyer Centrum Konferencyjnego
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Bancassurance – nowy kształt rynku 
(Paweł Dangel, Stanisław Borkowski)

Strategie dystrybucji w bankowości detalicznej według 
koncepcji Accenture 
(Jarosław Kroc)

Ścieżki zakupowe klientów w bankowości detalicznej 
(Grzegorz Cimochowski)

Rozwój na poziomie rynków lokalnych. Jak podnosić 
potencjał i efektywność sieci oddziałów w warunkach 
rozwoju bankowości elektronicznej 
(Maciej Gawinecki)

Trendy w ewolucji regulacji europejskich i krajowych 
w zakresie bankowości detalicznej – wybrane zagad-
nienia 
(Sławomir Szepietowski, Rafał Janczura, Martin Szymański, 
Michał Chabowski)

Kraje spoza strefy Euro a Unia Bankowa 
(Iwona Kozera, Leszek Pawłowicz, Andrzej Reich, Paweł Flak)

Z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Wierzby, Członka Komitetu 
Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Katedra Banko-
wości Uniwersytetu Gdańskiego: 
„Książka "Wyzwania bankowości detalicznej", przygotowa-
na pod redakcją Zbigniewa Jagiełły, prezesa PKO Banku 
Polskiego, jest publikacją, która z pewnością wzbogaci wie-
dzę każdego, kto interesuje się problematyką współczesnej 
bankowości. (…) Autorzy poszczególnych rozdziałów celnie 
wskazują kierunki rozwoju bankowości detalicznej 
w niezwykle szybko zmieniającym się świecie.” 

Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania autografów 
Autorów.
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WPROWADZENIE DO DYSKUSJ I : 

Aleksandra Wiktorow, Rzecznik  Ubezpieczonych, była wi-
ceminister pracy i prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP, była wiceminister pracy

Dyskusja wyłącznie z udziałem zaproszonych gości

Konwersatorium 
Nowoczesny Liberalizm

CZY RYNEK MOżE UZDROWIĆ PROBLEMY 
DEMOGRAFICZNE?

konwersatorium

23 czerwca 2015 / godz. 18.00-20.00



EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS /  109

MODERATORZY:

Tomasz Budziak
Członek Zarządu, stowarzyszenie Inicjatywa 
Firm Rodzinnych

Konrad Konarski
Partner, Kancelaria Baker & McKenzie

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA

Dyskusja wyłącznie z udziałem zaproszonych gości

Giełda jako narzędzie 
w pokonywaniu barier 
w rozwoju przedsiębiorstw 
rodzinnych w obszarach 
sukcesji, profesjonalizacji 
i wzrostu

debata okrągłego stołu połączona z kolacją

23 czerwca 2015 / godz. 18.00–19.30
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OPIS DEBATY:

Rynek kapitałowy, zwłaszcza w dobie kryzysu czy zawiro-
wań w gospodarce, będzie doceniał wiarygodne, stabilnie 
rozwijające się spółki. Firmy rodzinne ze względu na swoje 
charakterystyczne cechy, takie jak większa determinacja 
w działaniu, utożsamianie się z firmą, stabilność zatrudnie-
nia, spójność interesów, kultura organizacji i tradycje, mogą 
być atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów.  
Giełda jest dobrym miejscem do pozyskania kapitału na reali-
zację projektów inwestycyjnych i akwizycji. Obecność 
na GPW buduje wiarygodność firm, zwiększa prestiż i roz-
poznawalność marki. Inwestorzy giełdowi „wymuszają" spoj-
rzenie na firmę z szerszej perspektywy. Dostosowanie się 
do tych wymogów obowiązujących spółki publiczne wpły-
wa na podnoszenie standardów działania firmy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Firmy rodzinne a giełdowe – czy rozbieżne strategie 
wzrostu wartości firm można pogodzić?
Czy rozwój z wykorzystaniem rynku kapitałowego 
to najlepsza opcja dla firm rodzinnych? Co zniechęca 
firmy rodzinne do wejścia na giełdę?
Jakie korzyści wiążą się z notowaniem firm rodzinnych 
na giełdzie, a jakie wiążą się z tym zagrożenia?
Wartość firm rodzinnych a ich rynkowe wyceny?
Jak zachować równowagę między interesem i warto-
ściami rodziny a obcym inwestorami?
Corporate governance a konflikt interesu w spółkach 
rodzinnych. Co zniechęca firmy rodzinne do wejścia 
na giełdę?

PARTNERZY DEBATY:
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MODERATOR 
I  WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE:

Piers Haben
Director, Oversight, European Banking Authority

ZAPROSZENI  UCZESTNICY DEBATY:

Edouard Fernandez-Bollo
Secretary General, Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution, Banque de France

Andrzej Reich
Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych,
Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru
Finansowego

Aniko Szombati
Director, Macroprudential Directorate, 
Central Bank of Hungary 

Naprawa systemu bankowego 
Unii Europejskiej – droga 
do integracji finansowej

debata okrągłego stołu

24 czerwca 2015 / godz. 08.00–09.15

InAzia
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KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Jakie są perspektywy rentowności sektora bankowego?
Jak rozwiązać problem złych długów oraz restruktury-
zować banki w Europie? 
Nadzorcza ocena ryzyka i nadzór nad transgranicznymi 
grupami bankowymi przez kolegia nadzorcze
Czy unia rynków kapitałowych i finansowanie z rynku 
będą komplementarne dla finansowania przez banki?

DEBATA PROWADZONA PRZEZ 
EUROPEAN BANKING AUTHORITY
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WYSTĄPIENIA: 

Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska 

Anna Kicińska
Partner EY – Przewodnicząca Kapituły Konkursu

PROJEKT: PRZESTRZEŃ to ogólnopolski konkurs skiero-
wany do deweloperów, których inwestycje wpisują się 
w nurt ekologicznego projektowania. Celem konkursu jest 
promocja inwestorów, których inwestycje oprócz zysku 
przynoszą korzyści dla środowiska i społeczeństwa. 
Partnerem merytorycznym konkursu jest firma doradcza EY.

Uroczyste ogłoszenie 
wyników Konkursu 
Ministra Środowiska 
PROJEKT: PRZESTRZEŃ

debata panelowa

24 czerwca 2015 / godz. 13.15–13.30



WIECZORY 
KONGRESOWE
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19.40 – 20.20

Transport autokarowy do Hipodromu Sopot sprzed 
hotelu Sheraton

20.30

Welcome Drink

21.00

Wystąpienie Pana Jacka Karnowskiego, Prezydenta 
Miasta Sopotu  - Gospodarza Wieczoru

21.15

„Kadryl” – pokaz grupowego ujeżdżania koni 

Kadryl czyli "taniec" w którym bierze udział kilkanaście koni 
i jeźdźców, polegający na wykonywaniu danych figur lub 
układów choreograficznych. Efektowna i widowiskowa for-
ma sztuki jeździeckiej, wykonywana przy muzyce. 

Wieczór na Hipodromie 
w Sopocie

22 czerwca 2015 / godz. 20.30–23.00

Hipodrom Sopot
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Sopocki Hipodrom to obecnie jeden z najnowocześniej-
szych ośrodków jeździeckich w Polsce. Jego historia sięga 
lat siedemdziesiątych  XIX wieku teren obecnego hipodro-
mu był wykorzystywany przez kadrę pułku "czarnych hu-
zarów" z Gdańska - Wrzeszcza do organizacji biegów my-
śliwskich. Regularne gonitwy konne płaskie i przeszkodowe 
rozpoczęto rozgrywać w roku 1898.
Malowniczy teren zielony wewnątrz toru wyścigowego 
oraz Zabytkową Trybunę Sędziowską wybudowaną w 1926 
roku będzie można zwiedzić podczas przejażdżki zabytkową 
bryczką lub karetą.

PARTNER:
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21.00

Welcome Drink

21.10

PRZYWITANIE: 

Iwona Sroka
Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. 

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA

22.00 – 22.40

Koncert Leszka Możdżera – program solo i improwizacje

Leszek Możdżer jest jednym z najwybitniejszych polskich 
muzyków jazzowych. To pianista światowej klasy, odważny 
eksplorator i oryginalny twórca, wyróżniający się własnym 
językiem muzycznym. Urodził się 23 marca 1971 roku 
w Gdańsku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w piątym 
roku życia i przeszedłszy wszystkie szczeble edukacji uzyskał 
dyplom gdańskiej Akademii Muzycznej w 1996 roku. 
Jazzem zainteresował się w klasie maturalnej. Ostrogi zdo-
był w zespole klarnecisty Emila Kowalskiego, a pierw-
szą próbę z zespołem Miłość odbył na swoje 20 urodziny. 

Wieczór w Klubie Scena

23 czerwca 2015 / godz. 21.00–02.00

Klub Scena
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We wczesnych latach działalności muzycznej był również 
członkiem kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. W roku 
1992 otrzymał wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors 
i była to pierwsza kropla obfitego deszczu nagród, jakie 
miały spaść na niego przez następne lata. Od tamtego cza-
su zwyciężał we wszystkich kolejnych ankietach czytelni-
ków "Jazz Forum" w kategorii ‘fortepian’ i dwa razy z rzędu 
został uznany Muzykiem Roku (1995-96). 

PARTNERZY:
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MODERATOR:

Adam Maciejewski

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DEBATY:

Jak rozumieć kulturę z punktu widzenia rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego?
Które kultury cywilizacyjne okazały się najefektywniej-
sze w kształtowaniu rozwoju gospodarczego społe-
czeństw?
Czy kultura w sensie sztuki wpływa na rozwój gospo-
darki/biznesu?
Jakie formy kultury są najistotniejsze z punktu widzenia 
stymulowania rozwoju gospodarczego i kształtowania 
przewag konkurencyjnych?
Czy, a jeśli tak, to jak stymulować relacje biznes/kultura?

Dlaczego to ważne?

Kultura, w sensie sztuki, odgrywa istotną rolę w zachowa-
niach społecznych, które z kolei determinują zachowania 
gospodarcze. Ten pośredni związek wydaje się oczywisty. 
Kultura wciąż jednak pozostaje na marginesie inwestycji 
w rozwój szeroko rozumianej infrastruktury. 

Kultura @ Człowiek 
@ Gospodarka

debata otwarta z udziałem uczestników Kongresu

23 czerwca 2015 / godz. 23.00

Sala VIP (Klub Scena)
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Uważamy się za naród niezwykle kreatywny, jednak w ran-
kingach innowacyjności wypadamy dość blado. Co zrobić, 
by podnieść rolę kultury w świadomym stymulowaniu roz-
woju polskiego społeczeństwa i krajowej gospodarki?

ORGANIZATOR:

 

PARTNERZY DEBATY:
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Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowa-
na do studentów i młodych absolwentów.
Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz ak-
tywnego kształtowania kariery zawodowej. Buduje świado-
mość, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczy-
nia się do rozwoju gospodarczego i społecznego własnego 
kraju oraz Europy.
Akademia EFC włącza do debaty o przyszłości gospodarki 
Polski i UE, w tym szczególnie o perspektywach zawodo-
wych młodych absolwentów, o problemach napotykanych 
przez nich na progu ścieżki profesjonalnego rozwoju, a tak-
że o pomysłach na ich rozwiązanie.
W tym roku w Akademii EFC uczestniczy 132 studentów 
z Polski, Ukrainy, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.
Członkowie Akademii EFC przygotowali w tym roku pierwszą 
publikację pt. „What would we change in Europe?” skła-
dającą się z esejów  odpowiadających na pytania „Co zmie-
niłbym w Europie?” oraz „Co zmieniłbym w swoim kraju?”. 

Spotkanie członków Akademii EFC rozpoczyna się 
21 czerwca o godz. 18.00 debatą pt. „What would we 
change in Europe?”.

GOŚĆMI SPOTKAŃ Z L IDERAMI BĘDĄ:

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańsk 

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady Programowej 
Europejskiego Kongresu Finansowego 

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.



122 /  EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS

PARTNERZY AKADEMII  EFC:

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu PKN Orlen S.A.

Mateusz Morawiecki
CEO, Prezes Zarządu, Bank Zachodni WBK

Andrzej Tersa
Prezes Zarządu ENERGA S.A.

Herbert Wirth
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

WARSZTATY DLA STUDENTÓW ORGANIZUJĄ:

Bank Zachodni WBK 
EY
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie zakończy się 25 czerwca. Miasto Gdańsk 
zaprasza tego dnia członków Akademii EFC do Euro-
pejskiego Centrum Solidarności. 

MECENAS AKADEMII  EFC:



ORGANIZATORZY
I PARTNERZY
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W S P ó ł O R g a N I z a t O R z y
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P a R t N E R z y  g ł ó W N I
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P a R t N E R z y



EUROPEAN F INANCIAL CONGRESS /  127

P a R t N E R z y  I N S t y t U C J O N a L N I
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P a R t N E R z y  M E D I a L N I

g ł ó W N I  P a R t N E R z y  M E D I a L N I

P a R t N E R z y  I N S t y t U C J O N a L N I






