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Wstęp

Rok 2021 był drugim rokiem działania Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym.
W tym roku Klub odnotował dwie zmiany.
Agata Kwaśniak, która uruchomiła działanie Klubu i od samego
początku była jego Liderem, z końcem września 2021 roku
wróciła do pracy w sektorze bankowym. Jej praca przyniosła
wiele ważnych i interesujących debat i opracowań, za co należą
się jej gorące podziękowania.
Kierowanie Klubem przejął Andrzej Reich, były wieloletni pracownik nadzoru bankowego (kierował Departamentem Regulacji Bankowych UKNF) oraz były przedstawiciel polskiego nadzoru w EBA, a wcześniej w CEBS, wieloletni członek władz obu
organizacji.
W I połowie 2021 roku Klub przygotował cztery debaty online
oraz dwa Stanowiska.
W II połowie roku inicjatywy Klubu częściowo wróciły do świata realnego. Podczas wrześniowej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, odbyły się dwie ważne debaty współtworzone
przez Klub: Prawo w parze z ekonomią i zdrowym rozsądkiem,
oraz System opodatkowania banków – wpływ polityki podatkowej
na rynek finansowy.
W połowie października 2021 odbyło się pierwsze po długiej
przerwie spotkanie klubowe, jeszcze w formule hybrydowej,
która zapewne będzie nam towarzyszyć przez pewien czas.
Spotkanie było poświęcone prezentacji eksperckiego opracowania zatytułowanego Kredytów walutowych portret własny, które zostało przygotowane w ramach działalności Klubu.
Z kolei, w połowie grudnia odbył się Kongres Bankowości Detalicznej, w programie którego znalazła się przygotowana i prowadzona przez Klub debata: Czy grozi nam kryzys na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych? Klub także opracował i konsultował z jego członkami Rekomendację Wykorzystanie wkładu
własnego w charakterze instrumentu ograniczającego ryzyko kredytów mieszkaniowych.

1

W drugiej połowie grudnia eksperci Klubu przygotowali
i uzgodnili z członkami Klubu opinię dotyczącą sprawy prowadzonej przez TSUE dotyczącej kosztu kapitału i zmiany wartości
pieniądza w czasie (sprawa C520/21). Jest to druga opinia ekspertów Klubu odnosząca się do problemu kredytów walutowych kierowana do TSUE. Opinia została przekazana do TSUE
przez Związek Banków Polskich.
W ostatnim kwartale 2021 roku doszło do szybkiej materializacji ryzyka walutowego oraz stopy procentowej. Rośnie liczba
pozwów kierowanych przeciwko bankom przez kredytobiorców
walutowych, a rozpatrujące je sądy orzekają niemal wyłącznie
na korzyść kredytobiorców, również w drugiej instancji. Ta sytuacja stwarza zagrożenie dla stabilności polskich banków.
W dodatku rosnące szybko stopy procentowe przekładają się na
wzrost rat kredytów złotowych i należy się liczyć z kolejną falą
pozwów, tym wnoszonych przez złotówkowiczów. Źródłem tych
problemów w niemałym stopniu jest brak należytej wiedzy
ekonomicznej po stronie kredytobiorców oraz decydentów wypowiadających się lub rozstrzygających w sprawach związanych z rynkiem finansowym. Zmiana tej sytuacji wymaga propagowania w środowiskach opiniotwórczych i decyzyjnych niezbędnej wiedzy Dlatego powyższe zagadnienia znajdować się
będą wśród priorytetowych zadań Klubu.
Na kolejnych stronach przedstawiamy szczegółowa informacja
o aktywności Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym w roku 2021.

Leszek Pawłowicz
Koordynator Europejskiego
Kongresu Finansowego

Andrzej Reich
Lider Klubu Odpowiedzialnych
Finansów przy EKF
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26 stycznia
2021

Debata online:

Jak zapobiec stratom i utrzymać reputację
w dobie zachodzących zmian w otoczeniu
społeczno-gospodarczym, co mogą zyskać
instytucje finansowe na wdrożeniu ESG?
z udziałem:
 Aleksandry Górskiej, Deutsche Bank Polska S.A.
 Marii Krawczyńskiej, BNP Paribas Bank Polska S.A.
 Iwony Ryniewicz, mBank S.A.
 Moniki Wolskiej-Hertman, Citibank Europe plc Oddział
w Polsce
prowadzona przez: Agatę Kwaśniak, Klub Odpowiedzialnych
Finansów przy EKF
Tematy poruszone w dyskusji:
- Na jakie czynniki w koncepcji zrównoważonego rozwoju banki mogą
wywierać wpływ?
- Czy i jak należy zmienić kulturę organizacyjną w bankach, jak wprowadzić
„nowy sposób myślenia” wobec wyzwań związanych z relacjami społecznogospodarczymi?
- Czy i jakie obszary bankowości należy przebudować, aby sektor bankowy
mógł być branżą respektującą zasady zrównoważonego rozwoju?

Zapis wideo debaty: https://www.efcongress.com/klubodpowiedzialnych-finansow/webinary-klubuodpowiedzialnych-finansow-przy-ekf/#youtube-5
Raport z debaty: https://fundacjacms.pl/wp-content/
uploads/2021/02/Raport-Jak-zapobiecstratom___ESG.pdf

Raport został upubliczniony ponad 5000 adresatom poprzez
Newsletter Europejskiego Kongresu Finansowego
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Debata online:

26 lutego 2021
Problem kredytów frankowych a idea ESG
z udziałem:
 Jacka Bartkiewicza, Eksperta, ostatnio Członka Zarządu NBP
 Marcina Dumy, Fundacja Instytut Badań Rynkowych
i Społecznych IBRiS
 dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz, Kancelaria Prawna
GESSEL Attorneys at law
 prof. Krzysztofa Kalickiego, Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie
 prof. Jana Szambelańczyka, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
prowadzona przez: Agatę Kwaśniak, Klub Odpowiedzialnych
Finansów przy EKF
Tematy poruszone w dyskusji:
- Czy ugoda powinna być zawarta tylko pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą.
- Jaka jest rola Państwa w procesie zawierania ugody?
- Kiedy ugoda ma szanse być akceptowana społecznie?
- Jak sprawić, aby ugoda była niewzruszalna?

Zapis wideo debaty:
https://www.efcongress.com/klub-odpowiedzialnych-finansow/
webinary-klubu-odpowiedzialnych-finansow-przy-ekf/#youtube
-4
Raport z debaty:
https://fundacjacms.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-zdebatyKredyty-frankowe-a-idea-ESG-1.pdf

Raport został upubliczniony ponad 5000 adresatom poprzez
Newsletter Europejskiego Kongresu Finansowego.
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Debata online:

30 marca 2021
Waga czynników ESG w budowie modelu
działania funduszy inwestycyjnych
nieruchomości na wynajem (REIT) w Polsce
z udziałem:
 dr Anny Grygiel –Tomaszewskiej, Szkoła Głowna Handlowa
w Warszawie
 prof. Andrzeja Rzońcy, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
 Jacka Sochy, Członka Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego
 prof. Marka Wierzbowskiego, Kancelaria Wierzbowski &
Partnerzy
prowadzona przez: Agatę Kwaśniak, Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF.
Kontekst debaty:
Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad stworzeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych w nieruchomości na wynajem. NBP w odpowiedzi na zapytanie Dziennika Gazety Prawnej przedstawił swoje stanowisko. NBP obawia się, że REIT-y mogą
stać się źródłem generowania ryzyka dla stabilności sektora finansowego oraz gospodarstw domowych. NBP wskazuje m.in. na:
- obawy o długoterminową rentowność inwestycji
- aspekty społeczne i ekonomiczne w kontekście dążeń i celów wszystkich
interesariuszy w wymiarze przekrojowym (między różnymi zaangażowanymi
grupami)
- kwestie rodzaju nieruchomości, parametrów energetycznych, transparentności
- zyskowności inwestycji a ich wpływu na poziom życia społeczności.
Organizując debatę włączyliśmy się w dyskusję jaki wpływ może mieć powstanie
tych funduszy na sytuację rynkową w Polsce.

Zapis wideo debaty:
https://www.efcongress.com/klub-odpowiedzialnych-finansow/
webinary-klubu-odpowiedzialnych-finansow-przy-ekf/#youtube-3
Raport z debaty:
https://fundacjacms.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wagaczynnikow-ESGdla-modelu-REIT.pdf
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Raport został upubliczniony ponad 5000 adresatom poprzez
Newsletter Europejskiego Kongresu Finansowego.

Debata online:

MREL (minimum requirement for own funds
and eligible liabilities) - pytania i obawy

27 kwietnia
2021

z udziałem:
 dr Joanny Cichorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
 Krzysztofa Górala, ING Bank Śląski S.A.
 Tomasza Mironczuka, Instytut Rynku Finansowego
 Zdzisława Sokala, Doradcy Prezydenta RP,
Uczelnia Łazarskiego
prowadzona przez: Agatę Kwaśniak, Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF.
Tematy poruszone w dyskusji:
- Wpływ otoczenia społeczno-ekonomicznego na funkcjonowanie rynku
finansowego
- Wpływ tworzenia MREL na stabilność systemu finansowego
- Wyzwania związane z funkcjonowaniem instrumentów MREL,
adekwatność narzędzi regulacyjno-nadzorczych

Zapis wideo debaty:
https://www.efcongress.com/klub-odpowiedzialnychfinansow/webinary-klubu-odpowiedzialnych-finansowprzy-ekf/#youtube-2
Raport z debaty:
https://fundacjacms.pl/wp-content/uploads/2021/05/
MREL-pytania-iobawy.pdf

Raport został upubliczniony ponad 5000 adresatom
poprzez Newsletter Europejskiego Kongresu
Finansowego.
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kwiecien 2021

Stanowisko ekspertów Europejskiego Kongresu
Finansowego w sprawie ryzyka systemowego
kredytów frankowych
https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2021/04/
Stanowiskoekspert%C3%B3w-Europejskiego-KongresuFinansowego-w-sprawie-ryzykasystemowego-kredyt%C3%B3wfrankowych.pdf
Stanowisko zostało upublicznione ponad 5000 adresatom
poprzez Newsletter Europejskiego Kongresu Finansowego
oraz wysłane do:
 prezesów, przewodniczących Wydziałów Cywilnych
i Cywilnych Odwoławczych
 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego
 przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji sejmowych i senackich (Komisja Finansów Publicznych, Komisja
Gospodarki i Rozwoju, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisja Ustawodawcza, Budżetu i Finansów Publicznych, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji)
 Prezesa Rady Ministrów, Prezesa NBP, Prezesa BFG, Przewodniczącego KNF, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości
 Dziekanów Wydziałów Prawa uniwersytetów
 Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa UOKiK, Rzecznika
Finansowego
 mediów.
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Stanowisko Europejskiego Kongresu Finansowego w konsultacjach Komisji Europejskiej
dot. określenia ustawowej stopy zastąpienia
wskaźnika referencyjnego CHF LIBOR

maj — czerwiec
2021

https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2021/05/
Answers-of-theEFC_Statutory-Replacement-Rate-for-CHFLIBOR.pdf
Stanowisko zostało zaprezentowane przez dr Martę Penczar
(Uniwersytet Gdański) i Tomasza Mironczuka (Instytut Rynku
Finansowego) podczas Europejskiego Kongresu Finansowego
online 14 czerwca 2021
https://www.efcongress.com/wideo/#youtube-72
Stanowisko zostało upublicznione ponad 5000 adresatom poprzez Newsletter Europejskiego Kongresu Finansowego.
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13 wrzesnia
2021

Debata podczas Europejskiego Kongresu Finansowego:

Prawo w parze z ekonomią i zdrowym
rozsądkiem
z udziałem:
 prof. Leszka Balcerowicza
 prof. Leszka Pawłowicza
 prof. Stanisława Sołtysińskiego
 prof. Jana Szambelańczyka
 prof. Marka Wierzbowskiego
prowadzona przez: Krzysztofa Jedlaka, redaktora naczelnego
Dziennika Gazety Prawnej.
Debata była merytoryczną kontynuacją i rozwinięciem debat
Klubu Odpowiedzialnych Finansów ze stycznia, kwietnia
i listopada 2020 oraz Stanowiska EKF z kwietnia 2021.
Kontekst debaty:
Coraz częściej orzecznictwo sądowe związane z ochroną praw konsumenta zderza się realiami ekonomicznymi oraz prawami gospodarki rynkowej. Interpretacje regulacji prawnych przez instytucje publiczne (UOKiK, Rzecznik Finansowy,
KNF) wydawane są pod presją polityczną i mogą powodować skutki odwrotne
od zamierzonych. Przykładem są sprawy związane ze sporami dotyczącymi kredytów denominowanych w CHF. Ryzyko prawne w systemie bankowym przewyższa już ryzyko kredytowe. Potrzebne są działania przeciwdziałające niszczeniu mechanizmów gospodarki rynkowej.





Jakie są konsekwencje zmian otoczenia prawnego i interpretacyjnego
dla obrotu gospodarczego.
Zagrożenia dla utrzymania ładu gospodarczego wynikające ze stosowania
prawa na podstawie analizy dogmatycznej (logiczno-językowej).
Czy potrzebny jest zbiór „abuzywnych” rozstrzygnięć łamiących prawa
i mechanizmy rozwojowe gospodarki rynkowej lub kodeks dobrych praktyk
w tym zakresie?

Zapis wideo debaty:
https://www.efcongress.com/wideo/#youtube-16
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Debata podczas Europejskiego Kongresu Finansowego
zorganizowana we współpracy z KPMG:

System opodatkowania banków – wpływ
polityki podatkowej na rynek finansowy

14 wrzesnia
2021

z udziałem:
 prof. Dominika Gajewskiego, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
 prof. Anety Hryckiewicz-Gontarczyk, Akademia Leona
Koźmińskiego
 Stacy Ligas, KPMG w Polsce
 Sebastiana Skuzy, Ministerstwo Finansów
 Cezarego Stypułkowskiego, mBank S.A.
prowadzona przez Grzegorza Cimochowskiego, KPMG
w Polsce.
Kontekst debaty:
Spadek rentowności banków i brak perspektyw jej budowy to najpoważniejsze problemy sektora bankowego. Problemy te są następstwem pandemii
wirusa COVID-19 oraz konsekwencją wysokich obciążeń zewnętrznych sektora. Obciążenia podatkowe banków z tytułu podatku dochodowego na koniec roku 2015 stanowiły 21,1% wyniku finansowego, w roku 2016 24,1% i
systematycznie rosły osiągając na 31/12/2020 r. poziom 39,9%. Niezależnie
od obciążeń podatkiem dochodowym banki od 2016 roku są obciążane podatkiem od instytucji finansowych, który wynosi ok 4 mld zł rocznie przy 6,9
mld zysku netto sektora bankowego za rok 2020.
Tak wysoki poziom obciążeń podatkowych wynika ze strukturalnych zmian
na rynku finansowym i stanowi poważne zagrożenie dla efektywności i stabilności sektora bankowego. Dlatego istnieje potrzeba zastanowienia się nad
obecnymi rozwiązaniami podatkowymi pod kątem ich adekwatności dla dzisiejszej sytuacji ekonomicznej, która radykalnie zmienia warunki działania
sektora finansowego i gospodarki.
Celem debaty jest analiza wpływu obciążeń podatkowych banków na bezpieczeństwo rynku finansowego i rozwój gospodarki oraz wypracowanie rekomendacji mających na celu dopasowanie polityki podatkowej do radykalnie
zmienionych warunków działania sektora finansowego.

Zapis wideo debaty:
https://www.efcongress.com/wideo/#youtube-32
Rekomendacje z debaty:
https://www.efcongress.com/rekomendacje/rekomendacje2021/
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14 pazdziernika
2021

Debata hybrydowa:

Kredyty walutowe – prosta teoria kontra skomplikowana rzeczywistość. Aspekty ekonomiczne,
prawne i psychologiczne a zdrowy rozsądek
z udziałem:
 prof. Krzysztofa Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski
 prof. Leszka Pawłowicza, Europejski Kongres Finansowy
 Pawła Preussa, EY
 Andrzeja Reicha, Klub Odpowiedzialnych Finansów
 prof. Marka Wierzbowskiego, Uniwersytet Warszawski
 Marcina Zielińskiego, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju
Wstępem do debaty było opracowanie Andrzeja Reicha pt.
Kredytów walutowych portret własny we współpracy z bankami –
członkami Klubu, którzy w procesie konsultacji materiału wnieśli
wiele cennych uwag.
Tematy poruszone w dyskusji:
- Określenie rzeczywistej sytuacji kredytobiorców walutowych i złotówkowych
z uwzględnieniem obiektywnych aspektów rynkowych na przestrzeni kilkunastu lat
- Podsumowanie sytuacji prawnej w kwestii kredytów walutowych i mechanizmów
z tym związanych
- Aspekt ochrony konsumenta w kontekście ekonomii i psychologii/socjologii –
gdzie jest „zdrowy rozsądek”?
- Określenie scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji oraz ich konsekwencji
- Realne rozwiązanie problemu kredytów walutowych – czy jest jeszcze możliwe
pogodzenie oczekiwań obu stron?

Tekst opracowania „Kredytów portret własny”:
https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2021/10/RAPORT
-KOF-KREDYT%C3%93W-WALUTOWYCH-PORTRET-W%C5%81ASNY
-14.10.21.pdf
Zapis wideo debaty:
https://www.efcongress.com/klub-odpowiedzialnych-finansow/
webinary-klubu-odpowiedzialnych-finansow-przy-ekf/#youtube-1
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27 grudnia 2021 do wszystkich sądów powszechnych została
skierowana petycja w sprawie kredytów walutowych, której autor powołał
się na powyższe opracowanie i dołączył je jako załącznik do petycji.

Debata podczas Kongresu Bankowości Detalicznej:

Czy grozi nam kryzys na rynku hipotecznych
kredytów mieszkaniowych?

15 grudnia 2021

z udziałem:
 Mariusza Cholewy, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 Wojciecha Rybaka, Bank Millennium
 Przemysława Szczygielskiego, Deloitte w Polsce,
prowadzona przez Andrzeja Reicha, Klub Odpowiedzialnych
Finansów przy EKF.
Kontekst debaty:
- Przez ostatnie półtora roku stopy procentowe NBP były wyjątkowo niskie,
w ostatnim okresie pomimo gwałtownie rosnącej inflacji. Udzielone wtedy
kredyty charakteryzowały się bardzo niską ratą. Wielu klientów postrzegało tę
sytuację jako obniżkę cen kredytów. Sądząc po komentarzach w domenie
publicznej po ostatniej decyzji RPP dla wielu kredytobiorców niewielki nawet
wzrost raty może stanowić problem, a zapewne nie jest to ostatnia podwyżka
stóp.
- Rosnące w szybkim tempie ceny mieszkań. Tani kredyt zwiększa popyt na
mieszkania, popyt rośnie szybciej niż podaż, w wyniku czego inflacja cen
nieruchomości jest wyższa niż CPI. Prowadzi to powstania bąbla cen
nieruchomości.
- Brak instrumentów makroostrożnościowych, które umożliwiałyby ograniczanie
ryzyka systemowego. Znajdujące się w Rekomendacji S zalecenia dotyczące
LtV mają jedynie zapobiegać nadmiernemu lewarowaniu kredytobiorców i nie
nadają się do ograniczania ryzyka systemowego.
- Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym znacząco ogranicza
skuteczność posiadania wkładu własnego. Dzięki gwarancji udzielanej przez
BGK duża grupa klientów może liczyć kredyt, który finansuje 100% kosztu
nieruchomości.
Powyższe czynniki przyczyniły się do dwóch kryzysów, które pod koniec pierwszej dekady XXI wieku dotknęły polski sektor finansowy: globalny kryzys
subprime oraz lokalny kryzys związany z załamaniem się rynku kredytów walutowych. Ówczesne wydarzenia każą traktować obecne zagrożenia poważnie,
a doświadczenia tamtych lat powinny być pomocne przy definiowaniu sposobów przeciwdziałania ryzyku pojawienia się kolejnego kryzysu.

Zapis wideo debaty: https://www.efcongress.com/kbd/wideokbd/#youtube-4
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grudzien 2021

Klub Odpowiedzialnych Finansów przygotował opinię dla
TSUE w sprawie C520/21 dotyczącej kosztu kapitału i zmiany
wartości pieniądza w czasie.
Jest to druga opinia ekspertów Klubu odnosząca się do problemu kredytów walutowych kierowana do TSUE.
Opinia przygotowana przez ekspertów Klubu Odpowiedzialnych Finansów została przedstawiona do zaopiniowania bankom należącym do Klubu Odpowiedzialnych Finansów oraz
Związkowi Banków Polskich, który przekazał ostateczną wersję opinii do TSUE.

Tekst opinii:
https://zbp.pl/getmedia/43e76bed-907a-400d-897ab40a54429dce/Stanowisko-EKF-do-sprawy-prejudycjalnej-C520_21
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Klub
Odpowiedzialnych
Finansów
przy
Europejskim
Kongresie
Finansowym

Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego na rzecz wzrostu
wiarygodności i odpowiedzialności sektora finansowego,
w szczególności opracowywanie zasad, dobrych praktyk
i rekomendacji w zakresie:
 wiarygodności i stabilności systemu finansowego,
 kreowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy

i społeczności lokalnych,
 przestrzegania zasad corporate governance,

.

Klub Odpowiedzianych Finansów
przy Europejskim Kongresie Finansowym

www.fundacjacms.pl
www.efcongress.com
e-mail: andrzej.reich@fundacjacms.pl

 ochrony środowiska naturalnego.

