
 

  

Odpowiedź na uwagi Parlamentu 

Europejskiego przedstawione 

w rezolucji w sprawie raportu 

rocznego EBC za rok 2020 

Raport roczny EBC za rok 2020 został przedstawiony przez wiceprezesa EBC 

14 kwietnia 2021 roku na specjalnej sesji Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Parlamentu Europejskiego1. W dniu 14 lutego 2022 roku prezes EBC wzięła udział 

w debacie plenarnej Parlamentu poświęconej temu raportowi2. Następnego dnia 

Parlament przyjął rezolucję w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku 

Centralnego za rok 2020 (zwaną dalej „rezolucją”)3. 

Wraz z raportem rocznym za rok 2021 EBC przekazuje Parlamentowi 

Europejskiemu odpowiedź na jego uwagi zawarte w rezolucji4. 

1 Polityka pieniężna 

Jeśli chodzi o wyrażony w rezolucji apel do EBC o uważne monitorowanie 

wysokich stóp inflacji i podjęcie działań mających na celu ochronę stabilności 

cen, EBC nieustannie przykłada ogromną wagę do 2-procentowego celu 

inflacyjnego. Decyzje EBC w sprawie polityki pieniężnej w dalszym ciągu są 

zorientowane na zapewnienie stabilności cen w średnim okresie. Wojna w Ukrainie 

ma poważny wpływ na gospodarkę strefy euro i doprowadziła do znacznego 

nasilenia się niepewności. Gospodarcze skutki wojny będą zależeć od dalszego 

przebiegu tego konfliktu, wpływu obecnych sankcji, a także ewentualnych dalszych 

środków. Inflacja znacznie wzrosła i w nadchodzących miesiącach pozostanie 

wysoka, głównie z powodu gwałtownego zwiększenia się kosztów energii. Dane, 

jakie napłynęły od marca, wzmocniły oczekiwanie Rady Prezesów, że zakupy netto 

aktywów w ramach prowadzonego przez EBC programu skupu aktywów (APP) 

powinny zostać zakończone w trzecim kwartale. Kalibracja polityki pieniężnej będzie 

w dalszym ciągu zależeć od danych i odzwierciedlać ocenę perspektyw w danym 

czasie. EBC jest gotów dostosowywać wszystkie swoje narzędzia w ramach swojego 

mandatu, w razie potrzeby z zastosowaniem elastyczności, żeby sprawić, że inflacja 

ustabilizuje się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie. 

Co do wspomnianego w rezolucji zapewniania i monitorowania konieczności, 

adekwatności i proporcjonalności środków polityki pieniężnej, EBC poddaje te 

 

1  Zob. strona internetowa EBC. 

2  Zob. strona internetowa EBC. 

3  Przyjęty tekst rezolucji jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. 

4  Odpowiedź nie obejmuje zagadnień poruszonych w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie unii 

bankowej. Ich omówienie znajduje się w raporcie rocznym EBC z działalności nadzorczej. Odpowiedź 

na rezolucję w sprawie unii bankowej zostanie opublikowana w dalszej części bieżącego roku. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210414~4291d0b4db.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220214_1~ec87ef8c3a.en.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0029_PL.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.pl.html
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aspekty systematycznej ocenie przy podejmowaniu decyzji w sprawie polityki 

pieniężnej. Ta ocena obejmuje analizę skuteczności i efektywności środków polityki 

pieniężnej pod względem zapewniania stabilności cen, a także wynikających z nich 

korzyści i potencjalnych skutków ubocznych oraz wzajemnej interakcji i wyważenia 

tych środków z upływem czasu. Ma to szczególnie ważne znaczenie z uwagi na 

stosowanie środków polityki pieniężnej innych niż podstawowe stopy procentowe. 

Wyniki tej oceny mogą wpływać zarówno na skalę stosowania tych środków, jak i na 

ich kształt, które można dostosowywać, żeby przeciwdziałać potencjalnym skutkom 

ubocznym lub je ograniczać5. 

Co do poruszonej w rezolucji kwestii wpływu niskich stóp procentowych na 

sytuację przedsiębiorstw, zachęty do reform i inwestycji oraz systemy 

emerytalne i ubezpieczeniowe, przy dokonywaniu wspomnianej powyżej oceny 

proporcjonalności EBC bierze pod uwagę wszystkie istotne aspekty związane 

z gospodarką realną i systemem finansowym. Instrumenty polityki pieniężnej 

EBC są stale monitorowane, co ma zagwarantować ich współmierność do realizacji 

celu statutowego, zwłaszcza że im dłużej utrzymują się niskie stopy procentowe, tym 

bardziej mogą nasilać się skutki uboczne tych instrumentów w systemie finansowym 

i poza nim. 

Jeśli chodzi o skuteczność instrumentów polityki pieniężnej EBC, w tym 

wpływ ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO) na 

gospodarkę realną, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 

polityka pieniężna EBC została skalibrowana tak, aby umożliwić dostęp do 

płynności wszystkim sektorom gospodarki. Operacje TLTRO zapewniają 

bankom ze strefy euro finansowanie na bardzo korzystnych zasadach, pod 

warunkiem że banki utrzymują akcję kredytową na rzecz gospodarki realnej, co jest 

szczególnie ważne w czasach zwiększonej niepewności. Ogólnie istnieją liczne 

dowody na to, że operacje TLTRO bardzo skutecznie obniżają koszty finansowania 

banków i są dla nich zachętą do udzielania kredytów przedsiębiorstwom 

i gospodarstwom domowym, w tym do zapewniania płynności 

mikroprzedsiębiorstwom i samozatrudnionym, które to podmioty zwykle zdają się na 

banki, żeby uzyskać kredyt6. Podczas pandemii skuteczność wspomnianych 

środków wzmacniały środki mikro- i makroostrożnościowe oraz wsparcie ze strony 

polityki fiskalnej, w szczególności gwarancje rządowe i programy moratoriów. 

W kwietniu 2020 EBC przyjął ukierunkowany pakiet środków łagodzących wymogi 

dotyczące zabezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów dla mniejszych 

przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych oraz osób fizycznych7. Banki mogą 

finansować kredyty dla tych grup dzięki korzystnym warunkom operacji TLTRO 

i w ten sposób podtrzymywać akcję kredytową na rzecz tych grup. Wszystkie te 

środki polityki pieniężnej mają przyczyniać się do utrzymania korzystnych warunków 

 

5  Przykładowo EBC wyłączył z programu TLTRO kredyty hipoteczne dla gospodarstw domowych w celu 

ograniczenia ryzyka, że wskutek udzielania kredytów dojdzie do niezrównoważonego wzrostu cen 

nieruchomości mieszkaniowych. Kolejnym przykładem jest dwupoziomowy system oprocentowania 

deponowanych nadwyżek płynności, który wprowadzono, by przeciwdziałać wpływowi ujemnych stóp 

procentowych na transmisję polityki pieniężnej przez kanał bankowy. 

6  Więcej informacji można znaleźć w artykule pt. „TLTRO III and bank lending conditions”, Economic 

Bulletin, wyd. 6, EBC, 2021. 

7  Zob. komunikat prasowy pt. „ECB announces package of temporary collateral easing measures”, EBC, 

7 kwietnia 2020.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202106_02~35bf40777b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
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finansowania i tym samym łagodzić ograniczenia w dostępie MŚP do finansowania 

i zwiększać ich odporność na szoki finansowe. EBC nadal uważnie monitoruje 

warunki finansowania MŚP, przede wszystkim w ramach swojego badania 

ankietowego na temat dostępu przedsiębiorstw do finansowania (SAFE), 

przeprowadzanego co pół roku8. 

Co do kwalifikowalności greckich obligacji skarbowych w ramach programu 

skupu aktywów sektora publicznego (PSPP), EBC zaznacza, że w ostatnich 

latach jakość kredytowa tych obligacji stale się poprawiała, ale nie osiągnęła 

jeszcze progu kwalifikowalności do programu PSPP. Nadanie greckim 

obligacjom skarbowym statusu kwalifikowanych do programu PSPP zależy od 

decyzji Rady Prezesów, uwzględniającej różne czynniki, w tym – zarządzanie 

ryzykiem. Chociaż dotychczas te obligacje nie były skupowane w ramach programu 

PSPP, to łagodne nastawienie polityki pieniężnej EBC znacznie przyczyniło się do 

poluzowania warunków finansowych w Grecji, o czym świadczy niskie na tle 

historycznym oprocentowanie kredytów bankowych dla gospodarstw domowych 

i przedsiębiorstw w tym kraju9. EBC nadal bardzo aktywnie działa na rynku greckich 

obligacji skarbowych przez reinwestowanie aktywów nabytych w ramach 

nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), do którego rynkowe 

dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rząd grecki zostały zakwalifikowane 

na zasadzie odstępstwa. EBC będzie w dalszym ciągu reinwestować wszystkie 

spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z zasobów w ramach 

programu PEPP przynajmniej do końca 2024. Ponadto w wypadku zaobserwowania 

zagrożeń dla płynnej transmisji polityki pieniężnej do gospodarki greckiej EBC może 

elastycznie dostosować reinwestycje w ramach programu PEPP w poszczególnych 

jurysdykcjach w celu przeciwdziałania wszelkiej nieuzasadnionej fragmentacji 

rynku10. Wreszcie greckie obligacje skarbowe są tymczasowo akceptowane jako 

zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu i tak pozostanie przynajmniej tak 

długo, jak długo kontynuowane będą reinwestycje w odniesieniu do greckich 

obligacji skarbowych w ramach programu PEPP11. 

2 Cel inflacyjny i pomiar inflacji 

Jeśli chodzi o nowy cel inflacyjny EBC i wskazany w rezolucji brak 

arytmetycznego odniesienia w definicji, EBC uważa, że utrzymaniu stabilności 

cen najbardziej sprzyja przyjęcie celu inflacyjnego wynoszącego 2% 

w średnim okresie. Taka ilościowa definicja celu w zakresie stabilności cen jest 

prosta, jasna i łatwa w komunikacji, dzięki czemu powinna przyczyniać się do 

skuteczniejszego zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Nastawienie 

średniookresowe ma istotne znaczenie dla uwzględniania niepewności w procesach 

inflacyjnych i transmisji polityki pieniężnej: zakłada się niedoskonałą kontrolę inflacji 
 

8  Zob. „Survey on the access to finance of enterprises”, strona internetowa EBC. 

9  Więcej informacji o warunkach finansowych w Grecji można znaleźć w piśmie w sprawie polityki 

pieniężnej skierowanym przez prezes EBC do posła do Parlamentu Europejskiego Dimitriosa 

Papadimoulisa, 4 lutego 2022.  

10  Zob. decyzje w sprawie polityki pieniężnej, EBC, 16 grudnia 2021.  

11  Zob. komunikat prasowy pt. „ECB announces timeline to gradually phase out temporary pandemic 

collateral easing measures”, EBC, 24 marca 2022. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter220207_Papadimoulis~a229f0b06f.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216~1b6d3a1fd8.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220324~8b7f2ff5ea.en.html
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przez politykę pieniężną w krótkim okresie ze względu na zmienne opóźnienia 

w przełożeniu tej polityki na gospodarkę i inflację. Ramy czasowe średniego okresu 

nie są sztywno ustalone i niekoniecznie muszą pokrywać się z końcem horyzontu 

projekcji ekspertów EBC i Eurosystemu. Zawierają w sobie natomiast pewną 

elastyczność, umożliwiającą ocenę źródła szoków i pomijanie szoków przejściowych, 

które mogą ustąpić samoistnie, a także szoków wymuszających kompromisy 

w zakresie polityki przez tymczasowe zmiany inflacji i produkcji w różnych 

kierunkach (jak w przypadku szoków podażowych)12.  

Jeśli chodzi o włączenie kosztów związanych z nieruchomościami 

zamieszkiwanymi przez właściciela (OOH, z ang. owner-occupied housing) do 

zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP), EBC zaznacza, że 

Eurostat i krajowe urzędy statystyczne, w ścisłej współpracy z Europejskim 

Systemem Banków Centralnych (ESBC), rozważają obecnie, jak sprostać 

zaleceniu Rady Prezesów i etapowo włączać OOH do wskaźnika HICP. Jak 

ogłoszono w nowej strategii polityki pieniężnej EBC, za preferowany sposób 

realizacji tego celu Rada Prezesów uznaje koncepcję opartą na wartości nabycia 

netto. Ta koncepcja odzwierciedla zmiany cen w wydatkach związanych z zakupem 

lokali mieszkalnych nienależących dotychczas do sektora gospodarstw domowych 

oraz wydatkach związanych z posiadaniem domów i mieszkań zamieszkiwanych 

przez właściciela. Konkretne etapy pełnego włączenia OOH do wskaźnika HICP 

przedstawiono w formie planu działania13. Przedmiotowe wskaźniki cen – HICP 

i wskaźnik cen nieruchomości zamieszkiwanych przez właściciela (wskaźnik cen 

OOH) – opracowuje, przedstawia i rozpowszechnia Europejski System Statystyczny 

(ESS), który obejmuje Eurostat i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich 

UE. W związku z tym decyzja o sposobie wypełnienia wymogów określonych przez 

Radę Prezesów leży w gestii ESS. W odniesieniu do wpływu na HICP wstępna 

analiza ekspertów EBC pokazuje, że w ostatnich dziesięciu latach wskaźnik HICP 

z uwzględnieniem wskaźnika cen OOH wykazywał stopy inflacji, które nie różniły się 

znacznie od HICP bez kosztów OOH14.  

Jeśli chodzi o adekwatny pomiar wydatków konsumpcyjnych, EBC jest zdania, 

że włączenie OOH do wskaźnika HICP pozwoliłoby lepiej uchwycić zjawisko 

inflacji cen konsumpcyjnych, przy czym należy zauważyć, że wyodrębnienie 

składowej konsumpcyjnej jest złożonym zagadnieniem. Wskaźnik HICP 

w obecnej postaci obejmuje wydatki na rzeczywiste czynsze za wynajem 

nieruchomości mieszkaniowych oraz koszty eksploatacyjne ponoszone przez 

 

12  Więcej informacji można znaleźć w artykule „The ECB’s price stability framework: past experience, and 

current and future challenges”, Occasional Paper Series, nr 269, EBC, wrzesień 2021.  

13  Więcej informacji można znaleźć w pkt 3 opracowania „An overview of the ECB’s monetary policy 

strategy”, EBC, lipiec 2021, oraz w przemówieniu prezes Christine Lagarde podczas wysłuchania 

przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego, 15 listopada 2021.  

14  Analiza pokazuje, że wskaźnik cen łączący HICP i wskaźnik cen OOH wykazuje stopy inflacji 

o większej cykliczności niż bieżące stopy inflacji HICP. W latach 2012−2020 różnice były niewielkie: ich 

skrajne wartości to −0,3 pkt proc. i +0,3 pkt proc., natomiast wartość średnia wyniosła +0,1 pkt proc. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule „Owner-occupied housing and inflation measurement”, 

Economic Bulletin, wyd. 1, EBC, 2022. Opisano w nim również właściwości wskaźnika łączącego HICP 

i wskaźnik cen OOH, koncepcję statystyczną leżącą u jego podstaw i metody jego opracowywania, 

a także etapy, jakie należy osiągnąć przed ostatecznym włączeniem OOH do wskaźnika HICP. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211115~6fa9a12c1e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2022/html/ecb.ebart202201_01~f643aad55c.en.html
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właścicieli i najemców15. Nie uwzględnia jednak najważniejszej części kosztów OOH 

obciążających gospodarstwa domowe, czyli zakupu domów i mieszkań oraz 

wydatków związanych z posiadaniem lokalu mieszkalnego lub ewentualnie 

szacunkowego kosztu mieszkania w posiadanym przez siebie lokalu. W związku 

z tym nie odzwierciedla w pełni zmian cen na rynkach mieszkaniowych. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wskaźnik HICP, zgodnie ze swoją podstawą 

prawną, powinien dotyczyć wyłącznie wydatków konsumpcyjnych, a co za tym 

idzie – nie uwzględniać wydatków inwestycyjnych. Wyodrębnienie części 

konsumpcyjnej jest jednak złożonym zagadnieniem, zarówno z koncepcyjnego, jak 

i z technicznego punktu widzenia16. Kwestia wydzielenia elementu konsumpcyjnego 

we wskaźniku cen OOH wymaga dogłębnego zbadania, ponieważ nie powstały 

dotąd powszechnie akceptowane i przekonujące koncepcje w tym zakresie17. Dla 

ostatecznego uzgodnienia takiej szeroko akceptowanej koncepcji niezbędne są 

dalsze prace analityczne, potencjalnie prowadzone wspólnie przez ESS, ESBC 

i inne zainteresowane organizacje międzynarodowe. To z kolei jest warunkiem 

wstępnym opracowania oficjalnego wskaźnika HICP uwzględniającego OOH. 

Obecnie byłoby za wcześnie na formułowanie konkretnych oczekiwań dotyczących 

tego, jak i do kiedy mogłyby zostać poczynione postępy w tym zakresie. Ponadto, 

zanim będzie można uwzględnić OOH we wskaźniku HICP, trzeba także poczynić 

postępy w pracach dotyczących aktualności i częstotliwości wskaźnika cen OOH. 

3 Zmiana klimatu 

Jeśli chodzi o nowy plan działań EBC na rzecz mocniejszego włączenia 

problematyki zmiany klimatu do jego strategii polityki pieniężnej oraz jego 

szczegółowy program działań związanych ze zmianą klimatu18, EBC zaznacza, 

że ich realizacja zmierza w kierunku osiągnięcia celów wyznaczonych na 2022. 

Obejmują one szczegółowy plan w sprawie wymogów dotyczących ujawniania 

informacji na potrzeby kwalifikowania aktywów jako zabezpieczenie Eurosystemu 

i do skupu aktywów, poddanie bilansu Eurosystemu pilotażowemu testowi warunków 

skrajnych, a także propozycje dostosowania zasad programu skupu aktywów 

sektora przedsiębiorstw (CSPP). Niektóre etapy realizacji planu działań będą 

częściowo zależeć od postępu wdrażania odnośnych strategii i inicjatyw UE 

 

15  Do kosztów eksploatacyjnych zaliczają się materiały i usługi na potrzeby drobnych napraw, 

ubezpieczenia związane z lokalem mieszkalnym, energia elektryczna, gaz i inne paliwa, zaopatrzenie 

w wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci. 

16  Istotnym wyzwaniem związanym z wdrożeniem koncepcji opartej na wartości nabycia netto we 

wskaźniku HICP jest to, że nieruchomości mieszkaniowe mają dwoisty charakter: na pierwszy rzut oka 

zakup domu można by uznać za inwestycję w aktywa. Jednak nabywcy mogą mieć różne zamiary: 

mogą wykorzystywać dom jedynie do celów inwestycyjnych (wynajmując go) lub przede wszystkim do 

celów konsumpcyjnych (zamieszkując go jako właściciel). Ponieważ właściciel zamieszkujący swój 

lokal mieszkalny będzie też z czasem korzystać na wszelkich wzrostach jego wartości, lokal ten będzie 

wykorzystywany do celów zarówno inwestycyjnych, jak i konsumpcyjnych. 

17  W dotychczasowych rozważaniach uznano, że zakup gruntu, na którym znajduje się lokal 

zamieszkiwany przez właściciela, można by ująć jako składową inwestycyjną, także w związku z tym, 

że wartość gruntu nie obniża się w trakcie jego użytkowania. Możliwe by było jednak również uznanie 

zakupu budynku za inwestycję. W rachunkach narodowych do inwestycji zalicza się zakup zarówno 

gruntu, jak i budynku. Tym samym, gdyby przyjąć koncepcję opartą na rachunkach narodowych, 

wydatki OOH związane z zakupem lokali mieszkalnych nie mieściłyby się w sferze konsumpcji. 

18  Zob. komunikat prasowy pt. „EBC przedstawia plan działań na rzecz włączenia problematyki zmiany 

klimatu do swojej strategii polityki pieniężnej”, EBC, 8 lipca 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.pl.html
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dotyczących ujawniania informacji i sprawozdawczości w zakresie zrównoważenia 

środowiskowego, ale także będą wspierać ten postęp; oznacza to, że ewentualne 

opóźnienie wejścia w życie stosownych przepisów, np. dyrektywy w sprawie 

sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), 

prawdopodobnie wpłynie także na ramy czasowe odnośnych działań EBC. EBC 

zwraca uwagę na pilną potrzebę przyjęcia i wdrożenia dyrektywy CSRD i wzywa 

współprawodawców do dopilnowania, aby wejście w życie tego aktu prawnego, data 

rozpoczęcia sprawozdawczości oraz zakres podmiotów nim objętych odpowiednio 

odzwierciedlały jego istotne znaczenie. 

Niezależnie od wspomnianego planu działań EBC i Eurosystem uwzględniają 

już problematykę zmiany klimatu w wielu dziedzinach. Przykładowo EBC 

regularnie nabywa w ramach programu skupu aktywów obligacje ekologiczne 

i uwzględnia ryzyko związane ze zmianą klimatu w prowadzonych przez siebie 

badaniach due diligence dotyczących zakupów obligacji przedsiębiorstw. Co do 

dziedzin stabilności finansowej i nadzoru bankowego, EBC opublikował we wrześniu 

2021 metodykę i wyniki klimatycznego testu warunków skrajnych, który objął całą 

gospodarkę19, oraz rozpoczął w styczniu 2022 nadzorczy test warunków skrajnych 

w zakresie zmiany klimatu20. Ponadto EBC uznał narażenie na ryzyka klimatyczne 

i środowiskowe za istotne źródło podatności na zagrożenia, którym należy się zająć 

w ramach priorytetów nadzorczych na lata 2022−202421. Wreszcie utworzone 

centrum EBC ds. zmiany klimatu pomaga gromadzić wiedzę instytucjonalną 

i kształtować jego agendę klimatyczną22.  

W odniesieniu do prowadzonego przez EBC programu skupu aktywów sektora 

przedsiębiorstw (CSPP) i zasady neutralności rynkowej EBC zaznacza, że 

prace w tej dziedzinie trwają. Pozycja 9 programu działań EBC związanych ze 

zmianą klimatu w odniesieniu do operacji polityki pieniężnej odzwierciedla 

zaangażowanie EBC na rzecz modyfikacji zasad alokacji zakupów obligacji sektora 

przedsiębiorstw przez włączenie problematyki zmiany klimatu, zgodnie z jego 

mandatem23. Te kryteria obejmą zgodność działalności emitentów co najmniej 

z unijnymi przepisami wdrażającymi porozumienie paryskie. Ocena potencjalnej 

tendencyjności benchmarków stosowanych przez EBC na potrzeby skupu, 

uwzględniająca także potencjalną nieefektywność rynku, posłuży do opracowania 

możliwych rozwiązań alternatywnych, zgodnie z pozycją 4 programu działań. Prace 

przebiegają zgodnie z programem i zmierzają w kierunku przygotowania 

konkretnych propozycji dostosowania zasad programu CSPP w terminie do połowy 

2022, przy czym wdrożenie jest przewidywane na koniec 2022. 

Co do zawartego w rezolucji postulatu, by EBC przyspieszył działania na rzecz 

zwiększenia udziału obligacji ekologicznych w portfelu własnym, EBC 

 

19  Zob. komunikat prasowy pt. „Firms and banks to benefit from early adoption of green policies, ECB’s 

economy-wide climate stress test shows”, EBC, 22 września 2021. 

20  Zob. komunikat prasowy pt. „ECB Banking Supervision launches 2022 climate risk stress test”, EBC, 

27 stycznia 2022. 

21  Zob. „Nadzór Bankowy EBC – priorytety nadzorcze na lata 2022−2024”, EBC, 7 grudnia 2021. 

22  Zob. komunikat prasowy pt. „ECB sets up climate change centre”, EBC, 25 stycznia 2021. 

23  Zob. komunikat prasowy pt. „Szczegółowy program działań związanych ze zmianą klimatu”, EBC, 

8 lipca 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220127~bd20df4d3a.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.pl.html#toc14
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex~f84ab35968.pl.pdf
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zaznacza, że dzięki stosowaniu w odniesieniu do tego portfela strategii 

inwestycji tematycznych udział obligacji ekologicznych w 2021 zwiększył się 

do 7,6%. EBC nabywa ekologiczne papiery wartościowe bezpośrednio na rynku 

wtórnym oraz za pomocą inwestycji w denominowany w euro fundusz inwestycyjny 

obligacji ekologicznych dla banków centralnych (EUR BISIP G2) uruchomiony przez 

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w styczniu 2021. EBC planuje 

w nadchodzących latach dalej zwiększać udział obligacji ekologicznych, dostrzega 

jednak pewne wyzwania wynikające z pasywnego zarządzania swoim portfelem 

funduszy własnych oraz dość niskiej płynności obligacji ekologicznych na rynkach 

wtórnych. EBC nie może nabywać instrumentów długu publicznego na rynku 

pierwotnym z uwagi na zakaz finansowania sektora publicznego ze środków banku 

centralnego ustanowiony w art. 123 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Jeśli chodzi o włączenie zagrożeń związanych z klimatem do systemu 

zabezpieczeń EBC, Europejski Bank Centralny zaznacza, że trwają prace nad 

uwzględnieniem stosownych ryzyk klimatycznych podczas przeglądu zasad 

wyceny i kontroli ryzyka w odniesieniu do aktywów przekazywanych jako 

zabezpieczenie przez kontrahentów w operacjach kredytowych Eurosystemu. 

EBC wprowadzi wymogi ujawnieniowe dla aktywów sektora prywatnego jako nowe 

kryterium kwalifikacji lub podstawę zróżnicowanego traktowania przy ich 

wykorzystywaniu jako zabezpieczenie i przy skupie aktywów. EBC zauważa, że choć 

prace zmierzają w kierunku ogłoszenia szczegółowego planu w 2022, to wdrożenie 

tej inicjatywy będzie uwzględniać strategie i inicjatywy UE dotyczące ujawniania 

informacji i sprawozdawczości w zakresie zrównoważenia środowiskowego, jak 

wspomniano powyżej. Wreszcie EBC zwraca uwagę, że jego plan działań obejmuje 

także poprawę możliwości oceny ryzyka. Do tych działań należą poddawanie od 

2022 bilansu Eurosystemu testom warunków skrajnych pod kątem ryzyk 

klimatycznych i ocena, czy agencje ratingowe zaakceptowane w zasadach 

Eurosystemu dotyczących oceny wiarygodności kredytowej ujawniły informacje 

pozwalające zrozumieć, w jaki sposób w ich ratingach są uwzględniane ryzyka 

związane ze zmianą klimatu. Ponadto EBC opracuje minimalne standardy dotyczące 

ujmowania ryzyk klimatycznych w jego wewnętrznych ratingach. 

EBC zgadza się co do tego, jak ważne są współpraca z sieciami 

międzynarodowymi i dialog ze społeczeństwem obywatelskim. EBC jest mocno 

i aktywnie zaangażowany w prace sieci banków centralnych i organów nadzoru na 

rzecz ekologizacji systemu finansowego (NGFS)24 oraz – w ramach swojej funkcji 

doradczej określonej w traktatach UE – wnosi znaczący wkład do programu 

politycznego UE25. EBC jest także członkiem platformy ds. zrównoważonego 

finansowania i obserwatorem przy Radzie ds. Sprawozdawczości w zakresie 

Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Reporting Board) będącej organem 

 

24  W 2021 EBC wniósł znaczący wkład w prace wszystkich grup tematycznych NGFS (kwestie 

mikroostrożnościowe i nadzór, kwestie makrofinansowe, zwiększanie skali zielonego finansowania, 

eliminacja luk w danych oraz badania naukowe) oraz grupy zadaniowej do spraw prawnych. 

25  W 2021 EBC opublikował opinie na temat wniosków ustawodawczych dotyczących dziedzin 

należących do jego kompetencji, m.in. na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 

sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wniosku dotyczącego 

rozporządzenia w sprawie europejskich zielonych obligacji. Ponadto uczestniczył w odnośnych 

debatach na forach UE, np. posiedzeniach ECOFIN, Eurogrupy oraz odpowiednich komisji i grup 

roboczych, a także utrzymywał kontakty z Parlamentem Europejskim. 
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Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). 

Na szczeblu międzynarodowym EBC wyraził na forach międzynarodowych, w tym 

grupy G-726 i BIS27, silne poparcie dla zrównoważonego finansowania i programu 

działań związanych z ryzykiem klimatycznym. Na szczeblu europejskim EBC wniósł 

wkład do prac sieci ds. zrównoważonego finansowania (Sustainable Finance 

Network) ustanowionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) 

i podgrup EUNB ds. przejrzystości i sprawozdawczości. EBC aktywnie uczestniczy 

także w działalności sieci międzyinstytucjonalnych w celu wymiany informacji 

i najlepszych praktyk związanych z wewnętrznym systemem zarządzania 

środowiskowego uczestniczących instytucji28. W kwestii dialogu ze społeczeństwem 

obywatelskim EBC wysoko ceni ważną rolę, jaką organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego pełnią w zwiększaniu świadomości na temat zmiany klimatu oraz 

wnoszeniu wkładu do debaty o środkach w zakresie polityki w granicach mandatu 

EBC29. Roli EBC w walce ze zmianą klimatu poświęcono jedno z seminariów EBC 

dla społeczeństwa obywatelskiego, które odbyło się 13 stycznia 202230, i EBC 

zamierza w przyszłości organizować więcej seminariów na temat zagadnień 

związanych z klimatem.  

Jeśli chodzi o zawarty w rezolucji apel do EBC o intensyfikację prac na rzecz 

uwzględnienia problematyki klimatycznej w jego standardowej działalności, 

EBC zaznacza, że w 2021 ogłosił decyzję o dostosowaniu organizacyjnych 

celów środowiskowych na 2030 do określonego w porozumieniu paryskim 

celu polegającego na ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej 

poziomu sprzed epoki przemysłowej31. Temu zobowiązaniu towarzyszy też 

zwiększenie zakresu wykazywanego śladu węglowego EBC, co sprawi, że wpływ 

w całym łańcuchu wartości będzie bardziej widoczny. Zwiększony zakres zostanie 

ogłoszony w Deklaracji środowiskowej EBC za 2022, wraz z zaktualizowanym 

programem zarządzania środowiskowego, który przedstawia cele EBC i planowane 

środki na rzecz osiągnięcia pierwszoplanowych celów środowiskowych opisanych 

powyżej. Ponadto zgodnie z postulatem wyrażonym w zeszłorocznej rezolucji 

Parlamentu Europejskiego EBC zawarł w raporcie rocznym za rok 2021 dodatkowy 

rozdział, w którym podsumował swoje podejście do kwestii zrównoważonego 

rozwoju w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, 

wybranych na podstawie oceny istotności32. Wreszcie – EBC jest zarejestrowany 

w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) i posiada certyfikat 

 

26  Chodzi przede wszystkim o grupy G-7 i G-20 oraz przywróconą grupę roboczą G-20 

ds. zrównoważonego finansowania, a także inicjatywę grupy G-20 dotyczącą luk w danych. 

27  EBC wniósł wkład w prace grupy zadaniowej wysokiego szczebla Bazylejskiego Komitetu Nadzoru 

Bankowego zajmującej się ryzykami finansowymi związanymi z klimatem i aktywnie uczestniczył 

w trzech obszarach prac Rady Stabilności Finansowej dotyczących kwestii klimatycznych. 

28  Należą do nich Międzyinstytucjonalna Grupa Ekozarządzania (GIME), którą tworzą instytucje i organy 

Unii Europejskiej, oraz sieć banków centralnych ds. środowiska (Environmental Network of Central 

Banks, ENCB) zrzeszająca krajowe banki centralne z Europy w celu wymiany informacji na temat ich 

efektywności środowiskowej oraz działań zwiększających świadomość. 

29  Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Civil society seminar series”, EBC. 

30  Członek Zarządu Frank Elderson i kierowniczka centrum EBC ds. zmiany klimatu Irene Heemskerk 

spotkali się z przedstawicielami 15 organizacji społeczeństwa obywatelskiego i omówili, jak EBC 

uwzględnia w swojej działalności kwestie klimatyczne i środowiskowe. 

31  Zob. „2021 update of the ECB’s Environmental Statement”, EBC. 

32  Zob. ust. 43 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie raportu rocznego 

Europejskiego Banku Centralnego za rok 2020 (2020/2123(INI)). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/ecb_civilsoc.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html#toc1
https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html#toc1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_PL.html
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zgodności z normą ISO 14001 od 2010 roku, co jest wyrazem jego nieustannego 

dążenia do poprawy sposobu uwzględniania kwestii środowiskowych w procesach 

wewnętrznych. 

4 Cyfrowe euro, usługi płatnicze, kryptoaktywa 

i cyberbezpieczeństwo 

W odniesieniu do zawartego w rezolucji apelu do EBC o dopilnowanie, aby 

cyfrowe euro spełniało oczekiwania społeczeństwa, EBC zgadza się, że 

cyfrowe euro musi spełniać potrzeby płatnicze ludności. Głównym celem 

cyfrowego euro jest sprawienie, by w coraz bardziej scyfryzowanej gospodarce 

pieniądz banku centralnego nadal był dostępny i w pełni funkcjonalny dla 

społeczeństwa. Jednak, żeby mógł on spełniać tę rolę, ludzie muszą być w stanie 

i muszą chcieć z niego korzystać. W związku z tym na etapie prac analitycznych 

zostaną zbadane i priorytetowo potraktowane możliwości stosowania cyfrowego 

euro, które powinny zostać zapewnione, aby mogło ono, zgodnie z wyznaczonymi 

celami, stanowić pozbawioną ryzyka, łatwo dostępną i skuteczną formę cyfrowego 

pieniądza banku centralnego. Podczas prac analitycznych EBC utrzymuje także 

aktywne kontakty z wieloma zainteresowanymi stronami, w tym obywatelami 

i przedstawicielami branży handlowej, za pomocą specjalnych badań ankietowych 

i fokusowych33. Wreszcie kluczowe znaczenie będzie mieć spójność między 

europejskimi organami i instytucjami, z poszanowaniem ich mandatów 

i niezależności. W związku z tym EBC nadal blisko współpracuje z Parlamentem 

Europejskim i dokłada starań, żeby regularnie wymieniać informacje na temat 

cyfrowego euro z Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego 

w miarę postępu prac analitycznych34. 

Jeśli chodzi o wspomniane w rezolucji kwestie operacji EBC w ramach 

systemu TARGET2 oraz cyberbezpieczeństwa, EBC – wraz z Eurosystemem – 

monitoruje terminowe wdrożenie planu działania w odpowiedzi na zalecenia 

wydane w następstwie incydentów z 2020 roku, zatwierdzonego przez Radę 

Prezesów w grudniu 2021. Środki odnoszące się do niektórych zaleceń zostały już 

wdrożone w 2021, natomiast większość pozostałych środków zostanie wprowadzona 

do końca 202235. Uczestnicy rynku będą informowani o ich wdrażaniu. Co do 

cyberbezpieczeństwa, w 2018 uzgodniono szereg działań mających zwiększyć 

cyberodporność systemu TARGET2 i te działania zostały już w pełni wykonane36. 

Kolejne kroki w kierunku zwiększenia cyberodporności zostaną poczynione w dalszej 

części 2022. Jednocześnie EBC, w ramach swojej funkcji nadzorczej, aktywnie 

działa na rzecz cyberodporności europejskich infrastruktur rynku finansowego, 

np. wymagając od nich spełnienia oczekiwań nadzorczych Eurosystemu 

 

33  Zob. komunikat prasowy pt. „ECB publishes report on payment preferences as part of digital euro 

investigation phase”, EBC, 30 marca 2022.  

34  Zob. pismo Fabia Panetty do posłanki do Parlamentu Europejskiego Irene Tinagli w sprawie decyzji 

Rady Prezesów EBC o rozpoczęciu etapu prac analitycznych nad cyfrowym euro, 14 lipca 2021.  

35  Zob. pismo Fabia Panetty do posłanki do Parlamentu Europejskiego Irene Tinagli w sprawie planu 

działania w odpowiedzi na zalecenia po incydentach z 2020 dotyczących systemu TARGET. 

36  Zob. „Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures”, EBC, grudzień 2018.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220330~309dbc7098.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.letter210714_Panetta_Tinagli~16d70f5a2b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter211217_Tinagli~0f78c4f3ae.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/cyberresilience/Cyber_resilience_oversight_expectations_for_financial_market_infrastructures.pdf
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dotyczących cyberodporności. EBC wspiera cyberodporność europejskich 

infrastruktur rynku finansowego także za sprawą testów penetracyjnych pod kątem 

określonych zagrożeń, przewidzianych w europejskich zasadach ramowych 

dotyczących przeprowadzania etycznych testów typu red teaming (TIBER-EU). EBC 

stale współpracuje także z głównymi infrastrukturami rynku finansowego 

i odpowiednimi zainteresowanymi stronami w ramach Rady ds. Odporności Euro na 

Zagrożenia Cybernetyczne dla Paneuropejskich Infrastruktur Finansowych 

w obszarach takich jak wymiana informacji, zarządzanie kryzysowe, szkolenia 

i wiedza oraz zarządzanie ryzykiem cybernetycznym strony trzeciej. 

W odniesieniu do wyrażonego w rezolucji apelu o zapewnienie przez EBC 

właściwej równowagi między innowacjami w ramach fintech a dbałością 

o stabilność finansową EBC dostrzega korzyści, jakie innowacje finansowe 

mogą przynieść w usługach finansowych pod kątem wygody, skuteczności 

i dostępności dla większej grupy społeczeństwa. Żeby te korzyści mogły się 

urzeczywistnić, potrzebny jest dobrze funkcjonujący system finansowy, który może 

odpowiednio i skutecznie ograniczać odnośne zagrożenia dla stabilności finansowej 

i realizować inne cele polityki publicznej (takie jak integralność rynku, sprawne 

funkcjonowanie infrastruktur rynkowych i płatności oraz ochrona konsumentów 

i inwestorów). EBC będzie nadal wspierać innowacje finansowe, z uwzględnieniem 

potrzeby zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z zasadą „to samo 

ryzyko, te same przepisy”. 

W kwestii monitorowania rozwoju kryptoaktywów EBC bardziej intensywnie 

obserwuje zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z kryptoaktywów 

i ich wpływ na transmisję polityki pieniężnej oraz bezpieczeństwo i sprawne 

funkcjonowanie infrastruktury rynkowej i płatności. W 2021 EBC opublikował 

kilka opinii zalecających m.in. rozszerzenie wymogów w zakresie identyfikowalności 

na kryptoaktywa, stworzenie nowego, specjalnego i solidnego systemu na potrzeby 

kryptoaktywów oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa i odporności operacyjnej 

sektora finansowego37. Ponadto Eurosystem opublikował w listopadzie 2021 zasady 

nadzoru nad instrumentami, systemami (schematami) i uzgodnieniami w zakresie 

płatności elektronicznych (ramy PISA)38. Wreszcie, przez uczestnictwo 

w międzynarodowych organach normalizacyjnych, EBC aktywnie wspiera 

opracowanie międzynarodowych standardów mających łagodzić ryzyka związane 

z kryptoaktywami, stabilnymi kryptowalutami (stablecoin) i zdecentralizowanymi 

finansami. 

 

37  Zob. opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia dotyczącego rozszerzenia wymogów w zakresie identyfikowalności na 

transfery kryptoaktywów (CON/2021/37) (2022/C 68/02), opinia Europejskiego Banku Centralnego 

z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie rynków 

kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 (CON/2021/4) (2021/C 152/01) oraz opinia 

Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora 

finansowego (CON/2021/20) (2021/C 343/01).  

38  Zob. komunikat prasowy pt. „The Eurosystem oversight framework for electronic payments (PISA) is 

published”, 22 listopada 2021. W tych ramach ustanowiono zbiór zasad nadzoru, opartych na 

standardach międzynarodowych, na potrzeby oceny bezpieczeństwa i skuteczności instrumentów, 

systemów (schematów) i uzgodnień w zakresie płatności elektronicznych, w tym cyfrowych tokenów 

płatniczych (np. kryptoaktywów używanych w ramach systemu płatności oraz stablecoinów) 

i dostawców cyfrowych portfeli. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?home=ecb&uri=CELEX%3A52021AB0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?home=ecb&uri=CELEX%3A52021AB0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?home=ecb&uri=CELEX%3A52021AB0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?home=ecb&qid=1636041331014&uri=CELEX%3A52021AB0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?home=ecb&qid=1636041331014&uri=CELEX%3A52021AB0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?home=ecb&qid=1636041331014&uri=CELEX%3A52021AB0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?home=ecb&qid=1636041331014&uri=CELEX%3A52021AB0020
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211122.en.html
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Jeśli chodzi o wyrażone w rezolucji zaniepokojenie z powodu nieuczciwych 

klauzul i praktyk stosowanych w sektorze bankowym w umowach 

konsumenckich w niektórych państwach członkowskich, EBC pragnie 

przypomnieć, że prawodawca europejski nie powierzył mu zadań związanych 

z ochroną konsumentów. Co do tej kwestii, w motywie 28 rozporządzenia w sprawie 

SSM wyjaśniono, że zadania nadzorcze niepowierzone EBC powinny pozostać 

w kompetencji organów krajowych, co dotyczy także zadań związanych z ochroną 

konsumentów39. Co za tym idzie, zadania związane z ochroną konsumentów zostały 

powierzone krajowym organom państw członkowskich. 

5 Sprawy instytucjonalne 

Jeśli chodzi o wyrażony w rezolucji postulat dalszego wzmacniania zasad 

przejrzystości i rozliczalności Europejskiego Banku Centralnego, EBC docenia 

rolę, jaką odgrywa Parlament Europejski w skutecznym rozliczaniu EBC z jego 

obowiązków oraz jako pomost między EBC a obywatelami. Elastyczne 

podejście, które w ostatnich latach kształtowało praktyki w zakresie rozliczalności, 

było skuteczne i zapewniło dalszy rozwój stosunków zgodny z panującymi 

warunkami. Jednocześnie EBC jest otwarty na prowadzenie dalszych rozmów 

dotyczących tego, jak może przyczynić się – razem z Parlamentem Europejskim – 

do poprawy stosowanych praktyk w zakresie rozliczalności. Takie rozmowy muszą 

odbywać się w granicach wyznaczonych Traktatem i w pełni szanować niezależność 

EBC. Ponadto, zgodnie z praktyką ustanowioną podczas „spotkań na słuchanie” 

organizowanych w ramach przeglądu strategii EBC, Europejski Bank Centralny 

dokłada wszelkich starań, by kontynuować konstruktywny dialog z opinią publiczną 

i społeczeństwem obywatelskim. We wrześniu 2020 EBC wprowadził kwartalne 

seminaria dla społeczeństwa obywatelskiego40, których przykład przedstawiono 

w części 3 dotyczącej zmiany klimatu, i rozważa kolejne nowe formuły spotkań, 

np. okrągły stół, które umożliwiłyby większą interakcję i wymianę poglądów 

z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w trybie zarówno regularnym, jak 

i doraźnym. Jeśli chodzi o opinię publiczną, EBC pracuje obecnie nad strategiami 

mającymi na celu nawiązywanie kontaktu i dialogu z obywatelami z całej strefy euro, 

w związku z czym rozważa różne formuły wirtualne, stacjonarne, a nawet mieszane, 

które pomogą dotrzeć do dużej liczby obywateli różnych narodowości oraz z różnych 

grup wiekowych i socjoekonomicznych. 

Jeśli chodzi o wyrażony w rezolucji postulat zapewnienia przez EBC 

niezależności członków Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Etyki, EBC 

zaznacza, że niezależność tych osób jest jednoznacznie zagwarantowana 

w mandacie Komitetu ds. Audytu i decyzji ustanawiającej Komitet ds. Etyki. 

W ostatnim czasie podjęto i zrealizowano inicjatywy służące dalszemu wzmocnieniu 

niezależności członków, np. wymóg składania deklaracji interesów przez 

 

39  Zob. rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej 

z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.  

40  W seminariach uczestniczą decydenci i eksperci EBC, którzy objaśniają różne tematy będące 

przedmiotem wspólnego zainteresowania i rozmawiają z przedstawicielami organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013R1024
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zewnętrznych członków Komitetu ds. Audytu41. Choć głęboką znajomość struktury 

instytucjonalnej, ról i zadań EBC uważa się za niezbędną dla sprawnej i skutecznej 

pracy komitetów, EBC w pełni dostrzega istotną wartość dodaną, jaką wnoszą też 

członkowie mający inne doświadczenie i pochodzący z innych środowisk. 

Członkostwo w obu komitetach jest więc otwarte dla osób z zewnątrz, a w Komitecie 

ds. Etyki zasiada od kilku lat osoba pełniąca funkcję głównego doradcy ds. etyki 

w organizacji pozarządowej, a wcześniej – doradcy ds. etyki w Międzynarodowym 

Funduszu Walutowym. 

Jeśli chodzi o skład grup doradczych EBC, Europejski Bank Centralny 

zaznacza, że te grupy powołano jako skuteczny i efektywny środek, za pomocą 

którego EBC może bezpośrednio gromadzić specjalistyczne dane rynkowe. 

EBC, z racji swojego mandatu i podobnie jak inne duże banki centralne, często 

komunikuje się z uczestnikami rynków finansowych i innymi podmiotami 

gospodarczymi, by m.in. weryfikować i zapewniać właściwe działanie i wysoką 

jakość usług infrastruktury na potrzeby operacji polityki pieniężnej i systemów 

płatności42. EBC zachowuje pełną przejrzystość swojej komunikacji z tymi grupami 

i publikuje ich mandaty, wykazy członków oraz porządki i podsumowania obrad na 

swojej stronie internetowej43.  

Jeśli chodzi o narzędzie EBC do zgłaszania naruszeń, EBC zaznacza, że jest 

ono w pełni zgodne z zasadami unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów44. 

Ramowe zasady EBC obejmują łatwe w obsłudze narzędzie umożliwiające 

anonimowe przekazywanie informacji, jak również rygorystyczne reguły mające 

chronić sygnalistów przed odwetem. Spośród zgłoszeń otrzymanych w 2021 mniej 

więcej dwie trzecie dokonano za pośrednictwem tego nowego narzędzia, z czego 

ponad połowa była anonimowa. 

Jeśli chodzi o odniesienia w rezolucji do niskiej reprezentacji kobiet 

w Zarządzie i Radzie Prezesów EBC, Europejski Bank Centralny zaznacza, że 

nie decyduje o składzie tych dwóch organów decyzyjnych. Proces powoływania 

członków Zarządu EBC jest określony w Traktacie45. Zmiany w sposobie 

wykonywania postanowień Traktatu odnośnie do procesu wyboru członków Zarządu 

EBC leżą w gestii Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 

 

41  Zob. Komitet ds. Audytu – deklaracje interesów, EBC, 31 marca 2022.  

42  Więcej informacji można znaleźć w piśmie prezesa EBC do grupy posłów do Parlamentu 

Europejskiego w sprawie kontaktów EBC z podmiotami zewnętrznymi, EBC, 23 stycznia 2018. 

43  Zob. np. grupa ds. kontaktów z rynkiem obligacji, grupa ds. kontaktów z rynkiem pieniężnym, grupa 

ds. kontaktów z rynkiem walutowym i grupa EBC ds. zarządzania operacyjnego. 

44    Zob. decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 października 2020 r. zmieniająca regulamin 

pracowniczy Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do wprowadzenia narzędzia do 

zgłaszania naruszeń oraz zwiększenia ochrony sygnalistów (EBC/2020/NP37) oraz decyzja 

Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1575 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie oceny 

i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do 

zgłaszania naruszeń w przypadku gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest pracownikiem wysokiego 

szczebla Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2020/54).  

45  Członków Zarządu EBC powołuje Rada Europejska na podstawie zalecenia Rady Unii Europejskiej, po 

konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów EBC. Zob. art. 283 ust. 2 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 11 ust. 2 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/audit_comm_decl/shared/data/ecb.dr.acdec220331_declarations_of_interest.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter180123_s_d_meps.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/pa_document/shared/data/ecb.dr.par2019_0112_Staff_Rules_2020_NP37.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1575&from=EN
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Wreszcie, jeśli chodzi o działania podejmowane przez EBC w celu zapewnienia 

wyważonej reprezentacji płci na wszystkich stanowiskach w całej hierarchii 

organizacyjnej, EBC zaznacza, że poprawa sytuacji w zakresie równowagi płci 

należy do jego priorytetów od czasu wprowadzenia w 2013 pierwszych celów 

w tym zakresie. Te cele polegały na podwojeniu udziału kobiet w kadrze 

kierowniczej w okresie od 2013 do 201946. W 2020, w ramach zwiększania wysiłków 

na rzecz osiągnięcia równowagi płci, EBC ogłosił nową strategię w tej dziedzinie47. 

W tej strategii, obejmującej okres do 2026, określił docelowy roczny udział 

procentowy kobiet w obsadzie nowych stanowisk i wakatów, a także docelowy 

łączny odsetek kobiet na różnych szczeblach wynagrodzenia. Nowe cele dotyczą nie 

tylko stanowisk kierowniczych48 i służą zwiększeniu udziału kobiet, tak by do 2026, 

w zależności od szczebla, wynosił on między 36% a 51%. Kolejnym założeniem jest 

zatrudnienie kobiet w ramach obsady co najmniej połowy nowych stanowisk 

i wakatów na różnych szczeblach. EBC opublikuje okresową ocenę realizacji 

strategii w dalszej części tego roku i kolejną w 2024. Celom towarzyszy zestaw 

dodatkowych środków na rzecz równowagi płci. Chodzi o zwiększenie reprezentacji 

kobiet, ulepszenie praktyk rekrutacyjnych, zwiększenie rozliczalności kierownictwa 

oraz inwestowanie w rozwój zdolności przywódczych i wspieranie elastycznych form 

pracy. Oprócz inicjatyw służących osiągnięciu równowagi płci EBC wprowadził też 

środki mające wspierać różnorodność i inkluzywność w szerszym ujęciu. Jednym 

z nich jest wprowadzone w 2021 szkolenie dotyczące inkluzywnego przywództwa 

mające na celu podnoszenie świadomości oraz poprawę procesu podejmowania 

decyzji, współpracy i zaangażowania pracowników. EBC udostępnił także wszystkim 

pracownikom kursy internetowe dotyczące różnorodności i inkluzywności, 

poświęcone m.in. tematom nieświadomych uprzedzeń i godności w miejscu pracy. 

 

46  Na koniec 2019 kobiety zajmowały blisko 31% stanowisk kierowniczych wyższego szczebla, wobec 

12% na koniec 2012. Ponadto odsetek kobiet na wszystkich stanowiskach kierowniczych w EBC 

wzrósł z 17% na koniec 2012 do 30% na koniec 2019. W sumie kobiety stanowiły 45% wszystkich 

pracowników EBC na koniec 2019, w porównaniu z 43% na koniec 2012. 

47  Zob. komunikat prasowy pt. „ECB announces new measures to increase share of female staff 

members”, EBC, 14 maja 2020. 

48  Obejmują również szczeble głównego eksperta (kategoria zaszeregowania H w siatce płac EBC), 

eksperta (kategorie F/G i G) oraz analityka (kategoria E/F). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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