Peªnomocnik Rz¡du do Spraw Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡

SPRAWOZDANIE
za okres od 1 pa¹dziernika 2012 r.
do 31 marca 2013 r.
z dziaªalno±ci
Peªnomocnika Rz¡du do Spraw Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡

Warszawa, 6 maja 2013 r.

Peªnomocnik Rz¡du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡, zwany
dalej Peªnomocnikiem Rz¡du, zostaª ustanowiony rozporz¡dzeniem Rady Ministrów z dnia

13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Peªnomocnika Rz¡du do Spraw Wprowadzenia
Euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ (Dz. U. Nr 11, poz. 60).
Zgodnie z ww. rozporz¡dzeniem do zada« Peªnomocnika Rz¡du nale»y w szczególno±ci:
 inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie dziaªa« organów administracji rz¡dowej
w zakresie przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ oraz
koordynowanie i monitorowanie realizacji zada« przez mi¦dzyinstytucjonalne zespoªy
robocze,
 prowadzenie wspóªpracy z innymi krajowymi instytucjami zaanga»owanymi
w przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡;
 wydawanie

zalece«

i

rekomendacji

organom

administracji

rz¡dowej

oraz

przekazywanie wniosków i opinii krajowym instytucjom i podmiotom zaanga»owanym
w dziaªania przygotowawcze do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡
w zakresie realizacji tych dziaªa«,
 niezwªoczne sygnalizowanie Prezesowi Rady Ministrów ewentualnych problemów,
zagro»e« i opó¹nie« w realizacji zada« zwi¡zanych z przygotowaniami do
wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ i przedstawianie, po analizie
nieprawidªowo±ci, propozycji dziaªa« naprawczych;
 utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji i do±wiadcze« z organami Unii
Europejskiej oraz instytucjami innych pa«stw czªonkowskich Unii Europejskiej
w zakresie realizacji zada« zwi¡zanych z przygotowaniami do wprowadzenia euro przez
Rzeczpospolit¡ Polsk¡,
 opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rz¡dowych,
maj¡cych wpªyw na przebieg realizacji zada« zwi¡zanych z przygotowaniami do
wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡.
Zgodnie z 4 rozporz¡dzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Peªnomocnika Rz¡du

do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡, Peªnomocnik przedstawia
Radzie Ministrów póªroczne sprawozdania ze swojej dziaªalno±ci. Niniejsze, dziewi¡te
sprawozdanie obejmuje okres od 1 pa¹dziernika 2012 r. do 31 marca 2013 r.1 i skªada
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Pierwsze sprawozdanie obejmowaªo okres od 26 stycznia do 31 marca 2009 r., drugie od 1 kwietnia
do 30 wrze±nia 2009 r., trzecie od 1 pa¹dziernika 2009 r. do 31 marca 2010 r., czwarte od 1 kwietnia do
30 wrze±nia 2010 r., pi¡te od 1 pa¹dziernika 2010 r. do 31 marca 2011 r., szóste od 1 kwietnia do 30 wrze±nia
2011 r., siódme od 1 pa¹dziernika 2011 r. do 31 marca 2012 r., ósme od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2012 r.
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si¦ z trzech cz¦±ci i zaª¡cznika. Pierwsza cz¦±¢ zostaªa po±wi¦cona dziaªaniom zewn¦trznym
Peªnomocnika Rz¡du. Druga zawiera informacje nt. funkcjonowania mi¦dzyinstytucjonalnej
struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro w Polsce i dziaªa« Peªnomocnika Rz¡du
podejmowanych w zakresie ww. struktury.

Ostatnia cz¦±¢ przedstawia zakres prac

analitycznych, w szczególno±ci tych prowadzonych pod kierunkiem Peªnomocnika Rz¡du
przez jego Biuro. Zaª¡cznik do sprawozdania stanowi tabela z informacjami nt. spotka«
Zespoªów Roboczych i Grup Zadaniowych, które odbyªy si¦ w okresie obejmuj¡cym niniejsze
sprawozdanie oraz materiaªów opracowanych przez ww. organy.

3

1

DZIAANIA ZEWNTRZNE

1 Dziaªania zewn¦trzne
1. Gªównym

zadaniem

mi¦dzyinstytucjonalnej

struktury

organizacyjnej

ds. wprowadzenia euro przez Rzeczpospolit¡ Polsk¡ (dalej: struktury organizacyjnej)2
jest przygotowanie, aktualizacja i realizacja Narodowego Planu Wprowadzenia Euro
(NPWE). Opracowanie NPWE stanowi równocze±nie jeden z larów strategii
integracji Polski ze stref¡ euro3 .

Uwzgl¦dnienie w tej strategii konieczno±ci

odpowiednio wczesnego rozpocz¦cia dostosowa« praktycznych i zapewnienia
przejrzysto±ci procesu integracji powinno umo»liwi¢ sprawn¡ kontynuacj¦ procesu
integracji Polski ze stref¡ euro w sytuacji, gdy zaistniej¡ warunki do okre±lenia daty
przyj¦cia euro, oraz sprzyja¢ efektywno±ci tego procesu.
Dotychczas pod kierunkiem Peªnomocnika Rz¡du opracowano dwa kluczowe
dokumenty wskazuj¡ce sekwencj¦ dziaªa«, których podj¦cie jest konieczne na
okre±lon¡ liczb¦ miesi¦cy przed zamian¡ waluty: Ramy Strategiczne Narodowego

Planu Wprowadzenia Euro, przyj¦te przez Rad¦ Ministrów w 2010 r., oraz Narodowy
Plan Wprowadzenia Euro, zatwierdzony w 2011 r. przez Komitet ds. Europejskich.
Bior¡c pod uwag¦ skal¦ zmian w stree euro za celowe uznano wstrzymanie dalszego
procedowania przez organy Rady Ministrów, lecz nie przez Peªnomocnika i struktur¦
organizacyjn¡, nad NPWE w wersji z 2011 r. W efekcie reform instytucjonalnych
w Unii Europejskiej dokument ten wymaga bowiem znacz¡cych uzupeªnie«. Wobec
tego, zgodnie z decyzj¡ Rady Koordynacyjnej z dnia 19 grudnia 2012 r. (szerzej:
cz¦±¢ 2 niniejszego Sprawozdania ), wybrane organy struktury, w szczególno±ci Zespóª
Roboczy ds. Dostosowa« Prawnych, Zespóª Roboczy ds. Makroekonomicznych
oraz Grupa Zadaniowa ds.
Stabilno±ci Finansowej, kontynuuj¡ prace, celem
przeanalizowania implikacji ww. zmian w stree euro. Zakªada si¦, »e umo»liwi to
aktualizacj¦ Narodowego Planu Wprowadzenia Euro ju» w 2013 r.
2. W okresie obejmuj¡cym niniejsze sprawozdanie zako«czono wspóªprac¦ twinningow¡
w ramach projektu Euro changeover in Poland  facilitating an ecient future

transition to the euro in Poland, realizowanego z wybranymi krajami strefy
euro, tj. Austri¡, Holandi¡ i Sªowacj¡ oraz Komisj¡ Europejsk¡ (pokrywaj¡c¡
koszty projektu). Wspóªpraca miaªa na celu wymian¦ wiedzy i do±wiadcze«
2
w
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Rady

2009
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Koordynacyjnej

oraz Mi¦dzyinstytucjonalnych Zespoªów Roboczych do spraw Przygotowa« do Wprowadzenia Euro przez

(Dz. U. Nr 195, poz. 1505, z pó¹n. zm.).
Filary te zostaªy zapisane w przyj¦tym przez Komitet ds.
Europejskich Narodowym Planie
Wprowadzenia Euro oraz w Programie Konwergencji.
Aktualizacja 2012 i dotycz¡: (i) konwergencji
nominalnej, (ii) konwergencji realnej i efektywno±ci alternatywnych mechanizmów dostosowawczych,
(iii) przygotowania praktycznego do wprowadzenia euro oraz (iv) stabilizacji sytuacji w stree euro.

Rzeczpospolit¡ Polsk¡
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ekspertów zagranicznych zaanga»owanych w proces integracji walutowej w swoim
kraju

z

przedstawicielami

polskiej

struktury

organizacyjnej.

sprawozdawczym odbyªy si¦ dwa ostatnie spotkania:

W

okresie

z zakresu dostosowa«

sektora nansowego (w formie wizyty polskich przedstawicieli w Amsterdamie)
oraz przygotowa« do wprowadzenia banknotów i monet euro (w formie
misji zagranicznych ekspertów w Warszawie;

szerzej:

cz¦±¢ 2 niniejszego

Sprawozdania ). W styczniu br. Biuro Peªnomocnika opracowaªo Raport Ko«cowy,
podsumowuj¡cy najwa»niejsze informacje z punktu widzenia polskich przygotowa« do
wprowadzenia euro uzyskane od ekspertów zagranicznych w zakresie wymiany waluty,
ochrony konsumentów, strategii komunikacji, dostosowania przepisów prawa oraz
przygotowania administracji publicznej i sektora nansowego i nienansowego. Po
uzgodnieniu w ramach struktury organizacyjnej w lutym br. Raport zostaª przekazany
Komisji Europejskiej.
3. W dniu 21 listopada 2012 r. w Brukseli odbyªo si¦ kolejne wspólne posiedzenie
gremiów DirCom 4 i EuroTeam 5 , z udziaªem pracownika Biura Peªnomocnika,
reprezentuj¡cego Polsk¦ w DirCom z ramienia Ministerstwa Finansów. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele pa«stw czªonkowskich UE  w tym przede wszystkim
pa«stw z derogacj¡ oraz reprezentanci Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku
Centralnego. Tematyka spotkania dotyczyªa reform instytucjonalnych w stree euro,
w szczególno±ci koncepcji pogª¦bionej i rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej
i jej elementów skªadowych, w tym unii bankowej.

Ponadto, zaproszony na

spotkanie szef misji w Grecji z ramienia Komisji Europejskiej, przedstawiª informacje
nt. implementacji drugiego programu dostosowawczego dla Grecji.

W cz¦±ci

przeznaczonej wyª¡cznie dla czªonków DirCom dyskutowano natomiast nt. bie»¡cych
dziaªa« komunikacyjnych zwi¡zanych z euro i Uni¡ Gospodarcz¡ i Walutow¡ oraz
kryzysem, prowadzonych przez poszczególne instytucje (ministerstwa nansów oraz
banki centralne), których przedstawiciele wchodz¡ w skªad DirCom.
4. W okresie obj¦tym niniejszym sprawozdaniem Peªnomocnik Rz¡du wraz ze
swoim Biurem kontynuowaª dziaªalno±¢ informacyjno-edukacyjn¡, polegaj¡c¡ na
dostarczaniu rzetelnych informacji dotycz¡cych ekonomicznych i praktycznych
4
DirCom dziaªa przy Dyrekcji Generalnej do Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) Komisji
Europejskiej. W jego skªad wchodz¡ przedstawiciele ministerstw wªa±ciwych ds. nansów oraz banków
centralnych pa«stw Unii Europejskiej. Celem grupy jest mi¦dzynarodowa wymiana do±wiadcze« w zakresie
kampanii informacyjnej na temat wspólnej waluty.
5
EuroTeam zostaª zaªo»ony w 2006 r.
przez Komisj¦ Europejsk¡.
W jego skªad wchodzi
ok. 100 niezale»nych specjalistów z ró»nych ±rodowisk  naukowych, administracji publicznej, organizacji
i sektora prywatnego, z krajów czªonkowskich Unii Europejskiej z derogracj¡, zajmuj¡cych si¦ sprawami
gospodarczymi i nansowymi. Czªonkowie grupy prowadz¡ wykªady, prelekcje, prezentacje skierowane do
ró»nych odbiorców i zabieraj¡ publicznie gªos na tematy zwi¡zane z euro oraz Uni¡ Gospodarcz¡ i Walutow¡.
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Elementem tych dziaªa« byªo
materiaªów i analiz dotycz¡cych

szeroko rozumianej integracji walutowej w internetowym serwisie Peªnomocnika
Rz¡du www.euro.mf.gov.pl, skierowanym zarówno do obywateli zainteresowanych
t¡ tematyk¡, jak i czªonków struktury organizacyjnej; udziaª w debatach nt.
euro; udzielanie odpowiedzi na interpelacje poselskie oraz zapytania obywateli
i dziennikarzy zwi¡zane z integracj¡ walutow¡ i dziaªaniami w tym zakresie;
przekazywanie opinii, wkªadów do stanowisk dotycz¡cych planów dalszej ewolucji
instytucjonalnej strefy euro i Unii Europejskiej.
W marcu br. Peªnomocnik Rz¡du, w nawi¡zania do ustale« z grudniowego posiedzenia
Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, przekazaª do wszystkich
resortów oraz polskich placówek dyplomatycznych notatk¦ zawieraj¡c¡ najwa»niejsze
informacje nt. strategii integracji Polski ze stref¡ euro. Intencj¡ Peªnomocnika Rz¡du
byªo, aby notatka traªa do jak najszerszego grona odbiorców, w szczególno±ci osób
zaanga»owanych w dziaªania zwi¡zane z integracj¡ europejsk¡, w celu zapewnienia na
arenie mi¦dzynarodowej spójno±ci przekazu na temat planów przyj¦cia przez Polsk¦
euro.
W dniu 1 marca br. odbyªa si¦ w Ministerstwie Finansów debata Euro: jak i kiedy?,
podczas której dyskutowano na temat korzy±ci i ryzyk wynikaj¡cych z przyj¦cia
przez Polsk¦ wspólnej waluty, optymalnej strategii przygotowania si¦ Polski do
wej±cia do strefy euro oraz optymalnego momentu przyst¡pienia do strefy euro.
Debacie przewodniczyli Wicepremier i Minister Finansów  Jan Vincent-Rostowski,
Wicepremier i Minister Gospodarki  Janusz Piechoci«ski oraz Prezes Narodowego
Banku Polskiego  Marek Belka.

Spotkanie otworzyª Peªnomocnik Rz¡du 

Jacek Dominik, przedstawiaj¡c prezentacj¦ nt.

strategii przygotowa« Polski do

wprowadzenia euro. W debacie udziaª wzi¦li przedstawiciele Rz¡du, pracodawców
i biznesu, a tak»e ekonomi±ci i nansi±ci.
W okresie obj¦tym niniejszym sprawozdaniem Peªnomocnik Rz¡du uczestniczyª
w licznych spotkaniach na temat strategii integracji Polski ze stref¡ euro m.in.
z ambasadorami i przedstawicielami zagranicznych ambasad w Polsce (m.in. Austrii,
Belgii, Danii, Finlandii, Francji) oraz mediami (m.in.

brieng prasowy po

grudniowym posiedzeniu Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro).
Peªnomocnik Rz¡du braª ponadto udziaª jako panelista w konferencji naukowej

Quo vadis Unio Europejska? Wyzwania dla Europy i Polski zorganizowanej przez
Uczelni¦ azarskiego (26.10.2012) oraz w debacie zorganizowanej przez Wicepremiera
i Ministra Gospodarki  Janusza Piechoci«skiego oraz wiceprzewodnicz¡cego Komisji
Europejskiej i komisarza ds. gospodarczych i walutowych  Olli Rehna pt. Semestr
6
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Europejski  stabilno±¢ nansów publicznych a zrównowa»ony wzrost gospodarczy
(08.03.2013). Pracownicy Biura Peªnomocnika brali natomiast aktywny udziaª
w debatach i konferencjach po±wi¦conych przyszªo±ci strefy euro i polskiej strategii
integracji ze stref¡ euro.

2 Dziaªania struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro
1. 20 grudnia 2012 r.
Koordynacyjnego ds.

miaªo miejsce szóste posiedzenie Narodowego Komitetu
Euro (dalej:

Komitetu), organu odpowiadaj¡cego za

przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów propozycji dziaªa« lub wniosków
maj¡cych na celu przygotowanie Rzeczypospolitej Polskiej do wprowadzenia euro oraz
za wspóªdziaªanie z Peªnomocnikiem Rz¡du w zakresie inicjowania i monitorowania
dziaªa« organów administracji rz¡dowej zwi¡zanych z przygotowaniami do integracji
walutowej.
Podczas posiedzenia Peªnomocnik Rz¡du przedstawiª stanowisko w sprawie obecnego
stanu prac nad strategi¡ integracji Polski ze stref¡ euro6 .

Peªnomocnik Rz¡du

podkre±liª, »e wprowadzenie euro stanowi strategiczny cel Polski. Rz¡d niezmiennie
postrzega przyj¦cie wspólnej waluty jako korzystne, uznaj¡c, »e gªówn¡ przyczyn¡
obecnego kryzysu w stree euro byª sposób prowadzenia polityki gospodarczej przez
wybrane pa«stwa czªonkowskie, nie za± samo wprowadzenie euro. Peªnomocnik Rz¡du
przekazaª ponadto czªonkom Komitetu informacj¦ nt. aktualnego stanu prac nad

Narodowym Planem Wprowadzenia Euro (por. cz¦±¢ 1 niniejszego Sprawozdania ).
Ponadto podczas posiedzenia Narodowego Komitetu omówiono aktualny stan
prac mi¦dzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej ds.
wprowadzenia euro,
a czªonkom Komitetu zostaªy przedstawione kluczowe uzgodnienia z posiedzenia Rady
Koordynacyjnej, które odbyªo si¦ 19 grudnia ub. r.
2. W dniu 19 grudnia 2012 r. odbyªo si¦ dwunaste posiedzenie Rady Koordynacyjnej,
organu maj¡cego za zadanie wspóªprac¦ z Peªnomocnikiem Rz¡du w zakresie
monitorowania ewentualnych zagro»e« towarzysz¡cych procesowi wprowadzania euro
przez Polsk¦, koordynowanie prac Zespoªów Roboczych i Grup Zadaniowych oraz
dziaªa« przygotowawczych do wprowadzenia euro.

Na posiedzeniu Peªnomocnik

Rz¡du omówiª podstawowe zasady procedowania z dokumentami opracowywanymi
w ramach struktury organizacyjnej. Podczas posiedzenia przedyskutowano tak»e
najwa»niejsze problemy zidentykowane w trakcie przygotowywania dokumentów
6
Stanowisko
zastaªo
nast¦pnie
opublikowane
w
serwisie
internetowym
Peªnomocnika
i
jest
dost¦pne
pod
adresem:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002508/
Stanowisko_ws._stanu_prac_nad_strategia_integracji_20.12.2012.pdf.
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przez Zespoªy Robocze oraz Grupy Zadaniowe.

Podsumowano równie» Etap I

prac struktury organizacyjnej, w którym zakªadano takie przygotowanie procesu
dostosowa« praktycznych do wprowadzenia euro, aby po wª¡czeniu zªotego do
ERM II mo»liwe byªo pªynne wej±cie w kolejny etap przygotowa«, bez zagro»e«
dla ich efektywno±ci i terminowo±ci (realizacja pozostaªych dostosowa« w horyzoncie
ok. 2,5 roku).

Rada Koordynacyjna uznaªa, »e cz¦±¢ Zespoªów Roboczych

zrealizowaªa ww. cel.

S¡ to:

Zespóª Roboczy ds. Ochrony Konsumentów,

Zespóª Roboczy ds. Strategii Komunikacji, Zespóª Roboczy ds. Wprowadzenia
Banknotów i Monet, Zespóª Roboczy ds. Przedsi¦biorstw Nienansowych oraz Zespóª
Roboczy ds. Sektora Finansowego. Ww. Zespoªy Robocze przyst¡pi¡ do realizacji
kolejnych etapów przygotowa« najpó¹niej po wª¡czeniu zªotego do ERM II lub
w sytuacji, gdy zostan¡ zidentykowane dodatkowe zadania z zakresu ich wªa±ciwo±ci.
Równocze±nie Rada Koordynacyjna zadecydowaªa, »e pozostaªe Zespoªy Robocze
i Grupy Zadaniowe, tj. Zespóª Roboczy ds. Dostosowa« Prawnych, Zespóª Roboczy
ds. Makroekonomicznych, Zespóª Roboczy ds. Administracji Publicznej oraz Grupa
Zadaniowa ds. Stabilno±ci Finansowej i Grupa Zadaniowa ds. Dostosowania Systemów
Informatycznych w Administracji Publicznej, b¦d¡ w przyszªym roku kontynuowaªy
swoj¡ dziaªalno±¢.
W efekcie ww. decyzji w I kwartale br. w trybie obiegowym Rada Koordynacyjna
dokonaªa zmiany swojego regulaminu, regulaminu Mi¦dzyinstytucjonalnych Zespoªów
Roboczych do spraw Przygotowa« do Wprowadzenia Euro przez RP, uchwaª
powoªuj¡cych Grupy Zadaniowe oraz harmonogramów prac odpowiednich Zespoªów
Roboczych i Grup Zadaniowych.

Zmiany byªy zwi¡zane z dostosowaniem

cz¦stotliwo±ci posiedze«, zakresu i terminów realizacji zada« ww. Zespoªów
Roboczych i Grup Zadaniowych do aktualnych uwarunkowa« procesu przygotowa«
do wprowadzenia euro w Polsce.
W okresie sprawozdawczym Rada Koordynacyjna przyj¦ªa ponadto w trybie
obiegowym materiaªy przygotowane w ramach prac Zespoªów Roboczych, w
szczególno±ci dotycz¡ce narodowej strony o euro (Zespóª Roboczy ds. Strategii
Komunikacyjnej) i aspektów zwi¡zanych z wprowadzeniem monet euro (Zespóª
Roboczy ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet).
3. W zwi¡zku ze wskazan¡ powy»ej realizacj¡ zada« przez niektóre Zespoªy Robocze,
prace poszczególnych organów struktury organizacyjnej ró»niªy si¦ w okresie
sprawozdawczym pod wzgl¦dem intensywno±ci i charakteru (por. Zaª¡cznik).
Zgodnie z ustaleniami Narodowego Komitetu Koordynacyjnego z grudnia 2011 r.
(por. Peªnomocnik Rz¡du ds. Wprowadzenia Euro przez RP, 2012), w ramach
realizacji rekomendacji Peªnomocnika Rz¡du z lipca 2011 r. (zob. Peªnomocnik Rz¡du
8
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ds. Wprowadzenia Euro przez RP, 2011), Narodowy Bank Polski oraz wybrane
Zespoªy Robocze i Grupy Zadaniowe kontynuowaªy analizy porównawcze kosztów
wprowadzenia euro wedªug ró»nych scenariuszy (big bang i madrycki). W okresie
sprawozdawczym wyniki swoich analiz przekazaªy Peªnomocnikowi Rz¡du: Zespóª
Roboczy ds. Administracji Publicznej i Grupa Zadaniowa ds. Dostosowania Systemów
Informatycznych w Administracji Publicznej. Podsumowanie opracowanych przez
Zespoªy Robocze i Grup¦ Zadaniow¡ analiz planowane jest na najbli»szym posiedzeniu
Komitetu.
Dziaªalno±¢ Zespoªów Roboczych ds. Sektora Finansowego oraz ds. Wprowadzenia
Banknotów i Monet Euro koncentrowaªa si¦ na realizacj¦ spotka« eksperckich
w ramach wspóªpracy twinningowej z ekspertami z Austrii, Holandii i Sªowacji
(por.

cz¦±¢ 1 niniejszego Sprawozdania ).

Na pocz¡tku listopada ub. r.

miaªo miejsce spotkanie w Amsterdamie przedstawicieli Zespoªu Roboczego
ds. Sektora Finansowego z ekspertami holenderskimi po±wi¦cone dostosowaniu
sektora nansowego do wprowadzenia euro.

Celem spotkania byªo omówienie

do±wiadcze« zwi¡zanych z wprowadzeniem euro do obiegu bezgotówkowego,
w szczególno±ci skoncentrowano si¦ na dostosowaniach czekaj¡cych systemy
rozliczeniowe i rozrachunkowe, kwestii przewalutowania instrumentów nansowych,
dziaªaniach informacyjnych prowadzonych dla klientów przez instytucje sektora
nansowego oraz dostosowaniach prawnych umo»liwiaj¡cych pªynny przebieg procesu
zamiany waluty. Ostatnie spotkanie twinningowe przedstawicieli Zespoªu Roboczego
ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro z ekspertami sªowackimi miaªo miejsce
pod koniec listopada ub. r.

w Warszawie.

Spotkanie stanowiªo kontynuacj¦

dwóch odbytych wcze±niej wizyt studyjnych i byªo po±wi¦cone m.in. wymogom
stawianym pa«stwom czªonkowskim przez instytucje europejskie w zakresie
zapobiegania faªszerstwom gotówki euro oraz zadaniom banku centralnego zwi¡zanym
z posªugiwaniem si¦ banknotami i monetami ju» po wprowadzeniu wspólnej waluty
(np. wymogi sprawozdawcze).
Pozostaªe Zespoªy Robocze i Grupy Zadaniowe kontynuowaªy prace nad realizacj¡
zada«, niezb¦dnych do takiego przygotowania procesu przyj¦cia euro, aby wej±cie
w jego kolejn¡ faz¦ odbyªo si¦ w sposób pªynny (por.

Peªnomocnik Rz¡du ds.

Wprowadzenia Euro przez RP, 2012) oraz zwi¡zane z aktualizacj¡ Narodowego Planu

Wprowadzenia Euro.
W zakresie praktycznych aspektów procesu wymiany Zespóª Roboczy ds. Dostosowa«
Prawnych we wspóªpracy z Zespoªem Roboczym ds. Administracji Publicznej
dokonaª analizy podstawy wydatkowania ±rodków w zwi¡zku z przygotowaniami
do wprowadzenia euro, ze szczególnym uwzgl¦dnieniem dostosowania systemów
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informatycznych w jednostkach samorz¡du terytorialnego.

Zespóª Roboczy

ds. Administracji Publicznej pracowaª ponadto wraz z Grup¡ Zadaniow¡
ds. Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej nad
analiz¡ zasad zaokr¡glania kwot w administracji publicznej.
ds.

Dostosowania

kontynuowaªa

za±

Systemów
prace

Informatycznych

nad

w

rekomendacjami

i

Grupa Zadaniowa

Administracji
wytycznymi

Publicznej
dotycz¡cymi

dostosowania systemów informatycznych w administracji publicznej.

W okresie

sprawozdawczym miaªo ponadto miejsce spotkanie Peªnomocnika Rz¡du z czªonkami
Rady Koordynacyjnej i Narodowego Komitetu z ramienia Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji maj¡ce na celu zapewnienie spójno±ci dziaªa« Zespoªu Roboczego
ds. Administracji Publicznej z zaªo»eniami i zasadami procesu przygotowa« do
wprowadzenia euro w Polsce.
W okresie sprawozdawczym zainicjowano prace maj¡ce na celu aktualizacj¦
i uzupeªnienie NPWE. Zespóª Roboczy ds. Dostosowa« Prawnych rozpocz¡ª prace
nad analiz¡ nowych rozwi¡za« instytucjonalnych w Unii Europejskiej/stree euro
pod k¡tem niezb¦dnych dostosowa« prawnych przed wej±ciem Polski do strefy
euro, w szczególno±ci ich zakresu, sposobu wprowadzenia i harmonogramu. Grupa
Zadaniowa ds. Stabilno±ci Finansowej kontynuowaªa za± prac¦ z zakresu identykacji
potencjalnych narz¦dzi polityki makrostabilno±ciowej oraz opracowaªa harmonogram
prac nad wkªadem do NPWE z zakresu implikacji dla stabilno±ci nansowej
i makroekonomicznej zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej/stree euro, ze
szczególnym uwzgl¦dnieniem reform powi¡zanych z utworzeniem unii bankowej.
Zespóª Roboczy ds. Makroekonomicznych pracowaª natomiast nad analizami regulacji
i elastyczno±ci rynku pracy na tle pa«stw strefy euro oraz ocen¡ porównawcz¡ ich
instytucji wraz z propozycjami reform po»¡danych z punktu widzenia integracji (por.:
cz¦±¢ 3 niniejszego Sprawozdania ). Zespóª rozpocz¡ª ponadto prace nad wkªadem
do aktualizacji NPWE w zakresie wzmocnienia konkurencyjno±ci i potencjaªu
polskiej gospodarki oraz percepcji korzy±ci i kosztów przyj¦cia euro w perspektywie
postkryzysowej.
W okresie sprawozdawczym nie zwoªano posiedzenia Zespoªu Roboczego ds. Ochrony
Konsumentów

oraz

Zespoªu

Roboczego

ds.

Przedsi¦biorstw

Nienansowych

ze wzgl¦du na brak regulaminowego obowi¡zku spotykania si¦ w okresie
sprawozdawczym zwi¡zany z ww.

realizacj¡ przewidzianych na ten etap zada«.

Mimo ww. realizacji przewidzianych na ten etap zada«, w marcu br.

zwoªane

zostaªo posiedzenie Zespoªu Roboczego ds. Strategii Komunikacyjnej, na którym
przedstawiono wyniki trzech bada« opinii publicznej, przeprowadzonych w ostatnim
póªroczu na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów oraz
10
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Podczas posiedzenia przedstawiciel NBP

poinformowaª tak»e o wykupieniu trzech domen internetowych (www.witamyeuro.pl,
www.euro.gov.pl, www.witamyeuro.gov.pl), zgodnie z wynikiem ustale« Rady
Koordynacyjnej z dnia 19 grudnia 2012 r.

3 Analizy
W okresie sprawozdawczym Biuro Peªnomocnika Rz¡du kontynuowaªo prace analityczne
i badawcze zwi¡zane z integracj¡ Polski ze stref¡ euro. Analizy wykonywane przez Biuro
Peªnomocnika Rz¡du wykorzystywane byªy na bie»¡co w pracy Peªnomocnika Rz¡du,
mi¦dzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro oraz w dziaªaniach
informacyjno-edukacyjnych Peªnomocnika Rz¡du.
1. Na pocz¡tku ka»dego miesi¡ca Biuro Peªnomocnika Rz¡du publikowaªo Monitor

konwergencji nominalnej, którego gªównym celem jest przedstawienie aktualnego
stanu wypeªnienia przez Polsk¦ i inne pa«stwa Unii Europejskiej kryteriów
konwergencji nominalnej: skalnego, stabilno±ci cen, stóp procentowych oraz
stabilno±ci kursu walutowego. Monitor zawiera m.in. szacunki Biura Peªnomocnika
Rz¡du dotycz¡ce bie»¡cej warto±ci referencyjnej dla kryterium stabilno±ci cen i stóp
procentowych wraz z odchyleniami poszczególnych pa«stw od tej warto±ci, kalendarz
wydarze« zwi¡zanych z wypeªnianiem przez Polsk¦ kryterium skalnego oraz bie»¡ce
warto±ci miar zmienno±ci kursowej (m.in. ERV; z ang. exchange rate volatility ).
2. W grudniu 2012 r. zostaª opublikowany czwarty numer Monitora opinii publicznej,
zawieraj¡cy wyniki bada« opinii publicznej na temat zagadnie« zwi¡zanych
z wprowadzeniem euro w Polsce, przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa
Finansów w pa¹dzierniku 2012 r. przez Ipsos Sp. z o.o. na reprezentatywnej próbie
ogólnopolskiej. W Monitorze zestawiono dane z ww. bada« z wynikami bada«

Eurobarometru z serii Flash Eurobarometer, Introduction of the euro in the more
recently acceded Member States z kwietnia 2012 r. Przedstawione w Monitorze wyniki
bada« wskazaªy na ustabilizowanie si¦ poparcia dla wprowadzenia euro w Polsce,
aczkolwiek na poziomie ni»szym ni» przed eskalacj¡ kryzysu w stree euro.
3. W okresie sprawozdawczym trwaªy prace nad kolejnym numerem Monitora

konwergencji cyklicznej, którego gªównym celem jest przedstawienie stanu
konwergencji realnej krajów Unii Europejskiej. Monitor zawiera m.in. porównanie
podobie«stwa struktur gospodarek (PKB, inwestycji i konsumpcji) oraz zbie»no±ci
cykli koniunkturalnych pa«stw czªonkowskich UE.
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4. W III kwartale ub. r. opracowany przez pracownika Biura Peªnomocnika Rz¡du
artykuª pt. Does the halo eect still hold? Implications for the euro-candidates from

the analysis of the EA bond market  the crisis perspective zostaª zaprezentowany
na warsztatach ekonometrycznych w Instytucie Bada« Ekonomicznych w Halle
oraz na konferencji Stata Users Group Meeting organizowanej przez Wydziaª Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opinie zgªoszone przez ekspertów
podczas prezentacji zostan¡ wykorzystane w planowanej w 2013 r. aktualizacji
opracowania.
5. W okresie sprawozdawczym Biuro Peªnomocnika Rz¡du aktywnie uczestniczyªo
w pracach zwi¡zanych z wypracowaniem stanowiska Polski w zakresie aktualnych
zmian instytucjonalnych w stree euro i Unii Europejskiej.

W ramach tych

dziaªa« opiniowano dokumenty oraz przygotowywano notatki i wkªady do instrukcji
i stanowisk w zakresie dziaªa« maj¡cych na celu utworzenie unii bankowej oraz unii
skalnej.
Równocze±nie, jak wskazano w cz¦±ci 2 niniejszego Sprawozdania, w ramach dziaªalno±ci
Zespoªu Roboczego ds. Makroekonomicznych toczyªy si¦ prace nad opracowaniem: Ocena

porównawcza instytucji i elastyczno±ci polskiego rynku pracy na tle pa«stw strefy euro
i propozycje reform po»¡danych z punktu widzenia integracji (projekt realizowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoªecznej). Projekt ten zostaª przyj¦ty przez czªonków
Zespoªu w grudniu 2012 r. i w styczniu br.  wraz z wcze±niejszymi opracowaniami Zespoªu
 przekazany do wiadomo±ci czªonków Rady Koordynacyjnej.

Wszystkie publikacje Biura Peªnomocnika Rz¡du wymienione w sprawozdaniu oraz
sprawozdania Peªnomocnika Rz¡du za poprzednie okresy sprawozdawcze dost¦pne s¡ na
stronie internetowej www.euro.mf.gov.pl.
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raz w miesi¡cu
 do kwietnia
2013 r.
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Roboczego ds. Dostosowa« Prawnych
oraz Zespoªu Roboczego
ds. Administracji Publicznej
dotycz¡ce podstawy prawnej do
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ds. Administracji Publicznej
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Zespóª Roboczy

14.11.2012
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Ocena porównawcza regulacji

nie rzadziej ni»

ds. Makro -

25.01.2013

7/8

i elastyczno±ci polskiego rynku pracy

raz w póªroczu

na tle pa«stw strefy euro i propozycje

 do grudnia

reform po»¡danych z punktu widzenia

2012 r., nie

ekonomicznych

integracji

rzadziej ni» raz
w kwartale 
od stycznia
2013 r.

Zespóª Roboczy

****







****







05-07.11.2012

***

Sprawozdanie ze spotkania



ds. Ochrony
Konsumentów
Zespóª Roboczy
ds. Przedsi¦biorstw
Nienansowych
Zespóª Roboczy
ds. Sektora

twinningowego

Finansowego
Zespóª Roboczy

12.03.2013

**





21-22.11.2012

***

Sprawozdanie ze spotkania



ds. Strategii
Komunikacyjnej
Zespóª Roboczy
ds. Wprowadzenia

twinningowego

Banknotów i Monet
Grupa Zadaniowa

18.12.2012

7/10



co najmniej

ds. Stabilno±ci

raz na kwartaª

Finansowej

 do grudnia
2012, nie
rzadziej ni» raz
na póª roku 
od stycznia
2013 r.
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4/8
3/8N

26.02.2013

3/8N

Raport zawieraj¡cy rekomendacje i

co najmniej

wytyczne dot. dostosowania systemów

raz na dwa

IT w administracji publicznej sªu»¡ce

miesi¡ce  do

Informatycznych

identykacji procesów i zmian w

w Administracji

systemach informatycznych w

Publicznej

kwietnia
2013 r.

zwi¡zku z wprowadzeniem euro
Analiza jako±ciowa kosztów
zwi¡zanych z dwoma scenariuszami
przyj¦cia euro
Rekomendacje dotycz¡ce procedur
wspomagaj¡cych monitorowanie
przygotowa« do wprowadzenia euro
po wej±ciu polski do Europejskiego
Mechanizmu Kursowego II (ERM II),
w zakresie dostosowa« systemów IT
Wytyczne dotycz¡ce identykacji i
monitorowania potencjalnych
zagro»e« zwi¡zanych z dostosowaniem
systemów IT w administracji
publicznej do wprowadzenia euro
przez Polsk¦ oraz przygotowania
propozycji rozwi¡za« zmierzaj¡cych
do sprawnego wprowadzenia zmian w
systemach IT
Projekt rekomendacji w sprawie
post¦powa« o udzielenie zamówienia
publicznego dot. systemów
informatycznych w okresie
poprzedzaj¡cym przyj¦cie w Polsce
waluty euro

*  liczba osób na posiedzeniu z prawem gªosu / liczba osób wchodz¡cych w skªad Zespoªu Roboczego albo
Grupy Zadaniowej
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**  spotkanie robocze, brak regulaminowego obowi¡zku spotykania si¦ w okresie sprawozdawczym
***  spotkanie z ekspertami zagranicznymi w ramach wspóªpracy twinningowej
****  w okresie sprawozdawczym nie zwoªano posiedzenia ze wzgl¦du na brak regulaminowego obowi¡zku
spotykania si¦ w tym okresie
N - posiedzenie niewa»ne z uwagi na brak wymaganej regulaminem Zespoªów Roboczych liczby uczestników
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