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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

w sprawie kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej 
 
 
 
 

Komisja na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2010 r. – zgodnie z art. 94 ust. 4 Regulaminu 

Senatu – przeprowadziła przesłuchania kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej.  

Wszyscy kandydaci zostali prawidłowo zgłoszeni.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkich kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej 

i przedstawia ich listę: 

- Jerzy Hausner, 

- Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, 

- Andrzej Rzońca, 

- Jan Winiecki. 

 
  Przewodniczący Komisji 

  Budżetu i Finansów Publicznych 

  (-) Kazimierz Kleina 

 

u
Data publikacji



 
Kandydaci na członków Rady Polityki Pieniężnej 

 
 
Jerzy Hausner – zgłoszony przez senatorów: Małgorzatę Adamczak, Piotra Głowskiego, 
Stanisława Jurcewicza, Kazimierza Kleinę, Marka Konopkę, Tomasza Misiaka, Antoniego Motyczkę, 
Michała Okłę, Andrzeja Owczarka, Zbigniewa Pawłowicza, Marka Rockiego, Andrzeja Szewińskiego, 
Grażynę Sztark, Jana Wyrowińskiego. 
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Uzasadnienie 

Profesor Jerzy Hausner jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
kierownikiem Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej tej uczelni. Jest powszechnie 
znanym i cenionym ekonomistą, członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk, autorem 250 publikacji naukowych. 
W latach 90-tych pełnił funkcję szefa Zespołu Doradców wicepremiera ds. gospodarczych, 
pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka zespołu doradców 
ekonomicznych Prezydenta RP. Od 2003 roku Minister Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej, a następnie także wiceprezes Rady Ministrów. Przygotował plan naprawy 
finansów publicznych. Od maja 2004 do maja 2005 był Wicepremierem i Ministrem 
Gospodarki i Pracy.   
Jako specjalista w zakresie finansów spełnia warunki określone w art. 13.1 pkt. 2 ustawy 
o Narodowym Banku Polskim. 
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Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – zgłoszona przez senatorów: Ryszarda Bendera, Zbigniewa 
Cichonia, Wiesława Dobkowskiego, Jana Dobrzyńskiego, Janinę Fetlińską, Tadeusza Gruszkę, 
Stanisława Karczewskiego, Stanisława Koguta, Bronisława Korfantego, Waldemara Kraskę, 
Władysława Ortyla, Zdzisława Pupę, Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, 
Stanisława Zająca. 
 

Pani dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska od 14 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
Szkoły Głównej Handlowej. Pracę rozpoczęła w 1995 roku, po ukończeniu z wyróżnieniem 
studiów na Wydziale Finansów i Statystyki na kierunku Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. 
Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr Władysława L. Jaworskiego, która nosiła tytuł 
„Normy ostrożnościowe – ryzyko kredytowe”. W czasie studiów (w 1993 r.) rozpoczęła pracę w 
Polskim Banku Rozwoju SA, aby zdobyć doświadczenie praktyczne związane z bankowością.  

 

W okresie od sierpnia 1995 r. do listopada 2005 r. była zatrudniona w Katedrze Bankowości. 
Początkowo jej zainteresowania badawcze koncentrowały się na regulacjach ostrożnościowych i 
ich związku z ryzykiem bankowym. Jako asystent prowadziła ćwiczenia do przedmiotu 
„Bankowość”. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji 
„Zewnętrzne i wewnętrzne normy ostrożnościowe w działalności banków jako element 
zarządzania ryzykiem”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Gruszki. Po uzyskaniu 
awansu na stanowisko adiunkta otrzymała możliwość prowadzenia wykładów z zakresu 
bankowości oraz wewnętrznych regulacji ostrożnościowych.  

 

Przygotowując dysertację, a także po jej zakończeniu, brała udział w projektach badawczych 
realizowanych w Katedrze Bankowości, a także w projekcie koordynowanym przez Instytut 
Finansów, finansowanym w latach 1996-1999 ze środków Komitetu Badań Naukowych (PB2 
02360). Efektem projektu była praca zbiorowa „Banki polskie u progu XXI wieku” pod redakcją 
prof. dr Władysława L. Jaworskiego, w której opublikowała rozdział pt. „System wewnętrznych 
regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju”.   

 

Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną w Szkole Głównej Handlowej kontynuowała pracę w 
praktyce bankowej – od 1996 r. do czerwca 2007 r. w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, gdzie 
zajmowała się głównie tworzeniem systemów wczesnego ostrzegania oraz oceną działalności 
banków, miała także możliwość zdobywania doświadczeń zagranicą (Niemcy, USA). W 1999 r. 
uzyskała 3-miesięczne stypendium w ramach East Central European Scholarship Program, 
kierowanego przez Georgetown University. Stypendium to pozwoliło Pani Iwanicz-Drozdowskiej 
na pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowych materiałów i doświadczeń do prac nad habilitacją.  

 

Zainteresowania Pani Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
ekonomicznych zaczęły ewoluować w kierunku szeroko rozumianych kwestii bezpieczeństwa 
banków, ze szczególnym uwzględnieniem metod oceny banków (pod kątem systemów wczesnego 
ostrzegania), zarządzania ryzykiem i kryzysów bankowych. W 1999 r. opublikowała swoją 
pierwszą monografię pt. „Metody oceny działalności banku”, zaś w 2001 r. – wspólnie z koleżanką 
z Katedry – podręcznik „Ryzyko bankowe” (wyd. I). Publikowała także artykuły w czasopismach 
fachowych i naukowych. Łącznie od uzyskania stopnia doktora do momentu uzyskania stopnia 
doktora habilitowanego przygotowała 35 publikacji, w tym 2 samodzielne monografie i 1 
podręcznik jako współautor. Publikacje te stanowiły podstawę dla nowych wykładów: 
„Zarządzanie ryzykiem bankowym” oraz „Analiza finansowa banku”.  

 

W 2001 r. na podstawie dorobku naukowego oraz monografii „Determinanty bezpieczeństwa 
banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych” uzyskała stopień doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych.  
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W ujęciu ilościowym dorobek naukowy Pani Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej po uzyskaniu 
stopnia doktora habilitowanego obejmuje: 35 monografii i podręczników (w tym: 2 książki 
indywidualne, 3 prace zbiorowe pod jej redakcją i z autorstwem określonych części, 3 prace zbiorowe 
z współredakcją i z autorstwem określonych części, 3 książki współautorskie), 27 artykułów, 11 
referatów naukowych opublikowanych. Wśród tych publikacji znalazły się publikacje w językach 
obcych: 7 w j. angielskim (w tym monografia z jej współredakcją i z autorstwem określonych części), 
2 w języku bułgarskim (w tym podręcznik do bankowości, którego była współautorem) oraz po 1 w j. 
rosyjskim i ukraińskim. Brała udział w 3 projektach finansowanych przez KBN, a także kieruje 1 
grantem przyznanym przez MNiSW (N113 015 31/1888, lata 2006-2009). Brała udział w 2 
projektach badawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej. Wypromowała 3 
doktorów nauk ekonomicznych, a w stosunku do 4 osób pełni funkcję promotora. Ponadto 
zrecenzowała 8 prac doktorskich (z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Szkoły 
Głównej Handlowej) oraz dorobek i pracę habilitacyjną. Zrecenzowała także 5 monografii. 
Poniższa prezentacja dorobku została dokonana w ujęciu tematyczno-chronologicznym.  

 

Pani Małgorzata Iwanicz-Drozdowska po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego uważa za 
kluczowe nurty swoich badań: 

• bezpieczeństwo i stabilność finansową, ze szczególnym uwzględnieniem roli banków (12 
publikacji),  

• sieć bezpieczeństwa finansowego, w tym regulacje ostrożnościowe (27 publikacji), 
• ekonomikę instytucji bankowych (20 publikacji), 
• integrację rynku finansowego (8 publikacji), 
• usługi finansowe (5 publikacji oraz prowadzone w ciągu ostatnich lat i obecnie projekty 

badawcze).   
Cztery z wymienionych powyżej wątków badawczych (z wyłączeniem ekonomiki instytucji 
bankowych) zostały wykorzystane w monografii, którą zamierza przedstawić jako tzw. książkę 
profesorską, pt. „Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej”.  

 

Część z wymienionych powyżej wątków badawczych posłużyło do opracowania publikacji 
podręcznikowych. Brała udział w pracach nad podręcznikiem (ich znaczna część miała miejsce po 
kolokwium habilitacyjnym): „Bankowość. Podręcznik akademicki” pod red. W.L. Jaworskiego i 
Z. Zawadzkiej, w którym opracowała 2 rozdziały. W 2002 r. publikacja ta otrzymała nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu. W tym samym roku ukazało się II wydanie (zaktualizowane) 
podręcznika „Ryzyko bankowe”, którego jest współautorem (ok. 50%). W roku 2004 ukazał się, po 
ponad 1,5 rocznych pracach, podręcznik „Bankovo deło” wydany w języku bułgarskim przez 
University of National and World Economy w Sofii. Publikację tę przygotowała wspólnie z prof. dr 
W.L. Jaworskim i prof. dr hab. Z. Zawadzką na podstawie ich podręcznika, wydanego przez Poltext.  
W 2006 roku ukazał się podręcznik „Bankowość. Zagadnienia podstawowe”, którego została 
współautorem (ok. 30%), kontynuując i rozszerzając  prace zmarłej prof. dr hab. Zofii Zawadzkiej. 

 

W dalszym ciągu rozwijała swoje zainteresowania związane z kryzysami bankowymi, co 
zaowocowało pracą zbiorową „Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania” pod jej redakcją (2002 
r.). Wydanie tej pozycji finansował Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W tym samym nurcie mieszczą 
się publikacje związane ze znaczeniem rynku nieruchomości dla bezpieczeństwa banków, a także 
związane z sytuacją w polskim sektorze bankowym. 

 

Poszukiwania badawcze Pani Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej przez dłuższy okres koncentrowały 
się na problematyce Nowej Umowy Kapitałowej i jej konsekwencjach, co znalazło wyraz 
w uczestnictwie w  projekcie badawczym pt. „Tendencje w zakresie regulacji ostrożnościowych i ich 
skutki dla banków oraz gospodarki”, finansowanym w latach 2002-2004 przez KBN (2H02C07422). 
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Uzyskane wyniki prac były podstawą do sformułowania wniosków o charakterze aplikacyjnym 
i dyskusji ze środowiskiem bankowym. Problematyka Nowej Umowy Kapitałowej była zgłębiana 
także w kolejnym projekcie badawczym: „Polska wobec integracji rynku finansowego w Unii 
Europejskiej” (projekt finansowany w latach 2002-2004 przez KBN (1H02C08526), gdzie m.in. 
przeprowadziła badanie ankietowe wśród banków, aby ocenić potencjalne konsekwencje 
wprowadzenia nowych regulacji kapitałowych. Istotnym wątkiem w tym projekcie badawczym były 
także kwestie nadzoru i jego skuteczności z perspektywy Unii Europejskiej.  Dyskusja na ten temat 
toczy się głównie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, których sektory finansowe są 
zdominowane przez kapitał zagraniczny. Wątek ten pojawia się w jej publikacjach wielokrotnie, ze 
względu na wagę jaką odgrywa dla stabilności finansowej.  

 

W związku z utworzeniem w 2003 r. w Katedrze Bankowości Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa 
Bankowego (kierownikiem Zakładu była prof. dr hab. Zofia Zawadzka) zwiększyła swoje 
zainteresowania tematem zarządzania bankiem, głównie w aspekcie oceny jego efektywności 
i ryzyka. Zaowocowało to, po pewnym czasie, przygotowaniem publikacji “Zarządzanie finansowe 
bankiem” (PWE, 2005), a także artykułami i udziałami w monografiach, poświęconymi tematyce 
ekonomiki banków. Ten wątek badawczy i dydaktyczny zarazem, pozwolił jej na usystematyzowanie 
zagadnień związanych z zarządzaniem finansami banku, a także umożliwił przedstawienie 
w rodzimych publikacjach najnowszych trendów w tym zakresie. Równolegle z przygotowywaniem 
publikacji, opracowywała wykład „Zarządzanie bankiem komercyjnym”. 

 

Kwestie metodyki oceny banków pod kątem diagnozowania zagrożeń związanych z ich działalnością 
wiążą się, oprócz ekonomiki, także ze stabilnością finansową. Praca  pozaakademicka w Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym umożliwiła jej zastosowanie posiadanej wiedzy w praktyce, a także 
współtworzenie, wraz z kierowanym przez nią zespołem, systemu analitycznego, dokonywanie oceny 
ryzyka i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem banków. Była pomysłodawcą i współautorem tzw. 
macierzy zagrożeń oraz macierzy migracji dla banków działających w Polsce.  

 

Poza rozwijaniem zagadnień związanych z metodyką oceny ryzyka i efektywności, zaczęła 
interesować się także bankowością detaliczną, zyskując także pewne doświadczenia w tym zakresie 
(udział w projekcie badawczym: 2HO2CO4723 finansowanym ze środków KBN w latach 2002-
2004). Kontynuacją tych zainteresowań jest tematyka wykluczenia finansowego, a także edukacji 
i świadomości finansowej. 

 

Już od 2002 r. zainteresowania Pani Profesor zaczęły stopniowo kierować się także ku innym niż 
banki instytucjom finansowym. Ze względu na dającą się zaobserwować coraz większą integrację 
rynku finansowego za niezbędne uznała lepsze poznanie sektora ubezpieczeń i działalności 
inwestycyjnej. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przygotowanie artykułu „Systemy oceny 
instytucji finansowych”, w którym zaproponowała nowe podejście do klasyfikacji systemów 
pomagających w ocenie instytucji finansowych, biorąc pod uwagę także inne niż bankowy segmenty 
rynku. Jako że sytuacja banków i ryzyko ich działalności zależy od wielu czynników, w tym od 
kondycji innych instytucji finansowych działających w tej samej grupie kapitałowej bądź 
konglomeracie finansowym, uwzględnienie głównie działalności zakładów ubezpieczeń uznała za 
ważne. Kolejnym krokiem w tym kierunku było opracowanie do monografii pt. „Indywidualni 
inwestorzy na rynku finansowym” na temat: „Bezpieczeństwo inwestora indywidualnego na rynku 
finansowym”, w którym uwzględniła trzy kluczowe segmenty rynku: bankowy, ubezpieczeniowy oraz 
inwestycyjny. Nasilenie prac badawczych w tym zakresie nastąpiło po przejściu do Katedry 
Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej, w której władze Uczelni powierzyły Pani 
Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej kierowanie nowo utworzonym Zakładem Rynku Usług 
Finansowych (listopad 2005 roku).  
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Prace badawcze prowadzone w 2006 roku, umożliwiły przygotowanie publikacji (pracy zbiorowej) 
poświęconej konglomeratom finansowym, które należy uznać za dominującą (i zintegrowaną) formę 
prowadzenia działalności na rozwiniętych rynkach usług finansowych. Problematykę integracji 
finansowej rozwijała, także na forum czasopisma „Bank i Kredyt” wydawanego przez Narodowy 
Bank Polski. W 2007 roku była redaktorem i autorem części tzw. dodatków edukacyjnych o 
wspólnym tytule „Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej”. W 2009 roku ukazała się, 
nakładem Narodowego Banku Polskiego, książka poświęcona temu tematowi. Ponadto jest członkiem 
rady programowej portalu „Polska wobec integracji rynku finansowego w UE” (www.rf.edu.pl). 
Portal ten jest finansowany ze środków MNiSW w ramach grantu pt. Polska wobec reformy 
architektury instytucjonalno-regulacyjnej wspólnego rynku finansowego (1 H02C 039 30). 

 

Chronologicznie ostatnim podjętym wątkiem badawczym są usługi finansowe. Publikacje z tego 
zakresu są jeszcze nieliczne, ale dzięki prowadzeniu kilku projektów badawczych, dorobek ten 
powinien się zwiększyć w najbliższym czasie. Wśród projektów Pani Profesor wymienia następujące: 

1. „Financial services provision and prevention of financial exclusion” (2007-2008), projekt 
zamówiony przez Komisję Europejską, koordynowany przez Reseau Financement Alternatif 
(Belgia), z udziałem: Szkoły Głównej Handlowej, University of Bristol i University of Milan 
(udział oraz koordynowanie prac zespołu Europy Środkowej i Wschodniej); 

2. „Mutual learning on financial inclusion” (2007-2009), projekt zamówiony przez Komisję 
Europejską, koordynowany przez Reseau Financement Alternatif (Belgia), z udziałem m.in. 
Szkoły Głównej Handlowej (udział w radzie naukowej projektu oraz w pracach badawczych); 

3. „Wpływ czynników społeczno-demograficznych na rynek usług finansowych”, Projekt 
MNiSW N113 015 31/1888, lata 2006-2009 (kierownik i uczestnik grantu); 

4. „Kierunki rozwoju rynku usług finansowych w Polsce” (badanie statutowe 2007, kierownik i 
uczestnik badania); 

5. „Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko 
rozwiniętych (badanie statutowe 2008, kierownik i uczestnik badania); 

6. „Kierunki rozwoju edukacji finansowej w Polsce a budowanie świadomości finansowej 
Polaków”, (badanie statutowe 2009, kierownik i uczestnik badania). 

Dzięki tym projektom powstały (bądź powstają) raporty z badań, które będą podstawą do 
przygotowania monografii oraz artykułów. Szczególne znaczenie miał pierwszy z wymienionych, 
umożliwił bowiem sfinansowanie badań ankietowych na reprezentatywnej próbie Polaków. Badania 
te były prowadzone przez Panią prof. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską i prof. Piotra Błędowskiego, 
specjalizującego się w sprawach społecznych (m.in. wykluczenia społecznego). Ponadto umożliwił 
także zdiagnozowanie różnic w poziomie wykluczenia finansowego pomiędzy krajami UE-15 a UE-
12. Było to pierwsze w Polsce kompleksowe badanie w tym zakresie. Wyniki badań projektu zostały 
udostępnione, za zgodą Komisji Europejskiej, na portalu internetowym: www.fininc.eu . Kontynuacją 
tego projektu jest „Mutual learning on financial inclusion”, który umożliwi dalszą analizę problemu, a 
także wskazanie możliwych sposobów zwiększania udziału w społeczeństwie osób korzystających z 
usług finansowych.  

 

Za ważny należy uznać także projekt dotyczący wpływu czynników społeczno-demograficznych na 
rynek usług finansowych w Polsce. Dzięki niemu będzie możliwe określenie konsekwencji starzenia 
się ludności oraz m.in. zmian stylu życia dla pośredników finansowych, jak również stabilności 
systemu finansowego.  Prace w tym projekcie zostały zakończone. W 2009 roku ukaże się publikacja 
zawierająca wyniki badań.   

 

Zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie zawodowe, wskazują, iż Pani prof. jest dobrym 
kandydatem na członka Rady Polityki Pieniężnej. 

 

http://www.rf.edu.pl)
http://www.fininc.eu
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Andrzej Rzońca – zgłoszony przez senatorów: Małgorzatę Adamczak, Piotra Głowskiego, 
Stanisława Jurcewicza, Kazimierza Kleinę, Marka Konopkę, Tomasza Misiaka, Antoniego Motyczkę, 
Michała Okłę, Andrzeja Owczarka, Zbigniewa Pawłowicza, Marka Rockiego, Andrzeja Szewińskiego, 
Grażynę Sztark, Jana Wyrowińskiego. 
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Uzasadnienie 

Andrzej Rzońca jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów 
Porównawczych. Absolwent programu WEMBA prowadzonego przez University of 
Minnesota i Szkołę Główną Handlową. Wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju 
i dyrektor pionu analitycznego tej fundacji. Był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma 
naukowego „Bank i Kredyt”, wydawanego przez NBP. Wcześniej kierował Wydziałem 
Międzynarodowych Studiów Porównawczych w tej instytucji. Jako współpracownik Fundacji 
Naukowej CASE m.in. uczestniczył w pracach grupy doradczej rządu Gruzji. W 2006 roku 
został laureatem nagrody Banku Handlowego przyznawanej przez Fundację im. Leopolda 
Kronenberga, najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia dla ekonomisty. Autor licznych 
publikacji nt. finansów publicznych, polityki pieniężnej i wzrostu gospodarczego. 
Jako specjalista w zakresie finansów spełnia warunki określone w art. 13. 1 pkt. 2 ustawy 
o Narodowym Banku Polskim. 
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Okłę, Andrzeja Owczarka, Zbigniewa Pawłowicza, Marka Rockiego, Andrzeja Szewińskiego, Grażynę 
Sztark, Jana Wyrowińskiego. 
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Uzasadnienie 

Profesor Jan Winiecki jest pracownikiem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie oraz doradcą ekonomicznym WestLB Bank Polska S.A. 
Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne w dziedzinie finansów publicznych, 
sektora bankowego i polityki monetarnej. Był członkiem Politycznego Komitetu Doradczego 
Prezydenta RP Lecha Wałęsy oraz członkiem zespołu doradczego premiera J.K. Bieleckiego. 
W latach 1991-93 był dyrektorem wykonawczym Europejskiego Banku Budowy i Rozwoju. 
W latach 1998-2000 był członkiem doradczej rady makroekonomicznej przy Ministrze 
Finansów Leszku Balcerowiczu.  
Jako specjalista w zakresie finansów spełnia warunki określone w art. 13.1 pkt. 2 ustawy 
o Narodowym Banku Polskim. 
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