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EDYTORIAL

Społeczna odpowiedzialność biznesu
na przykładzie Grupy Enea

Pozorowane
zmiany
w podatkach
to za mało

S

kończyła się kampania wyborcza, więc – chcąc
nie chcąc – musieliśmy wrócić do rzeczywistości. Trochę szkoda, bo słuchając prześcigania się
kandydatów na obietnice mające przychylić polskim
przedsiębiorcom nieba, człowiek mógł choć przez chwilę uwierzyć, że takie rzeczy jak niskie i proste podatki,
przejrzyste prawo, odregulowanie gospodarki czy wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych i proinwestycyjnych
rzeczywiście leżą na sercu wszystkim politykom. Ale cóż,
kampania – jak wiadomo – rządzi się swoimi prawami.
Niemniej jest coś, co w tym wszystkim można już
uznać – jeśli nie za sukces – to na pewno za pierwszy krok w stronę tego sukcesu. Otóż temat poluzowania gospodarczego, w pewnym momencie odmieniany przez polityków przez wszystkie przypadki, nie
pojawił się znikąd. To coś, na co nie tylko czeka ogromna rzesza polskich przedsiębiorców, ale co w perspektywie stawiania na nogi całej naszej gospodarki po koronakryzysie wydaje się być absolutnie niezbędne.
Dodatkowe regulacje, gmatwanie prawa, zwiększanie obciążeń podatkowych i dociskanie śruby byłyby gwoździem do trumny nie tylko dla wielu polskich
firm, ale i całych sektorów gospodarki, które jeszcze
kilka miesięcy temu były uznawane za wzór i z których przecież byliśmy bardzo dumni.
Jedną z tych absolutnie priorytetowych kwestii jest
sprawa podatków. Mamy w tym temacie, jako państwo,

tak wiele do zrobienia, że aby wszystko omówić, nie
wystarczyłoby całego numeru. Dość powiedzieć, że
polski system podatkowy odziedziczony po poprzednikach to system, który cały czas skutecznie odstrasza
i zniechęca. Według rankingu Doing Business publikowanego przez Bank Światowy, aby rozliczyć się z fiskusem, polski przedsiębiorca musi poświęcić w ciągu
roku 334 godziny!!! W zestawieniu konkurencyjności
systemów podatkowych Tax Foundation plasuje Polskę
na 35. (przedostatnim) miejscu w OECD. To są dane
z poprzedniego roku, ale w obecnym nic pod tym
względem się nie zmieniło.
Reset po pandemii to doskonała okazja, by w podatkach wprowadzić wreszcie realne, korzystne nie
tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich podatników, zmiany. Mam nadzieję, że rząd dostrzeże tę
okazję. Zresztą kwestia wprowadzenia SLIM VAT czy
zapowiedź tzw. estońskiego CIT mogą zwiastować pozytywne ruchy w tym obszarze. Kierunek jest jak najbardziej słuszny i pożyteczny. Pod warunkiem jednak,
że zmiany te nie będą pozorowane.
Prowadzenie działalności gospodarczej trzeba
w Polsce uprościć, szczególnie jeśli myśli się o jak
najmniejszych szkodach wyrządzonych przez zamrożenie gospodarki na skutek pandemii. A zacząć
warto już, najlepiej od radykalnych zmian w ordynacji podatkowej.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu realizuje szereg polskich firm. W czasie
pandemii wiele zaplanowanych przez nie działań
zostało przekierowanych na walkę z koronawirusem. Widać to szczególnie na przykładzie spółek
Skarbu Państwa.
Grupa Enea przekazała ponad 4 mln zł na wsparcie placówek medycznych i instytucji pomocowych,
które angażują się w walkę z pandemią, dostarczając
specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym respiratory, a także potrzebne środki higieny i ochrony. Pomoc
finansowa dotarła do prawie 30 placówek z terenu
działania Grupy Enea. W pierwszej kolejności były to
szpitale przekształcone w jednostki zakaźne wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Proces ten koordynowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Poza środkami finansowymi spółki Grupy Enea
aktywnie udzielały też pomocy rzeczowej w postaci środków ochrony zdrowia. Część służbowej floty
samochodowej ze spółek Grupy została użyczona
szpitalom i laboratoriom, by wesprzeć obsługę logistyczną i zapewnić szybki transport. Dodatkowo
grupa konsultantów, na co dzień obsługujących
klientów Enei, wspierała w najtrudniejszym momencie pracę infolinii NFZ, usprawniając proces
informowania społeczeństwa na temat koronawirusa i zasad bezpieczeństwa.
– Grupa Enea na co dzień jest zaangażowana
w życie lokalnych społeczności, w których funkcjonują nasi pracownicy i klienci. W tych szczególnych okolicznościach czujemy dodatkową
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, stąd
nasze wielokierunkowe wsparcie – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei.
Enea zorganizowała też akcję pomocy seniorom,
mieszkańcom Poznania i powiatu poznańskiego.

– W czasie epidemii szczególną troską powinniśmy otaczać tych, którzy są w grupie wysokiego ryzyka i nie powinni wychodzić z domu. Przeprowadziliśmy akcję wsparcia osób starszych i samotnych.
Nasi wolontariusze, z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, pomagają w załatwianiu codziennych
spraw – tłumaczy Agata Goor z Fundacji Enea.
Uruchomiony został też program promocji regionu, zachęcający do podróży w te strony w celu wsparcia lokalnej branży turystycznej,
która ucierpiała wskutek pandemii.
Enea wdrożyła szereg procedur zwiększających
bezpieczeństwo klientów i pracowników. Firma
sprawnie działa w obliczu zagrożenia epidemicznego i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne
milionom Polaków. Grupa dostosowała swój model pracy do nowych warunków, wprowadzając
m.in. dodatkowe środki ostrożności w elektrowniach w Kozienicach oraz Połańcu i instalacjach
produkujących ciepło dla mieszkańców w Pile
i Białymstoku, a także procedury awaryjne, by zachować ciągłość zarządzania siecią energetyczną
i produkcji oraz dostawy energii elektrycznej.
– Nasi pracownicy, dbając o bezpieczeństwo
energetyczne milionów Polaków dwadzieścia cztery godziny na dobę, to również cisi bohaterowie tych
czasów. Energetycy pracują na miejscu w elektrowniach i elektrociepłowniach, dyżurują na posterunkach energetycznych, interweniują w przypadku
awarii w terenie. Dziękuję im za tę mobilizację i odpowiedzialną pracę w nowych, często utrudnionych
warunkach – dodaje prezes Paweł Szczeszek.
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY
Z GRUPĄ ENEA

Krzysztof Budka
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[Paliwo przyszłości]

ENERGETYKA

Nowym
elementem
strategii PGNiG
będzie program
wodorowy

W ciągu najbliższych
czterech lat na prace
badawcze związane
z programem wodorowym
przeznaczymy co
najmniej 31 mln zł, ale
to dopiero początek.
W tym czasie chcemy
uruchomić pierwszą stację
tankowania pojazdów
wodorem w Warszawie,
pierwszą prototypową
instalację do produkcji
zielonego wodoru z OZE
w naszym oddziale
w Odolanowie – mówi
Jerzy Kwieciński, prezes
Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa.

Jak Pan widzi rolę wodoru
i energii wodorowej w polskim miksie energetycznym?
Czy wodór jest paliwem
przyszłości?
Faktycznie, wodór uważany
jest za paliwo przyszłości. Paliwo bardzo czyste. Paliwo, które może być wykorzystywane
w transporcie, czyli do napędu
pojazdów, ale również jako paliwo, które może być wykorzystywane w przemyśle, może
być też w odpowiednich proporcjach mieszane z gazem ziemnym i wykorzystywany w sieciach gazowych. Bardzo wielu
ekspertów mówi, że obszar sektora energii bazującej na wodorze będzie się w najbliższych
latach bardzo szybko rozwijał.
Komisja Europejska przygotowała strategię wodorową, która jest powiązana z Europejskim Zielonym Ładem, dlatego
wodór może zastępować paliwa
kopalne. W najbliższych dniach
ustanowiona zostanie tzw. Koalicja Wodorowa na poziomie
europejskim.
Polska przystąpi do tej koalicji?
Tak, jako Polska i jako przedstawiciele polskiego biznesu też
chcemy do tej koalicji przystąpić. W przypadku wodoru
główną barierą jest koszt produkcji. Bo można wodór otrzymywać albo w wyniku elektrolizy, czyli rozkładu wody, ale
jest to proces energochłonny i drogi. Można też uzyskiwać go w procesie reformingu z gazu ziemnego poprzez
rozszczepienie metanu i pary
wodnej. O wodorze uzyskiwanym poprzez elektrolizę
z wykorzystaniem np. energii
wiatrowej mówi się jako o „zielonym”, natomiast w przypadku wodoru z gazu ziemnego
otrzymywanego przez roz-

szczepienie metanu mówi się
o „błękitnym wodorze”.
PGNiG stawia na ten rodzaj
energii? Jako przyszłościowe paliwo?
Chcemy jako PGNiG mocno
brać udział w tym procesie,
dlatego dokonujemy aktualizacji strategii spółki. Nowym
jej elementem będzie program wodorowy. W ciągu najbliższych czterech lat na prace
badawcze związane z programem wodorowym przeznaczymy co najmniej 31 mln
zł, ale to dopiero początek.
W tym czasie chcemy uruchomić pierwszą stację tankowania pojazdów wodorem
w Warszawie, pierwszą prototypową instalację do produkcji zielonego wodoru z OZE
[odnawialnych źródeł energii
– przyp. red.] w naszym oddziale w Odolanowie. W tym
wypadku wodór byłby pro-

Chcemy zarabiać
na sprzedaży
wodoru i usług
z nim związanych.
Nasze
laboratorium
będzie
analizowało
czystość wodoru
i prowadziło
badania nad
paliwami
alternatywnymi.

dukowany z naszej farmy fotowoltaicznej. Chcemy także
uruchomić prototypową instalację gazową, która pracowałaby w oparciu o wyprodukowany przez nas wodór
i umożliwiała przetestowanie
możliwości mieszania wodoru z gazem ziemnym. Chcemy
także zarabiać na sprzedaży
wodoru i usług z nim związanych. Nasze laboratorium będzie analizowało czystość wodoru i prowadziło badania nad
paliwami alternatywnymi.
Kiedy ruszą pierwsze instalacje?
Najbardziej zaawansowanym
projektem jest budowa stacji
tankowania pojazdów wodorem. Tutaj terminem uruchomienia jest jesień 2021 roku.
W 2022 roku chcielibyśmy już
móc rozpocząć samodzielną
pilotażową produkcję „zielonego wodoru” w Odolanowie.
Dajemy sobie 2-3 najbliższe lata na zbudowanie całego
łańcucha kompetencji, które
pozwolą nam na dalszy rozwój w tym obszarze. W dłuższym horyzoncie czasowym
chcielibyśmy móc produkować wodór w takich ilościach,
które pozwolą nam na mieszanie go z gazem ziemnym
w sieciach dystrybucyjnych. To
oczywiście musi być poprzedzone wieloma testami, które także zakładamy w naszym
programie, a wykorzystać do
tego chcemy wspomnianą już
sztuczną sieć. Do zbadania
pozostają kwestie techniczne
i dostosowanie infrastruktury
oraz urządzeń. Wiele krajów
prowadzi zaawansowane testy wykorzystania w sieci gazowej wodoru dodawanego do
gazu ziemnego. Badania, które prowadziliśmy z Instytutem
Nafty i Gazu, pokazują, że do

Rozmawiała Magdalena Rubaj
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fot. PAP/Marcin Bielecki

produkuje się u nas w Polsce autobusy zasilane wodorem. Europa w wodorze widzi
bardzo ważne źródło energii. I dlatego my jako PGNiG
i inne polskie firmy stawiamy
na rozwój technologii wodorowych.

gazu ziemnego moglibyśmy
dodawać bez większych problemów nawet do 8 proc. wodoru. Produkując własny wodór, moglibyśmy go mieszać
w naszych sieciach dystrybucyjnych. Kwestią jest cena wodoru.
Czyli?
To zależy od metody produkcji i miejsca wytwarzania,
ale ceny wahają się obecnie
od 2 do 6 euro za kilogram.
Koszty związane są z cenami
elektrolizerów do produkcji
zielonego wodoru, a w przypadku błękitnego wodoru to
głównie koszty energii i doczyszczania wodoru pochodzącego z reformingu. Ale
cena musi być niższa. Rozwiązaniem może być wykorzystanie nadwyżek, które mamy w sieci. Czyli: kiedy
mocno wieje, mocno świeci słońce, nie mamy co zrobić z energią z farm fotowoltaicznych i wiatrowych, więc
możemy ją wykorzystywać
do produkcji wodoru. Wte-
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Jerzy
Kwieciński
Prezes
PGNiG

dy produkcja wodoru byłaby
sposobem na zagospodarowanie tego nadmiaru energii.
W Niemczech już jeżdżą pociągi wodorowe, nazywane „błękitnymi” czy „zielonymi”. Czy i u nas będziemy
stawiać na taki typ komunikacji?
Dopóki nie rozwiniemy się
dostatecznie pod względem
możliwości produkcji, magazynowania, transportu wodoru, cały czas priorytetowym
dla nas paliwem gazowym
w transporcie jest gaz ziemny. Może być i jest stosowany
jako gaz sprężony i skroplony.
Coraz szerzej w transporcie
stosuje się LNG i CNG: na gaz
jeżdżą ciężarówki, śmieciarki, autobusy miejskie, ale paliwem gazowym napędzane są
także statki. Co trzeci kupiony
w tym roku autobus w transporcie miejskim jest napędzany gazem. Kolejnym etapem
w Polsce będzie zastosowanie wodoru do napędzania
pojazdów. Już teraz przecież

Jak ocenia Pan możliwości wydobywcze ropy i gazu
w Norwegii?
Co prawda mówi się, że
znaczna część zasobów węglowodorów na szelfie norweskim już została wyeksploatowana, ale pozostałe do
odkrycia zasoby ropy i gazu
wciąż mogą być znaczne. Według norweskiej administracji
same potwierdzone istniejące wydobywalne zasoby gazu
ziemnego to ponad 1,5 biliona metrów sześciennych. Teoretycznie, gdyby całość tych
zasobów przeznaczyć tylko
dla Polski, to przy obecnym
zużyciu wystarczyłoby ich na
75 lat.
Na szelfie cały czas prowadzone są poszukiwania i cały
czas dokonuje się odkryć. Jednym z przykładów jest odkrycie przez PGNiG złoża gazu
i ropy na Morzu Norweskim
jesienią 2019 roku. Nadano
mu nazwę Shrek. Nasze zasoby wydobywalne w Norwegii wzrosły w ciągu ostatnich
trzech lat z 80 mln do obecnie
ok. 200 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Działamy
tam na ponad 30 koncesjach,
na czterech z nich pełniąc rolę
operatora. Pracujemy na kilkunastu złożach, na 7 z nich
prowadzimy wydobycie, pozostałe przygotowujemy do
produkcji. Nasza produkcja gazu ziemnego z szelfu wyniosła w ubiegłym roku
ok. 0,5 mld metrów sześciennych, w przyszłym roku spo-

Pod koniec
2022 roku popłynie
gaz do Polski z szelfu
norweskiego poprzez
wspomniany Baltic
Pipe, a już od kilku
lat sprowadzamy
gaz skroplony
poprzez terminal
w Świnoujściu. Oba
te projekty tworzą
tzw. Bramę Północną.
dziewamy się 0,7 mld metrów
sześciennych. ale docelowo za
kilka lat chcielibyśmy dojść do
poziomu 2,5 mld metrów sześciennych produkcji własnego gazu.
Gaz-System, nasza bratnia
spółka, buduje gazociąg Baltic
Pipe, który będzie łączył szelf
norweski przez Danię z Polską
i przez który ten norweski gaz
popłynie do Polski. Przepustowość tego gazociągu wyniesie prawie 10 mld metrów sześciennych.

gii, wydobywany tam przez
nas oraz kupowany od innych
producentów działających na
szelfie. Drugi to import LNG.
A trzecim jest krajowe wydobycie. W Polsce wydobywamy jednak ok. 3,8 mld metrów
sześciennych, więc biorąc pod
uwagę roczne zużycie gazu
w Polsce na poziomie bliskim
20 mld metrów sześciennych,
resztę musimy i będziemy
musieli sprowadzać z zagranicy.
Czyli skąd?
Pod koniec 2022 roku popłynie gaz do Polski z szelfu norweskiego poprzez wspomniany Baltic Pipe, a już od kilku lat
sprowadzamy gaz skroplony
poprzez Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Świnoujściu. Oba te projekty tworzą tzw. Bramę Północną.
Ile mamy tą drogą?
W przypadku LNG w ubiegłym
roku było to ponad 3,4 mld
metrów sześciennych, ale poziom ten będzie rósł z każdym
rokiem. Od 2024 roku może

to być nawet 8,3 mld metrów
sześciennych rocznie, taką też
moc zarezerwowaliśmy w rozbudowywanym terminalu. Interkonektory pozwolą nam na
handel gazem ze wszystkimi
krajami sąsiednimi. Teraz budowane są przez Gas-System
interkonektory ze Słowacją
i Litwą.
Wystarczy za kontrakt jamalski?
Od lat mieliśmy problem
z tym kontraktem. Podpisany
został w 1996 roku. Przez wiele lat za ten gaz bardzo dużo
płaciliśmy, były to ceny zawyżone, nierynkowe. Nie było
tajemnicą, że były one jedne
z najwyższych w Unii Europejskiej. Dodatkowo zdarzało się,
że wielokrotnie kurek z kierunku wschodniego był zakręcany
albo dostarczany nam gaz był
zawodniony i nie nadawał się
do użytku.
Wygraliśmy spór arbitrażowy, ale proces ten trwał
ponad 5 lat. W samym sądzie arbitrażowym rozprawa
trwała 4 lata. Zakończyła się

No właśnie, czy po zakończeniu kontraktu jamalskiego
w 2022 roku będziemy mieli
skąd brać gaz?
Tak. Dywersyfikujemy źródła
i kierunki pochodzenia gazu,
bo chcemy całkowicie uniezależnić się od kierunku wschodniego, czyli gazu rosyjskiego, od Gazpromu. Opieramy
dywersyfikację na trzech filarach. Pierwszy to wspomniany Baltic Pipe i gaz z Norwe-
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ENERGETYKA

Piotr Palutkiewicz

dwie spółki PGNiG SA i PST
GmbH były stroną w tym postępowaniu.

dla nas pomyślnie, pozwoliła
nam również wystąpić o zwrot
nadpłaty za gaz za lata 20142020.
Teraz rozliczany się z Gazpromem po cenach ustanowionych na bazie formuły
określonej w wyroku. Wydaje
się, że nasze relacje z Gazpro-

Nadal niezmiennie,
podobnie jak
rząd RP, stoimy
na stanowisku,
że projekt Nord
Stream 2 niesie
negatywne
konsekwencje dla
bezpieczeństwa
dostaw i konkurencji
na rynku gazu
w Europie
ŚrodkowoWschodniej.
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mem w tym sensie znormalniały. Otrzymaliśmy również
zwrot nadpłaty. Jest bardzo
wysoki, 1,5 mld dolarów. To
pokazuje, jak mocno przepłaciliśmy za gaz rosyjski.
Wspomniał Pan o Baltic
Pipe. Czy nie będzie tutaj kolizji Baltic Pipe kontra Nord
Stream?
Działający Nord Stream i budowany Nord Stream 2 nakierowane są na dostawy
gazu z Rosji na rynki Europy Zachodniej. Z uwagi m.in.
na amerykańskie sankcje budowa została wstrzymana.
Z kolei Baltic Pipe jest projektem łączącym norweskie złoża z Polską. Byliśmy przeciwni wyłączeniu gazociągu Nord
Stream 2 spod regulacji unijnych, czego domagała się
spółka go budująca, i nasze
argumenty wygrały. W maju
niemiecki regulator odrzucił
wniosek Nord Stream 2 o derogację. Nadal niezmiennie,
podobnie jak rząd RP, stoimy
na stanowisku, że projekt Nord
Stream 2 niesie negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa dostaw i konkurencji na rynku gazu w Europie
Środkowo-Wschodniej. Nasze

Jak Pan skomentuje wyniki
PGNiG za pierwszy kwartał?
I jakie są perspektywy na kolejny?
Ten pierwszy kwartał był dla
nas bardzo trudny, niepewny. Po pierwsze dlatego, że
mieliśmy kolejną ciepłą zimę,
tym razem najcieplejszą od
wielu lat. Każdy użytkownik
gazu się cieszy, bo zapłaci
mniej za gaz. Ale w przypadku naszej firmy PGNiG jest
inaczej: ludzie wykorzystują
mniej ciepła, więc zarabiamy
mniej. Drugi ważny czynnik:
pandemia koronawirusa, której atak przypadł na koniec
kwartału. Dodatkowo rynek
europejski bardzo obawiał
się konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Była obawa, że obie
strony nie porozumieją się
w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę i Rosjanie zamkną kurki z gazem
na przełomie roku. Dlatego wszystkie firmy z naszego
sektora w Europie wypełniły
maksymalnie magazyny gazem. Do tego na rynku europejskim wzrósł import gazu
ciekłego m.in. z USA, ale i od
innych. Spadły więc mocno
ceny gazu, co też przełożyło
się na nasze wyniki. Pierwszy
kwartał wyglądał na początku
niepewnie, ale poradziliśmy
sobie. Mieliśmy rekordową
sprzedaż gazu ogółem, która sięgnęła 10,6 mld metrów
sześciennych. Wyniki operacyjne zatem były bardzo
dobre. Gdyby nie odpisy na
majątku trwałym związanym
z wydobyciem ropy naftowej
i gazu, to mielibyśmy rekordowy wynik EBITDA w wysokości nieco ponad 2,8 mld zł.

Polska
gastronomia
głodna po kryzysie

G

dy opadł kurz po wprowadzeniu w Polsce lockdownu, okazało się, że
najbardziej poobijana wyszła
z zamknięcia branża gastronomiczna. Na ulicach miast i miasteczek pojawiają się puste lokale, w których jeszcze kilka
miesięcy temu kwitło życie towarzyskie. W tych kawiarniach,
barach i restauracjach, którym
udało się przetrwać, stoliki nie
są jednak zapełnione. Wielu z nas ciągle ogranicza swoją
aktywność towarzyską. Barwne życie studenckie umarło
w połowie marca i do dziś nie
odżyło. Nie wszyscy wróciliśmy także do pracy w centrach
miast. Nie korzystamy z pracowniczych bufetów czy stołówek. Nie są organizowane
konferencje i business lunche.
Setki tysięcy turystów z zagranicy w tym roku do Polski nie
przyleciało. I nie przyleci. Stoliki stoją puste.
Obraz smutny. A jeszcze
niedawno było zupełnie inaczej. Przed wybuchem epidemii
koronawirusa działało w Polsce
76 tys. lokali, które generowały
blisko 37 mld zł dla krajowego
PKB. Rynek zdominowany jest
przez małych i mikro przedsiębiorców. Tutaj nie ma korporacji.

Duże biznesy można policzyć
na palcach może dwóch rąk.
Branża gastronomiczna, w zależności od pory roku, zatrudniała blisko milion osób, głównie młodych ludzi poniżej 26
roku życia. Gastronomia to dla
nich częstokroć pierwsza praca,
nie zawsze w pełnym wymiarze godzin. Dla wielu to szansa
na dodatkowy zarobek w trakcie studiów czy w okresie wakacyjnym.
Sektor gastronomii to nie
tylko biznes. Gastronomia pełni
także ważne funkcje społeczne.
Umożliwia nam nawiązywanie
więzi, budowanie znajomości,
zaufania społecznego i relacji. Restauracje, kawiarnie, bary
i kluby pełnią ważną funkcję kulturotwórczą. Obecność
obiektów
gastronomicznych
tworzy tkankę miejską. Sprawia ona, że centra miast i miasteczek tętnią życiem. Szkoda, by po okresie rozkwitu życia
społecznego w tych miejscach
trend się zmienił.
Rząd może tej branży pomóc. Pomóc bardzo łatwo. Najprostszym rozwiązaniem jest
ujednolicenie stawki VAT dla
usług gastronomicznych. Pomimo wprowadzonej 1 lipca
nowej matrycy VAT, w omawia-

nej branży dalej funkcjonują
dwie stawki – 8 proc. i 23 proc.
Dlaczego nie ułatwić funkcjonowania restauracjom, barom,
kawiarniom poprzez ujednolicenie (i zmniejszenie dla niektórych produktów) stawki VAT
do 8 proc.? Prosty ruch. Realna
i szybka pomoc dla branży. Na
obniżenie stawki VAT na usługi
gastronomiczne zdecydowały
się po koronakryzysie Austria,
Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja
i Niemcy.
Konieczność pomocy sektorowi w najbliższych miesiącach
nie podlega dyskusji. Bezpośrednie wsparcie finansowe,
które gastronomia otrzymała, nie wystarczy. Gdy pomoc
ta się skończy, sytuacja w tej
branży się nie poprawi.
Dając odetchnąć gastronomii, uratujemy miejsca pracy
i utrzymujemy stabilne wpływy z innych podatków, które
gastronomia zapewnia. I trudno będzie znaleźć kogoś, kto
przy kawie lub piwie skrytykuje rząd za to rozwiązanie.
Wręcz przeciwnie. Wielu Polaków wypije zdrowie tego,
kto pomoże lokalnym kawiarniom, restauracjom czy barom. A picie toastu za rząd…
zdarza się bardzo rzadko.
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[Dzieje się w biznesie]

FLASH BIZNES

100 tysięcy wniosków

- o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w programie
„Mój Prąd” wpłynęło do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (56 tysięcy z nich otrzymało już ocenę pozytywną).
– 100 tys. wniosków odpowiada
kwocie dofinansowania w wysokości 0,5 mld zł – informuje Dominik Bąk, p.o. prezesa
NFOŚiGW.

Tak Brytyjczycy
ożywiają gospodarkę
Brytyjski rząd ogłosił pakiet o wartości 33 mld euro, mający na celu
szybkie odbicie się tamtejszej gospodarki po zamrożeniu spowodowanym pandemią koronawirusa.
Między innymi zostanie obniżony z 20 do 5 proc. VAT na żywność
i napoje, zakwaterowanie w hotelach i atrakcje turystyczne. Oznacza
to, że w sierpniu, od poniedziałku
do środy, rząd zapłaci połowę ceny
za spożycie w barach i restauracjach (bez napojów alkoholowych),
do limitu 11 euro na osobę. Kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosił też,
że przeznaczy 2,2 mld euro na pokrycie sześciomiesięcznych praktyk zawodowych dla młodych ludzi
w wieku od 16 do 24 lat w niepewnej sytuacji, ponieważ prognozuje się, że będą to grupy najbardziej
dotknięte z powodu bezrobocia
i kryzysu gospodarczego.
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Twórca TikToka
narzędziem
chińskiego reżimu?
Choć ma „dopiero” 37 lat, dorobił się już wielkiej fortuny. Według czasopisma „Forbes” zajmuje
9. miejsce na liście najbogatszych
Chińczyków. Zhang Yiming, czy-

21 miliarda zł

Orlen może przejąć
Lotos, ale…

Globalny
spadek PKB

Komisja Europejska zgodziła się na
połączenie Orlenu z Lotosem, postawiła jednak kilka warunków. Orlen będzie musiał m.in. sprzedać
aż dziewięć baz paliwowych i zbudować w Szczecinie nowy terminal
importowy na paliwo lotnicze. Lotos ma natomiast zwolnić zarezerwowane dla siebie miejsce na paliwa w magazynach paliwowych,
co sprawi, że na to miejsce będą
mogły wejść inne, prywatne firmy
handlujące paliwami. Do tego na
sprzedaż zostanie wystawionych
blisko 400 stacji benzynowych Lotosu, co spowoduje spadek udziału
spółek kontrolowanych przez państwo także w rynku detalicznym.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie ma wątpliwości: tnie
prognozy globalnego wzrostu gospodarczego. Pandemia
koronawirusa okazała się dla
mrożonych gospodarek bardziej toksyczna niż pierwotnie sądzono. MFW przewiduje,
że globalny spadek PKB wyniesie 4,9 proc. w 2020 roku
Z kolei w 2021 roku spodziewany jest wzrost światowego PKB
o 5,4 proc. Przy tym należy pamiętać, że punkt odbicia będzie
ustawiony tak nisko, jak świat
od dawna nie widział. Prognozy
PKB obniżono na ten rok niemal
wszystkim krajom.

li twórca TikToka. Co ciekawe, ta
aplikacja z globalnego fenomenu wśród nastolatków w mgnieniu
oka stała się… publicznym zagrożeniem. Do tego stopnia, że prezydent USA Donald Trump Yiminga
i TikToka nazwał „narzędziem chińskiego reżimu”. Tak czy inaczej firma Yiminga wyceniana jest dziś na
100 mld dolarów.

- tyle wyniosły czerwcowe przelewy na konta
w funduszach inwestycyjnych. To najlepszy wynik
od pięciu lat. Inwestorzy uznali zapewne, że to
dobra alternatywa dla nieoprocentowanych lokat.
Łącznie Polacy zgromadzili już w ten sposób 253
mld złotych.

APPLE NIE MUSI PŁACIĆ
13 MLD EURO IRLANDII

Coraz lepsze
prognozy dla
MŚP

Komisja Europejska przegrała w Sądzie UE w Luksemburgu
z amerykańskim koncernem
Apple. Chciała zmusić producenta
iPhone’ów do zapłaty 13 mld
euro z tytułu zaległych podatków
w Irlandii, jednak Apple zaskarżył
tę decyzję i wygrał. „Sąd stwierdził
nieważność zaskarżonej decyzji,
ponieważ Komisji nie udało się
wykazać w sposób wymagany
prawem, że istniała korzyść
w rozumieniu art. 107 ust. 1
Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej” - stwierdził
w orzeczeniu Sąd UE, odnosząc
się do unijnych reguł konkurencji.

Aż 81,9 proc. małych i średnich przedsiębiorstw korzysta lub zamierza skorzystać z rozwiązań zawartych
w tarczach antykryzysowych. Tych mniejszych firm,
które podniosły się z koronakryzysu, w lipcu było już
47,9 proc., a więc o 19,4 proc.
więcej niż w poprzednim,
czerwcowym pomiarze badania zamówionego przez
BGK. „Przedsiębiorcy finansowo radzą sobie coraz lepiej. Ponad jedna trzecia firm
z sektora MŚP (35,4 proc.)
określa swoje aktualne przychody jako porównywalne
do tych z lutego, co stanowi
wzrost o 13,4 proc. lub wyższe (wzrost o 5,9 proc.)” –
komunikuje BGK.
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[Na ile pomoże bon turystyczny]

GOSPODARKA

Branża
turystyczna
wciąż woła
o pomoc

To, że w niektórych obiektach turystycznych
jest stuprocentowe, wakacyjne obłożenie,
nie oznacza, że branża wyszła już z kryzysu.
Szczególnie bolesne są brak turystyki przyjazdowej
oraz biznesowej, całkowite zatrzymanie krajowych
spotkań grupowych B2B i wydarzeń artystycznorozrywkowych, a także brak perspektyw na szybką reaktywację
sprzedaży zorganizowanych wyjazdów zagranicznych. – Sam
bon nie wystarczy, trzeba nam pomóc również w inny sposób –
apelują przedstawiciele branży.
Robert Azembski
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Popyt zmalał na rynku spotkań konferencyjnych

J

eden czy dwa działające
pensjonaty nad morzem
lub w górach w popularnym miejscu i odżywająca
agroturystyka mogą tworzyć
złudne wrażenie, że krajowa branża turystyczna już się
podniosła. Nic bardziej mylnego. To jest tak, jakbyśmy
chcieli wyciągnąć wniosek, że
odżyła już turystyka biznesowa, bo w tym i innym obiekcie odbyło się wesele czy inne
spotkanie rodzinne.
– Przemysł turystyczny pojawia się dopiero wtedy,
gdy przynosi wartość dodaną:
rezerwacja imprezy łączy się
z rezerwacją hotelu, ale także usługami przewozu, potem
pilota, wykupieniem usług
dodatkowych w firmach organizujących lokalne atrakcje,
z zatrudnieniem przewodnika
– mówi nam Łukasz Adamowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT, współzałożyciel
sztabu branży MICE TUgether.
Sztab ten, złożony z przedstawicieli różnych firm turystycznych, prowadzi trudne
rozmowy z rządem, szczególnie z Ministerstwem Rozwoju
i Agencją Rozwoju Przemysłu
(ARP), o koniecznych formach
pomocy dla branży. Z nowego badania przeprowadzonego przez SOIT wynika bowiem,
że 77 proc. hoteli położonych
w miastach i 45 proc. zlokalizowanych poza centrami miast
sygnalizuje poziom rezerwacji
na wakacje poniżej 20 proc.
To są twarde dane, a nie zdjęcia z dawnych urlopów. Trudno
dyskutować z faktami.

da się zorganizować zdalnie.
Tak zwany incentive travel, rynek MICE, czyli mówiąc prościej, przemysł spotkań biznesowych, ma szansę wrócić do
normalności dopiero od początku przyszłego roku. Część
wydarzeń już jest przenoszona na przyszły rok.
– Kwestia powrotu do turystyki biznesowej jest obecnie
jedną z najważniejszych spraw
w branży, przede wszystkim hotelarskiej. Ona bowiem
utrzymuje popyt na usługi turystyczne poza sezonem letnim. Tak jest także w naszym
regionie. Miesiące wakacyjne
pozwolą nam złapać oddech,
ale należy myśleć już o tym,
co będzie dalej. Źle by się stało, gdyby sytuacja od września
czy października się nie poprawiła – opowiada nam Łukasz Magrian, dyrektor biura
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).
Wytyczne Sanepidu i zarządzenia Ministerstwa Zdrowia uniemożliwiają organizację większości targów
i konferencji biznesowych.

Ten sektor turystycznej branży potrzebuje szczególnej
pomocy. – Postulujemy, by
koszty spotkań biznesowych
były uznawane za koszty uzyskania przychodu. Przydałoby się także obniżenie stawki VAT na usługi konferencyjne
do 8 proc. i możliwość spożytkowania środków z funduszu socjalnego na organizację
spotkań pracowniczych – zaznacza Łukasz Adamowicz.

Dramat na
rynku przewozów

Sektor przewozów autokarowych jest obecnie w takiej zapaści, że grozi mu całkowita
zagłada albo fala przejęć. Pomoc, którą dostały firmy, właśnie się kończy. Wszystkie
środki przyznane przez instytucje publiczne uległy wyczerpaniu. Postojowe, umorzenie
ZUS, mikropożyczki oraz tarcza finansowa PFR obliczone
były na przetrwanie przez trzy
miesiące. Sektor nie zarabia.
Klientów jak nie było, tak nie
ma. Ludzie boją się epidemii.
Dmuchają na zimne, a jeśli już

Zapaść podróży
biznesowych

Popyt zamarł na rynku spotkań konferencyjnych. A przecież nie wszystko i nie zawsze
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siatka połączeń czarterowych została „skoszona” o 80 %

się gdzieś wybiorą, rezerwują
sobie miejsce bez pośredników
i jadą samochodem. – Nasz
sektor został najbardziej dotknięty przez kryzys związany
z koronawirusem. Odmrożenie
gospodarki nic nie dało, wciąż
mamy zero zleceń – tłumaczy
Wojciech Sochaczewski, właściciel jednej z firm autokarowych w województwie mazowieckim. Takich firm jak jego są
w Polsce setki.
Sochaczewski ma przy tym
wrażenie, że pomoc nie trafiła
do tych, do których miała trafić. Firmy transportu za granicę dopieszczono aż nadmiernie. O krajowym segmencie
turystyki prawie zapomniano. Dostali postojowe, ale często nie kwalifikowali się już
do pomocy z tarczy finansowej. Należy też znać specyfikę
tego biznesu: największy popyt na rynku przejazdów autokarowych zaczyna się zazwyczaj w połowie kwietnia.
Szczyt trwa w maju i czerwcu. – Instytucje takie jak biura

Polecą albo… nie polecą

Powiedzieć, że mali touroperatorzy i agencje podróży wyjazdów za granicę przeżywają
kryzys, to nic nie powiedzieć.
Firmy te balansują na krawędzi bankructwa. – Przychodzimy do biura na dwie,
trzy godziny, by poprzekładać rezerwacje, poinformować klientów o nowych wytycznych, ale nie mamy z tego
nic – opowiada Agata Nędzi
z biura podroży zagranicznej
i czarterowej BB Travel z Radomia.
Większość klientów decyduje się na zwrot pieniędzy.
Nieliczni tylko chcą przełożyć imprezę na przyszły rok,
wykorzystując vouchery dofinansowujące wyjazd.

– Ogromnym wyzwaniem dla branży turystycznej
jest kwestia zwrotów za wycieczki dla klientów, gdy mija
koniec ustawowych 180 dni
i touroperator musi to zrobić.
Wiele firm nic nie sprzedało
w ostatnich miesiącach, więc
ich płynność finansowa jest
bardzo poważnie zagrożona –
ostrzega Łukasz Magrian.
Wielu klientów odwiedzających biura turystyki zagranicznej jest też przekonanych,
że epidemia spowodowała duże obniżki cen na usługi turystyczne. Niestety, obniżek nie ma, bo siatka połączeń
czarterowych została „skoszona” o 80 proc. Do tych 20 proc.
lotów aspiruje szereg organizatorów turystyki. Każda
z większych firm wykorzystuje przy tym maksymalny limit
miejsc, żeby samolot mógł
wylecieć w pełni obłożony.
W opinii biur polski rząd nie
rozumie specyfiki ich działalności. Oferta touroperatorów
zagranicznych jest tworzona na ok. 1,5 roku przed sezonem. Zaliczki muszą jednak
płacić za granicę od razu, po
to, by zarezerwować przejazdy
wewnętrzne i miejsca hotelowe. Przychód uzyskują dopiero po zrealizowaniu imprezy.
– Przez trzy miesiące byliśmy wyłączeni ze świadczenia
usług, nic nie zarobiliśmy. Szacuję, że obroty naszej branży
stanowią obecnie ok. 20 proc.
obrotów zeszłorocznych – dodaje Agnieszka Nędzi.
Pomysł bonu ocenia negatywnie. Nie dotyczy on sektora
turystyki zagranicznej. Może
nawet przeszkadzać, bo na
lepszej pozycji ustawia konkurencję zajmującą się krajowymi wyjazdami.
Powrót do pełnego ruchu lotniczego ma zasadnicze

znaczenie także dla turystyki przyjazdowej. Nadal nie istnieją regularne loty ze Skandynawii. Spadek przyjazdów
gości zagranicznych z tamtych, niegdyś bardzo popularnych kierunków, jest więcej niż
wyraźny. Bardzo powoli odbudowują się przyjazdy z Niemiec. Cierpią na tym nie tylko
obiekty hotelowe, ale i skupione wokół nich firmy usługowe
typu piekarnie, zaopatrzenia
w środki czystości, firmy pielęgnacyjne, fryzjerzy, usługi
przejazdów i lokalnych wycieczek itp. – Do poziomu sprzed
pandemii wrócimy zapewne dopiero za dwa, trzy lata –
mówi Łukasz Magrian.

Czego oczekuje branża?

Opinie właścicieli różnego rodzaju firm turystycznych są
tu zgodne. Bon turystyczny,
jeśli się pojawi, niewątpliwie
jest czymś na plus dla branży.
Problem tkwi jednak w tym, że
będzie to mały strumień pieniędzy, skierowany do wąskiego grona odbiorców – przede
wszystkim do dzieci i młodzieży. – Nie bardzo widzę teraz możliwość jego efektywnego, pełnego wykorzystania.
Może to być wsparcie tylko dla
organizatorów jedynie ograniczonych form wypoczynku.
Skala potrzeb jest jednak dużo
większa – zaznacza Magrian.
Przy obecnej konstrukcji bon
nie pomoże branży. Można także zastanawiać się, czy pieniądze z bonu posłużą do opłacenia rezerwacji tych, które już
wcześniej zostały dokonane,
czy rzeczywiście przełożą się
na nowe rezerwacje? – Tylko
w sytuacji, w której bon pobudzi
dodatkowe rezerwacje, będzie
miał realny wpływ pomocowy
na branżę turystyczną – stanowczo twierdzi Adamowicz.

Turystyka stanowi ok 15 proc. PKB Polski

-80

%

podroży, kościoły czy szkoły
nadal nie zamawiają przewozów grupowych. Oczywiście
ze względu na koronawirusa.
Żyje jeszcze tylko nieznaczna część sektora zajmująca się
przewozem pracowników –
mówi Sochaczewski.
Jak tu pomóc? Przede
wszystkim przedłużając postojowe dla kierowców albo
dopłacając do autobusów na
wzór dopłat funkcjonujących
w Niemczech. Właściciele firm
przewozowych cały czas opłacają ok. 10 proc. raty leasingowej za wzięte w leasing autobusy. W październiku kończy
się okres odroczenia pełnych
rat i przyjdzie płacić w pełnym
wymiarze. Stanie się to właśnie
w tym czasie, gdy turystyka
przejazdowa już nie zarabia, bo
kończy się sezon. Przy leasingu sektorowi przewozów autobusowych rzeczywiście potrzebna jest szczególna pomoc
publiczna. Trwają rozmowy ze
stroną rządową. Zobaczymy,
co z nich wyniknie.

Skoro nie bon, to, co mogłoby być lepszą pomocą organizatorów turystyki?
– Branża potrzebuje przedłużenia na trzy miesiące dopasowanego do obecnej sytuacji pakietu zwolnienia ZUS
plus postojowego. To będzie pomoc krótkoterminowa.
Średnioterminowo konieczne
jest odblokowanie kredytów
obrotowych – mówi Adamowicz. Wiele firm turystycznych, nie mając przed sobą
jasnych perspektyw, jest po
prostu „niebankowalna”, banki zamroziły dla nich kredyty.
SOIT postuluje, by uruchomić
pożyczkę obrotową na kapitał w ARP, skierowaną do sektora spotkań, przewozów i hotelowego. Środki na pożyczki
pochodzić będą ze specjalnego funduszu pomocowego,
nad którym podobno pracuje
już Ministerstwo Rozwoju. Firmy turystyczne powinny mieć
też możliwość zaciągnięcia,
w Turystycznym Funduszu
Gwarancyjnym, nieoprocentowanego kredytu z przeznaczeniem na zwroty zaliczek
wpłaconych przez klientów

na rezerwację imprezy zagranicznej.
Turystyka, łącznie z branżą
organizatorów i agentów turystycznych, hotelową, przewozów autokarowych i lotniczych, targów, przewodników,
turystyki szkolnej, wydarzeń
artystyczno-rozrywkowych
oraz turystyką przyjazdową,
stanowi ok. 15 proc. PKB Polski. Zapewnia też ok. 1,5 mln
miejsc pracy. Znajdująca się
w bardzo trudnej sytuacji
branża słusznie oczekuje pomocy. Pomocy szczególnej
i większej niż inne sektory gospodarki. Pomoc powinna być
jednak tak przemyślana, by
precyzyjnie trafiła do tych,
którym jest najbardziej potrzebna. – Rozumiejąc argumenty strony rządowej, która
prowadzi rozmowy z naszym
rynkiem, chciałbym zwrócić
uwagę na to, że nie należy rezygnować, tylko znaleźć rozwiązanie. Chodzi o sektorową
pomoc, która zostanie sensownie rozdysponowana, będzie dla branży wystarczająca
i realnie jej pomoże – zaznacza Adamowicz.
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Doceńmy bogactwo
turystyczne
własnego kraju

Jesteśmy przykładem
firmy, która zaprzecza
pokutującemu wciąż
stereotypowi, że
wakacje w Polsce są
nieatrakcyjne i drogie.
Jest wręcz odwrotnie.
Wakacje w Polsce można
zorganizować w sposób
ciekawy i niedrogi – mówi
Michał Król, prezes firmy
Elbest Hotels.
Rozmawiał Robert Azembski
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Turystyka to jedna z najbardziej poszkodowanych przez
epidemię branż, na której
koncentruje się teraz uwaga
i rządu, i ekonomistów. Elbest
Hotels to firma z sektora turystyczno-hotelarskiego, ale
o szerokim spektrum działania. Co dokładnie jest przedmiotem jej działalności?
Jesteśmy właścicielami sześciu
hoteli i czterech ośrodków wypoczynkowych w Polsce. Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana. Hotele są zlokalizowane
w atrakcyjnych turystycznie
miejscach, jak np. wysokiej klasy hotel Krynica w Beskidach,
hotel Solina w Bieszczadach,
czy hotel Wolin nad Bałtykiem. Są to bez wątpienia idealne miejsca do wypoczynku. W naszej ofercie znajdują
się również hotele sprzyjające spokojnemu wypoczynkowi w miejscach z dala od głów-

nych szlaków turystycznych.
Ponadto hotel Wodnik w okolicach Bełchatowa, a w samym
Bełchatowie hotel Sport, dzięki centralnemu położeniu to
idealne miejsca do organizacji
konferencji czy szkoleń.
Hotele to zawsze wyższa
półka oferty. Co jeszcze firma jest w stanie zaproponować gościom?
W naszej ofercie hotele to
nie wyłącznie wyższa półka.
Atrakcyjność cenowa naszej
oferty polega również na tym,
że na nocleg w hotelu może
pozwolić sobie również rodzina z dziećmi, a nie tylko gość
biznesowy. Posiadamy ośrodki turystyczne zlokalizowane w różnorodnych miejscach.
Oferują one nie tylko pokoje, ale też domki letniskowe,
urządzone w wysokim standardzie. Takim miejscem jest

ceniony przez gości ośrodek
Wawrzkowizna pod Bełchatowem, a także ośrodek Krasnobród położony w otulinie
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Naszą ofertę kierujemy zarówno do turystów
indywidualnych, jak i gości
biznesowych. Organizujemy
konferencje dla przedsiębiorców dostosowywane do różnej liczby gości. Do tego typu
wydarzeń firmy oczekują nieco innej infrastruktury i my
ją posiadamy. Klientom biznesowym polecam szczególnie hotel Wodnik w okolicach
Bełchatowa, który posiada
największe zaplecze konferencyjno-noclegowe w południowej części województwa
łódzkiego. Położony jest przy
tym w niezwykle urokliwym
miejscu, nad wodą, w otoczeniu lasu. Warto przy tym podkreślić, że dojazd do niego jest
bardzo wygodny praktycznie
z każdego miejsca Polski.

Jak radziliście sobie po zatrzymaniu gospodarki wskutek epidemii COVID-19?
Dla całej branży to był bardzo
trudny czas. Wstrzymaliśmy
podstawową działalność w zasadzie we wszystkich obiektach.
Od połowy marca do maja odnotowaliśmy znaczący spadek przychodów. Najważniejsze jednak, że wszystkie nasze
hotele i ośrodki już działają.
Pracujemy przy wzmożonym
reżimie sanitarnym, wprowadzonym w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny Hotel –
Bezpieczny Gość”.
Pracujecie w tym samym
składzie obsługi?
Zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych gości i pracowników są dla nas bardzo ważne.
W naszych hotelach i ośrodkach pracują osoby z dużym
doświadczeniem w branży turystycznej, co ma szczególne znaczenie w tym trudnym
okresie. W czasie przestoju
wywołanego epidemią koronawirusa bardzo dbaliśmy o to,
by nikogo nie zwalniać.
Czym Elbest Hotels wyróżnia się na tym mocno konkurencyjnym rynku?
Przede wszystkim dysponujemy bardzo atrakcyjnymi
lokalizacjami. Jak już wspomniałem, w naszej ofercie,
w zależności od preferencji naszych gości, mamy morze, góry oraz lasy i jeziora.
Bardzo mocną stroną ośrodków Elbest są nasi pracownicy.
Dzięki ich doświadczeniu nasi
goście maja zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa
i komfort wypoczynku. Nasza oferta jest atrakcyjna cenowo. Dziś, kiedy część branży próbuje odbić sobie straty
w drastyczny sposób podno-

sząc ceny, nasza oferta pozostała bardzo korzystna.
Jak postrzega Pan wprowadzenie bonu turystycznego?
Czy to pomoże branży hotelarskiej?
Jestem przekonany, że takie rozwiązanie wesprze naszą branżę. My też chcemy
z niego skorzystać. Zamierzamy wprowadzić dodatkowe
ulgi i inne promocje dla osób,
które będą używały bonu turystycznego, korzystając z naszej bazy hotelowej. Uważam,
że bon turystyczny ma szansę
stać się bardzo istotnym i znaczącym impulsem zwiększającym popyt na usługi hotelarskie w kraju. Teraz właśnie jest
ten czas, by skorzystać z atrakcyjnych propozycji, wybierając urlop w Polsce. Jako spółka
z Grupy PGE aktywnie włączamy się w akcję zainicjowaną przez pracowników PGE pod
hasłem „Polskie – kupuję to!”.
Wspólnie zapraszamy do spędzania wakacji w kraju. Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia naszych obiektów, które
poza atrakcyjnymi lokalizacjami kuszą także przystępnymi
cenami. Nasza baza hotelowa
jest otwarta dla osób planujących spędzić wakacje zarówno w górach, jak i nad morzem, w hotelach o wyższym
standardzie, jak i w ośrodkach
wypoczynkowych.
Jesteśmy
przykładem firmy, która zamierza zaprzeczyć pokutującemu wciąż stereotypowi, że wakacje w Polsce są nieatrakcyjne
i drogie. Jest wręcz odwrotnie.
Wakacje w Polsce można zorganizować w sposób ciekawy
i niedrogi. To bardzo ważne, by
Polacy znali i doceniali bogactwo turystyczne swojego kraju,
który pod tym względem ma
bardzo wiele do zaoferowania.
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W takiej formule
estoński CIT

nie będzie lekarstwem na brak inwestycji
Ministerstwo Finansów zapowiada, że jednym z warunków
korzystania z nowej formy opodatkowania CIT będzie wykazywanie
nakładów inwestycyjnych. Nie zdradza jednak ani tego, o jakie
nakłady chodzi, ani też jak miałyby być wykazywane. Jeśli zostanie
to zrobione w sposób, jaki stosowano przy innych rozwiązaniach
proinwestycyjnych, estońskiemu CIT nie należy wróżyć powodzenia.
Marek Kutarba
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Estoński CIT nikogo z obowiązku rozliczania VAT nie zwolni

W

2021 roku ma zacząć
obowiązywać w Polsce tzw. estoński CIT,
który ma polegać na tym, że
w przypadku pewnej grupy podatników podatek dochodowy miałby być płacony
nie po uzyskaniu dochodów,
a dopiero w momencie wypłaty zysku. Z tej możliwości
będą mogli korzystać podatnicy CIT, których przychody
nie przekraczają 50 mln zł. To
jednak nie jedyny warunek.
Taka forma opodatkowania
będzie bowiem mogła dotyczyć tylko tych spółek, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, i tylko gdy
spółka nie posiada udziałów
w innych podmiotach. Spółka
musi też zatrudniać minimum
trzech pracowników (nie wiadomo, czy do liczby tej będą
się wliczali także zatrudnieni
w spółce wspólnicy) oraz – co
najważniejsze – wykazywać
nakłady inwestycyjne.
Podstawową zaletą nowej
formy opodatkowania, poza
brakiem podatku do momentu wypłaty zysku, ma być całkowity brak rachunkowości
podatkowej, czyli jak wyjaśnia resort finansów, podatnik nie będzie musiał ustalać,
co jest podatkowym kosztem
uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego czy poświęcać czasu
i środków na optymalizacje
podatkowe.

produktywności i innowacyjności.
O ile z pierwszym z tych
twierdzeń można by się zgodzić bez większych zastrzeżeń, o tyle nad drugim już
warto się głębiej zastanowić.
Przede wszystkim nie bardzo
zrozumiałe jest, w jaki sposób
pozostawienie zysków w firmie miałoby w prosty sposób
przekładać się na wzrost produktywności, a już szczególnie innowacyjności. Chyba że
resort finansów zdecyduje się
na wąskie zdefiniowanie pojęcia nakładów inwestycyjnych
w sposób, który promował będzie te właśnie elementy.
Jak już wspomniałem,
z ostatnich informacji na temat kształtu polskiej wersji
estońskiego CIT wynika bowiem, że jednym z warunków
umożliwiających korzystanie
z tej preferencji ma być po-

noszenie nakładów inwestycyjnych.
Nadal nie wiadomo jednak, jak nakłady inwestycyjne miałyby być zdefiniowane.
Czy obejmą każdą inwestycję,
czy tylko wybrane formy lub
rodzaje inwestycji, tak jak ma
to miejsce w przypadku obowiązujących dziś ulg na badania i rozwój oraz tzw. IP BOX?
Nie wiadomo także, w jaki
sposób przedsiębiorcy będą
musieli udokumentować fakt
ponoszenia takich nakładów,
skoro równocześnie fiskus zapowiada, że korzystający z tej
formy opodatkowania będą
zwolnieni z obowiązku prowadzenia jakiejkolwiek księgowości podatkowej.

Od księgowości
nie da się uciec

Ministerstwo Finansów zapowiada, że estoński CIT będzie

Dwie korzyści?

Ministerstwo Finansów twierdzi, że taki model opodatkowania da przedsiębiorcom
dwie podstawowe korzyści.
Po pierwsze, zwiększy ich odporność na dekoniunkturę. Po
drugie, zwiększy zdolności inwestycyjne, powodując wzrost
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Jacek Gniadek SVD

wą ich wadą jest skomplikowanie przepisów oraz obwarowanie licznymi warunkami,
co skutecznie odstrasza szersze grono podatników od korzystania z nich.

Inwestycje?
Niekoniecznie...

fot. PAP/Tomasz Gzell

oznaczał brak rachunkowości podatkowej i deklaracji. Nie
wiadomo jednak, czy to samo
miałoby dotyczyć księgowości rachunkowej, której końcowym efektem jest sprawozdanie finansowe, które musi
trafić do KRS. Wydaje się, że
raczej nie. Tak samo, jak nie
do końca prawdziwa wydaje się obietnica braku rachunkowości podatkowej. Pozostaje
przecież jeszcze kwestia rozliczania VAT.
Estoński CIT nikogo z obowiązku rozliczania VAT nie zwolni. A to oznacza, że resort mówi
raczej o rachunkowości podatkowej na potrzeby CIT, co przy
konieczności prowadzenia ewidencji VAT i ksiąg rachunkowych
wcale nie odciąży tak bardzo
przedsiębiorców, jak mogłoby się wydawać po pierwszych
zapowiedziach ze strony ministra finansów. Chociaż niewątpliwie wyeliminuje kłopotliwe
czasem spory o to, co może, a co
nie może być kosztem podatkowym.
Tak czy inaczej, skoro ponoszenie nakładów inwestycyjnych ma być jednym
z warunków uprawniających
do korzystania z estońskiego
CIT, pewne jest, że fiskus stworzy sobie narzędzie pozwalające mu ten warunek kontrolować. A to nie budzi dobrych
skojarzeń u przedsiębiorców
z dłuższą historią.

Złe doświadczenia

Musimy bowiem pamiętać,
że Polska miała już w swojej historii podatkowe ulgi inwestycyjne. Wprowadzono je
w latach 90. ubiegłego wieku. Cieszyły się one wówczas
dużą popularnością. To jednak, co stało się później, po
zakończeniu okresu ich obowiązywania, a zatem masowe
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kontrole podatkowe nastawione na odbieranie przedsiębiorcom odliczonych kwot
wraz z odsetkami (co robiono dość skutecznie pod byle
pretekstem), skutecznie na
lata zniechęciło podatników
do korzystania z jakichkolwiek
tego typu udogodnień podatkowych.
Stąd tak małe zainteresowanie ulgami na badanie i rozwój czy ulgą IP BOX
(ulga pozwalająca na korzystanie z niższego CIT przez
przedsiębiorców sprzedających tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej).
Pomijając już wady tych rozwiązań, takie jak np. to, że ulgi
na badanie i rozwój nie dadzą
się wykorzystać na rozwijanie
projektów badawczych całkowicie we własnym zakresie,
a jedynie na ich zakup poza
firmą podatnika, podstawo-

Podobnie może być z estońskim CIT. Jeśli definicja nakładów inwestycyjnych okaże się
skomplikowana i obwarowana licznymi warunkami, które
trzeba będzie spełnić, o prostocie i ułatwieniach, o których
mówi dziś minister finansów,
będzie można zapomnieć,
a liczba korzystających z tej
formy spółek może okazać się
dużo mniejsza, niż wydaje się
przedstawicielom rządu.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że tzw. estoński CIT ma
dotyczyć małych i średnich
spółek. A te niekoniecznie
mogą mieć warunki do pozostawiania wypracowanych zysków w spółce. Wspólnicy tych
spółek nie prowadzą przecież
działalności wyłącznie po to,
by inwestować i rozwijać biznes, ale najczęściej również
po to, by z zysków z tej działalności móc się utrzymywać.
A zyski małych spółek wcale
nie są tak wysokie. Szczególnie w gronie spółek, które nowym rozwiązaniem chciałoby
objąć Ministerstwo Finansów.
Dlatego efekt inwestycyjny nowego rozwiązania może
okazać się nikły w porównaniu
z zapowiedziami Ministerstwa
Finansów. Podobnie jak mało
prawdopodobne wydaje się
zwiększenie w związku z tymi
inwestycjami liczby miejsc
pracy. Chyba że liczymy na to,
iż w związku z brakiem dywidendy więcej wspólników zatrudni się w swoich własnych
spółkach…

W

trzecią niedzielę czerwca
wypadł Dzień Przedsiębiorcy. Został on ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą w 2016
roku. Pani wicepremier i minister
rozwoju Jadwiga Emilewicz przemówiła z tej okazji z ambony po
mszy św. na Jasnej Górze.
Kościół przyznał, że było to
zachowanie niefortunne ze strony władz zakonu paulinów i nigdy nie powinno mieć miejsca.
Myślę, że nigdy by do tego nie
doszło, gdyby Kościół miał własny Dzień Przedsiębiorcy. Nie
ma go, gdyż przedsiębiorcy są
marginalizowaną grupą w Kościele. Pamięta się o nich co najwyżej przy okazji składki na remont kościelnego dachu.
Kilka razy widziałem, jak
podczas kazania księża zaprosili świecką osobę na ambonę, by dali świadectwo o tym,
jak doświadczyli w swoim życiu działania Chrystusa. Było
wprowadzenie księdza, później
świadectwo, a na zakończenie
podsumowanie. Nie miałem nic
do zarzucenia. Szkoda tylko, że
nigdy nie widziałem tam przedsiębiorcy.
Przypuszczam, że wszystko
na tydzień przed pierwszą turą
wyborów prezydenckich wyglą-

Menedżer
nie jest
przedsiębiorcą
dałoby inaczej, gdyby pani wicepremier opowiedziała coś ze
swojego doświadczenia jako katolicka przedsiębiorczyni. Brakuje dzisiaj w Polsce świadectw katolickich przedsiębiorców, którzy
osiągnęli sukces własną pracą
i chcą o tym opowiedzieć, by zachęcać młodzież do pójścia w ich
ślady. Tak się jednak nie stało.
Pewnie dlatego, że pani wicepremier nigdy w życiu nie prowadziła własnej firmy. Nie można
przecież do tego zaliczyć kierowania państwowym muzeum
PRL-u w Nowej Hucie.
O. Józef M. Bocheński OP
pisał, że kapitał i siła robocza są niezębnymi elementami przedsiębiorstwa, ale potrzebują jeszcze elementu, który je
inicjuje i łączy jako system. Utożsamianie właściciela kapitału z przedsiębiorcą dominikański filozof uważał za zabobon.
Fałszywe jest także utożsamianie menedżera z przedsiębiorcą. Menedżer pełni tylko funkcję pomocnika przedsiębiorców
i kapitalistów. O alokacji czynników produkcji do różnych branż
decyduje przedsiębiorca, gdyż
jest właścicielem majątku i zarządza nim na własny rachunek
i na własne ryzyko. Menedżer,
któremu centralny planista po-

wierza zarządzanie społecznym
majątkiem, nie ryzykuje własnym bogactwem. Jego spekulacje dotyczą ryzykowania cudzych pieniędzy.
Własność prywatna jest dziś
postrzegana przez państwo jako
coś podejrzanego z etycznego punktu widzenia, co należy
ograniczać i kontrolować. Dlatego najlepiej byłoby ustanowić
w Kościele własny Dzień Przedsiębiorcy. Dobrym dniem byłby 13 listopada. To wspomnienie
św. Homobona z Cremony. Żył
w czasach św. Franciszka z Asyżu.
Też był synem bogatego kupca,
ale nie zrezygnował z majątku.
Pomnożył go i później za swoje pieniądze pomagał biednym
i chorym.
Prócz Dnia Przedsiębiorcy
przydałby się jeszcze kościelny dokument o przedsiębiorczości. Mamy soborową deklarację
o wolności religijnej „Dignitatis humanae”. Czas najwyższy
na encyklikę o wolnej przedsiębiorczości. Jan Paweł II w „Centesimus annus” zasugerował, by
słowo kapitalizm, który może
się niektórym źle kojarzyć, zastąpić innym określeniem, np.
„ekonomia przedsiębiorczości”,
„ekonomia rynku” lub po prostu
„wolna ekonomia”.
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[Złoty czy euro?]

FINANSE

Z

atem co tak naprawdę
daje posiadanie własnej
waluty? Czy nie lepiej
byłoby zastąpić polskiego złotego „wspólnotowym” euro? To
przecież pieniądz, którym płacą w Paryżu, Berlinie czy Wiedniu. A to właśnie są państwa, do
których poziomu ekonomicznego aspirujemy. Może zatem
warto zrezygnować ze złotego na rzecz środka płatniczego obowiązującego w większości krajów zachodniej Europy?

Pozory mogą mylić

Własna waluta

to tarcza na trudne czasy

Nie pierwszy raz w ciągu ostatnich
kilkunastu lat przekonujemy się w Polsce,
że posiadanie własnej waluty ma ogromne
znaczenie dla stabilizowania sytuacji
makroekonomicznej. Potwierdzają się zatem
opinie tych ekonomistów, którzy wskazywali,
że rezygnacja ze złotego miałaby dla naszej
gospodarki negatywne skutki.
Kamil Goral
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Polska wciąż ma do nadrobienia spory dystans do średniej
unijnej, jeśli chodzi o poziom
życia. Tyle że wydłużał się on
wtedy, kiedy w tzw. Starej Unii
obowiązywały waluty narodowe. Różnica w bogactwie nie
bierze się z tego, że we Francji
czy Niemczech płacą euro, a w
Polsce nie. Można powiedzieć,
że jest nawet odwrotnie.
Świadczy o tym przykład
państw południowej części
naszego kontynentu. Potężnym ciosem dla ich gospodarek był światowy kryzys finansowy. Kraje te, w największym
skrócie opisując stan rzeczy,
utraciły wówczas swoją konkurencyjność, a ich gospodarki
wpadły w poważne strukturalne problemy, takie jak wysokie bezrobocie czy rachityczna
dynamika tempa wzrostu PKB.
Książkowym działaniem w takich sytuacjach jest dewaluacja
narodowej waluty, pozwalająca złapać drugi oddech i przynajmniej częściowo odzyskać
wspomnianą utraconą konkurencyjność. Grecy, Hiszpanie czy Włosi nie mogli sobie
jednak na to pozwolić. Mając
euro, byli pozbawieni bardzo
ważnego elementu prowadzenia polityki gospodarczej, nie
mogli na nią oddziaływać po-

przez dostosowaną do swoich potrzeb politykę pieniężną i kursową. Efekt? Od 2008
roku PKB per capita liczone
z uwzględnieniem parytetu
siły nabywczej spadło we Włoszech ze 108 średniej unijnej
do 95 w 2019 roku, w Hiszpanii ze 102 do 91 dla analogicznego okresu. Najdramatyczniej
ten spadek wyglądał w Grecji –
z 95 do jedynie 68.
Oczywiście wskaźników tych
nie da się zrzucić jedynie na
euro. Miały one także inne przyczyny, niemniej wiele wskazuje na to, że gdyby zadziałał
mechanizm dewaluacji, kraje te
mogłyby znacznie szybciej stanąć na nogi. Nie miały jednak
na to szansy. Również doświadczenia państw naszego regionu
wskazują, że przyjęcie euro, o ile
nawet nie przeszkadza, o tyle
nie pomaga w poprawie najważniejszych zmiennych makroekonomicznych. Stosowna
analiza w tym zakresie została
przygotowana przeze mnie dla
Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Mówiąc w skrócie, te
kraje byłego bloku wschodniego, które weszły do unii walutowej, wcale nie radzą sobie ekonomicznie lepiej niż Polska.

Co zyskujemy
z własną walutą?

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię nie ma
precedensu w najnowszej historii świata, licząc od połowy
ubiegłego wieku. Oznacza to,
że aby mu przeciwdziałać, konieczne są zupełnie wyjątkowe działania. W tym kontekście
warto mieć na stole wszystkie opcje, tak aby do dyspozycji
były narzędzia fiskalne i monetarne. Jeśli chodzi o te pierwsze,
oczywistym jest zwiększanie się
deficytu budżetowego i zawieszenie obowiązujących mecha-

W szczytowym
momencie za USD
trzeba było płacić
ok. 4,3 zł.
nizmów
przeciwdziałających
nadmiernemu zadłużaniu.
W Polsce jest nim stabilizująca reguła wydatkowa. Na
czas poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju jej stosowanie zostaje wstrzymane. Mamy
jeszcze konstytucyjny próg
60 proc. relacji długu publicznego do PKB. W tym wypadku nie należy się raczej spodziewać rewolucji. Ta bowiem
wymagałaby ponadpartyjnego konsensusu w parlamencie, a to w obecnej sytuacji politycznej w Polsce wydaje się
mało prawdopodobne. Tym
ważniejsze jest to, że nasz kraj
może prowadzić suwerenną
i odpowiednią do okoliczności
politykę pieniężną i walutową.
Zaraz po pojawieniu się
pierwszych zachorowań na koronawirusa w Polsce i wynikającym z nich lockdownie, Narodowy Bank Polski ruszył
z odsieczą. Po pierwsze obniżył
główną stopę procentową, do
maja spadła z 1,5 proc. do zaledwie 0,1 proc. Gospodarcze
skutki pandemii nie pozostały bez wpływu także na polską
walutę. W marcu złoty mocno osłabił się wobec euro i dolara. W szczytowym momencie
za USD trzeba było płacić ok. 4,3
zł, za euro zaś ponad 4,6 zł. Na
początku roku kosztowały one
odpowiednio 3,8 zł i 4,24 zł. Po
decyzjach NBP wydawać by się
mogło, że złoty w dalszym ciągu może tracić na wartości. Tymczasem zaczął on szybko odra-

biać straty, co wywołało nawet
lekki niepokój w Radzie Polityki Pieniężnej. Czemu? Lockdown
silnie wpłynął bowiem na polską wymianę handlową. W ujęciu nominalnym nasz eksport
spadł w kwietniu aż o ponad ¼
(podobnie było z importem).
W związku z tym pojawiły się
obawy, że umacniający się złoty zaszkodzi i tak poszkodowanym eksporterom. Mając jednak
kontrolę nad własną walutą, rodzime władze monetarne samą
tylko komunikacją mogą wpływać na jej kurs. Gdyby w Polsce
obowiązywało euro, takiej możliwości by nie było.

Dlaczego złoty jest mocny?

W długim okresie wartość waluty krajowej uzależniona jest
przede wszystkim od wewnętrznych czynników makroekonomicznych w danym państwie. Prawdą jest, że w krótkim
okresie kurs podlega wahaniom, nierzadko oderwanym od
uwarunkowań ekonomicznych.
Co do zasady jednak ważkie są
fundamenty, czyli wartości, jaką
przyjmują te zmienne, na podstawie których oceniamy kondycję danej gospodarki. Kluczowe są zatem m.in. dynamika
PKB, stan finansów publicznych,
sytuacja na rynku pracy czy bilans handlowy. Nie bez znaczenia jest także ocena stabilności
politycznej i prawnej danego
kraju. Pod praktycznie każdym
z tych względów Polska wygląda bardzo dobrze (oczywiście
mając na uwadze aktualny kontekst), szczególnie w porównaniu z resztą Unii Europejskiej.
Nie dziwi zatem, że waluta naszego kraju radzi sobie całkiem
nieźle. Przy tym wciąż nasze
władze monetarne mają wpływ
na jej wartość, mogąc dzięki
temu wspierać wzrost polskiej
gospodarki.
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[Zielona kolej]

ENERGETYKA

Polski wkład

w budowę gospodarki niskoemisyjnej
W jaki sposób po pandemii
odbudować gospodarkę
i społeczeństwo? Jaki
model rozwoju obrać,
aby był sprawiedliwy,
niskoemisyjny i odporny
na zmiany klimatu?
Największe polskie
przedsiębiorstwa,
wspierane przez
administrację rządową,
przekierowują się na
myślenie o ekologicznych
źródłach energii.
Robert Azembski
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P

andemia COVID-19 nie
przesłoniła konieczności rozpoczęcia procesu transformacji energetycznej
i zredefiniowania wobec tego
nie tylko postaw rządów, ale także wiodących przedsiębiorstw.
Zmniejszenie emisji CO2 oraz
innych szkodliwych gazów nie
przestało być w Europie priorytetem. – Pandemia testuje naszą
polityczną determinację w dążeniu do osiągnięcia celów klimatycznych. Nie przestajemy działać i nadal realizujemy
naszą długoterminową wizję
transformacji w czystą i zieloną
gospodarkę – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister
funduszy i polityki regionalnej.

Na rzecz OZE

Chcąc osiągnąć te ambitne cele, konieczne jest part-

nerstwo i współpraca, zarówno
po stronie przedsiębiorstw, jak
i administracji publicznej. Jednym z przykładów tego rodzaju
działań są wspólne inicjatywy
sektora kolejowego, który już
dzisiaj jest najbardziej energooszczędnym i ekologicznym
środkiem transportu.
Kolej zużywa niecałe 2 proc.
energii w skali kraju, jednak
w sektorze jest wciąż duży potencjał do zwiększenia efektywności energetycznej. Głównym
celem Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK),
które zrzesza niemal 100 podmiotów odpowiedzialnych za
konsumpcję 95 proc. energii w sektorze, jest ograniczenie zużycia energii o 1,2 TWh
w perspektywie 10 lat. Pozwoli
to na redukcję emisji CO2 o ponad 1 mln ton. CEEK opracował

również projekt „zielonej kolei”,
czyli transformacji źródeł zasilania pociągów w Polsce. Główną rolę w tym projekcie powierzył PKP Energetyka, spółce,
która zasila polską kolej. Właśnie ta inicjatywa została zaprezentowana na forum ONZ.
Jej wdrożenie umożliwi zasilanie polskiej kolei w 85 proc.
z odnawialnych źródeł energii.
Perspektywa osiągniecia tego
celu to 2030 rok. Szacuje się,
że program mógłby stymulować inwestycje w OZE o wartości 6–10 mld zł w ciągu 10 lat.
Te wszystkie działania pozwolą
na redukcję emisji CO2 o ponad
9 mln ton.
– Warto podkreślić, że projekt zakłada docelowo doprowadzenie do zeroemisyjnej kolei w Polsce. Oparcie zasilania
o OZE nie tylko pozytywnie
wpłynie na środowisko, ale także
pozwoli zwiększyć konkurencyjność całej branży. Kluczem do
skutecznej realizacji tak dużego
projektu jest stworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych dla budowy instalacji OZE
oraz współpraca całego sektora kolejowego – mówi Wojciech
Orzech, prezes PKP Energetyka.

Międzynarodowa
reprezentacja

Nic więc dziwnego, że PKP
Energetyka, wraz z innymi firmami wykazującymi szczególną dbałość o środowisko naturalne, zeroemisyjność
i zrównoważony rozwój, znalazła się w gronie zaproszonych gości, delegowanych na
tegoroczny Szczyt United Nations Global Compact Leaders
Summit. Podczas tego szczytu
200 ekspertów z całego świata
przez 26 godzin nieprzerwanej
transmisji on-line obradowało,
jak znaleźć wspólne rozwiązanie dla problemu nierówności,

kryzysu klimatycznego oraz
pandemii COVID-19.
UN Global Compact jest
agendą ONZ, która od 20 lat
pracuje na rzecz bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W tym roku szczyt
odbywał się pod hasłem odbudowy i partnerstwa: „Recover
better, recover stronger, recover together”. Wśród uczestników znaleźli się m.in. niemiecka
kanclerz Angela Merkel i były
wiceprezydent USA Al Gore.
Polski rząd reprezentował m.in.
minister klimatu Michał Kurtyka. Delegacje poszczególnych
krajów składały się z reprezentantów rządów oraz wybranych przedstawicieli biznesu,
wdrażających projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Polskiej delegacji przewodziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, a w jej składzie
znaleźli się także przedstawiciele firm podejmujących „zielone projekty”: Jerzy Kwieciński
(PGNiG), Wojciech Orzech (PKP
Energetyka), Katarzyna Zawodna-Bijoch (SKANSKA C.D. Europe) oraz Piotr Michałowski
(Europejski Bank Inwestycyjny).

– Firmy takie jak PGNiG,
Skanska i PKP Energetyka
charakteryzuje podejmowanie
oddolnych inicjatyw na rzecz
zmniejszania emisji CO2 do
atmosfery, praca nad nowymi, sprzyjającymi środowisku
modelami technologicznymi
i innowacyjne partnerstwo na
rzecz osiągnięcia gospodarki
niskoemisyjnej – mówi Kamil
Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact.
Projekt „Zielona Kolej”, nad
którym pracują polskie firmy kolejowe, spotkał się z dużym zainteresowaniem na forum ONZ jako case study,
które ma realną szansę stać
się elementem odbudowy gospodarki w sposób przyjazny
dla środowiska. Co szczególnie istotne, inicjatywa polskiej
branży kolejowej jest w pełni
aplikowalna i może być wdrażana także na innych rynkach.

Rozwój
z dbałością o klimat

Podczas paneli przeważały głosy, że drogą do poprawy jakości
klimatu i ograniczenia redukcji
CO2 są właśnie nowe technologie i modele, które pozwolą poszczególnym sektorom gospodarki ograniczać emisje CO2.
Zarówno światowi przywódcy, jak i przedstawiciele delegowanych firm podkreślali
konieczność realizacji celów klimatycznych przy zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju. Starali się wspólnie odpowiedzieć na pytanie o możliwość
odbudowy bardziej integracyjnego, sprawiedliwego i równego społeczeństwa oraz gospodarki – przy jednoczesnym
dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Jedno nie ulega wątpliwości: także wiodące polskie firmy są już na tej drodze.
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[Piąta edycja Kongresu 590]

GOSPODARKA

Myślą przewodnią
tegorocznego Kongresu 590
będzie wizja roku 2030

Przepływ pracowników,
podnoszenie kompetencji,
budowanie świadomości
własnej siły są bardzo
potrzebne, bo to one na końcu
składają się na sukces. Tak
właśnie chcemy definiować
nowoczesny patriotyzm
gospodarczy, będący ideą
spajającą Kongres – mówi
Remigiusz Kopoczek, prezes
Kongresu 590.
Rozmawiał Krzysztof Budka
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Wiadomo już, czy w tym
roku obędzie się kolejna
edycja Kongresu 590?
Tak. Termin tegorocznej, piątej już edycji Kongresu 590,
to 21–22 października. Tak
samo jak w edycjach poprzednich, odbędzie się on w Arenie w Jasionce koło Rzeszowa.
Pod tym względem więc nic
się nie zmienia. Mam nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli przeprowadzić go
w pełnej formie obejmującej
zarówno wydarzenie stacjonarne, jak i obecność w sieci. Jesteśmy przygotowani na
każdy możliwy scenariusz,
niemniej liczymy, że tegoroczny Kongres będzie miał
format pełnego uczestnictwa, jak miało to miejsce do tej
pory, a nawet szerszy dostęp
dzięki transmisjom on-line.

Czymś ta piąta edycja będzie się różniła od poprzednich? Macie Państwo pomysł
na nową formułę Kongresu?
Piąta edycja już sama w sobie narzuca własny format –
pewnego podsumowania, jak
również zaplanowania działań na przyszłość. Takim ogólnym tematem i założeniem
tegorocznego Kongresu 590
jest wizja roku 2030. Czyli
chcemy rozmawiać o stosunkowo niedalekiej przyszłości,
bo przecież to tylko dziesięć
lat. Chcemy się skoncentrować na zagrożeniach, szansach i wszelkich zdarzeniach,
które potencjalnie mogą mieć
miejsce, a także na wizji Polski
w perspektywie dekady. Polski jako kraju dynamicznego
i bardzo prężnego gospodarczo. Trzy główne bloki tema-

tyczne, mówiąc w największym
uproszczeniu, to gospodarka, społeczeństwo i kultura. One przenikają się i są ze
sobą mocno powiązane. Chcemy rozmawiać w ramach tych
głównych obszarów o tym
wszystkim, co może całkowicie
zmienić przyszłość naszego
kraju. Tym bardziej że sytuacja
pandemiczna nieco przewartościowała utarte, schematyczne myślenie o tym, jak
funkcjonuje gospodarka i społeczeństwo. Pewne rozwiązania przestały działać, dlatego musimy znaleźć zupełnie
nowe formuły i nowe formaty,
które będą dla nas korzystne
i pozwolą nam w dalszym ciągu szybko się rozwijać.
Politykom często zarzuca się,
zresztą słusznie, że myślą
w perspektywie roku albo co
najwyżej najbliższych wyborów. Natomiast, proszę mnie
poprawić, jeśli się mylę, ale
myślę, że dekada to i tak najkrótszy okres, w którym powinno się myśleć o tym, jaką
Polskę przekażemy następnemu pokoleniu.
Oczywiście. Każdy z nas może
wykonać taką bardzo prostą
operację myślową, czyli przypomnieć sobie, co robił w roku
2010. Zorientuje się wówczas,
że ta ostatnia dekada minęła
błyskawicznie. To było prawie
dwa lata po ogólnoświatowym
kryzysie finansowym, a wydaje się tak całkiem niedawno.
Więc mówimy o okresie, który
bardzo szybko nam upłynął.
Procesy, które dzieją się wokół
nas, są niezwykle dynamiczne, nie ma innej możliwości –
musimy patrzeć na takie rozwiązania i na takie działania,
które prowadzone są tu i teraz,
ale z konsekwencjami widocznymi za 3, 5 czy 10 lat. Cho-

ciażby inwestycje strukturalne,
które są obecnie przygotowywane bądź już prowadzone:
w jakim stopniu zmienią krajobraz, rzeczywistość i sposób komunikowania się społeczeństwa? Czy też inwestycje
dużych zagranicznych korporacji w centra obliczeniowe
w Polsce – w jaki sposób może
to całkowicie przeorientować
biznes, który jest w tej chwili prowadzony? To cały zbiór
zagadnień, który przełoży się
na czynniki społeczne i kulturalne. Dostępność i łatwość
komunikacji zmienia przepływ ludności, kontaktów, czy
obcowania ze sztuką i kulturą.
To bardzo szerokie zagadnienie. I tak chcielibyśmy do tego
podejść: pokazać wieloaspektowość, a nie tworzyć wyspy
tematyczne, które funkcjonują
sobie zupełnie samodzielnie.
Dla kogo będzie ten Kongres?
Chciałbym, aby był dla
wszystkich, którzy myślą długofalowo, śledzą trendy i chcą
być na nie gotowi. Oczywiście jeżeli będą ograniczenia związane z liczbą uczestników na miejscu, będziemy

Chcemy się
skoncentrować
na wizji Polski
w perspektywie
dekady. Polski
jako kraju
dynamicznego
i bardzo prężnego
gospodarczo.

te ograniczenia respektować.
Dlatego całość będzie przygotowana w takim formacie,
aby można było uczestniczyć
w Kongresie zdalnie. Zdajemy sobie sprawę, że oglądanie na ekranie komputera czegokolwiek przez wiele godzin
nie jest specjalnie przyjemną czynnością, więc przygotujemy taki format, który będzie atrakcyjny zarówno dla
uczestników, którzy będą na
miejscu, jak i tych, którzy śledzić będą Kongres w formie
zdalnej. Chcemy, by ta grupa też mogła mieć faktyczny
wpływ na przebieg rozmowy.
Kto odpowiada za przygotowanie merytoryczne zagadnień poruszanych na Kongresie?
Zaprosiliśmy do współpracy szereg organizacji i instytucji okołobiznesowych, w tym
między innymi Radę Gospodarczą Strefy Wolnego Słowa
oraz „Forum Polskiej Gospodarki”. Utworzyliśmy Radę Programową Kongresu, w skład
której wchodzą eksperci z Instytutu Gospodarki Narodowej, a także z różnego rodzaju stowarzyszeń i think tanków,
jak również z uczelni wyższych. Z racji moich osobistych
kontaktów ze środowiskiem
akademickim – jestem wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim – chciałem zaangażować w tej Radzie w większym
stopniu środowiska akademickie. Po to, by dyskusje podczas Kongresu były oparte
o wiedzę i znajomość faktów
oraz wyniki istotnych badań
prowadzonych na uczelniach
wyższych i instytutach badawczych. Chcemy przesunąć
akcenty na element kreowania rzeczywistości – nie tylko
zajmować się sprawami bieżą-
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cymi, powiedzmy – legislacją,
sprawami związanymi z sytuacją gospodarczą, ale przede
wszystkim chcemy pokusić się
o poszukanie odpowiedzi na
pytania, które są szczególnie
trudne.
Jakie na przykład?
Co zrobić, żeby zmienić model demograficzny w Polsce?
Albo: w jaki sposób zmodyfikować przemysł tak, aby z jednej strony był bardziej „zielony” i spełniał coraz bardziej
wyśrubowane normy, a z drugiej nie zadusił potencjału polskiej gospodarki? Jakie technologie są schyłkowe, a którym
nowym technologiom warto
się bardziej przyglądać?
Zdecydowanie brzmi bardziej
naukowo niż polityczne.
Ekspercko. To chyba najlepsze określenie. Merytoryczną
treść Kongresu mają zapewnić
eksperci. Celem nadrzędnym
jest wzmacnianie potencjału wszystkich debat i dyskusji. Chodzi o to, by uczestnicy,
którzy przyjeżdżają na Kongres, mieli poczucie, że biorą
udział w wydarzeniu unikalnym i ważnym. W wydarzeniu,
które pokazuje trendy i kreuje
rzeczywistość, a jednocześnie
pokazuje rozwiązania, które
trzeba zastosować, by wszystkim żyło się po prostu lepiej.
Zapytam jeszcze o największą grupę kreującą rzeczywistość w polskiej gospodarce,
czyli o sektor MŚP. Co Kongres 590 może zaproponować tym przedsiębiorcom?
Zgadza się, że sektor MŚP jest
głównym krwiobiegiem gospodarki. Chcemy przygotować
kilka form, które będą dedykowane tylko dla tej grupy firm.
Chodzi nam o formaty, któ-
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ra chcemy potraktować warsztatowo, ale z drugiej strony też
dać jej możliwość networkingu.
Przepływ pracowników, podnoszenie kompetencji, budowanie świadomości własnej siły
są bardzo potrzebne, bo to one
na końcu składają się na sukces.
Tak właśnie chcemy definiować
nowoczesny patriotyzm gospodarczy, będący ideą spajającą Kongres.

re będą realizowane podczas
dyskusji, a zostaną sfokusowane na MŚP. Na przykład będą
prowadzone różnego rodzaju warsztaty czy wykłady tematyczne skoncentrowane na
takich zagadnieniach, które są
nośne i ważne dla tej grupy odbiorców. Będzie przygotowana
forma pod ogólną nazwą „Forum 590”, która będzie miała kształt pitchingu, czyli firmy
MŚP będą mogły zgłosić się
wcześniej do prezentacji. Krótko
mówiąc, ofertę dla tego sekto-

Sektor MŚP
jest głównym
krwiobiegiem
gospodarki. Chcemy
przygotować kilka
form, które będą
dedykowane tylko
dla tej grupy firm.

Jaką rolę do odegrania będą
miały Spółki Skarbu Państwa?
Bliska jest mi wizja Spółek
Skarbu Państwa jak „parasoli”. Chodzi o to, by budowały one takie organizmy, które
wokół nich pozwolą funkcjonować innym. To nie tylko jest
kwestia kontraktów czy prowadzenia jakichś wspólnych
interesów, ale samego faktu,
że duża spółka Skarbu Państwa (czy w ogóle duża spółka) pokazuje dobre praktyki, jakie wprowadziła i jakie
sprawiły, że dynamiczniej się
rozwija. Zastosowane technologie, kultura pracy, sposób współdziałania z kooperantami, obsługa klienta itd.
Cały ten proces jest zapewne tak samo ważny z punktu
widzenia tych małych i średnich firm, których nie stać na
przykład na przeprowadzenie
daleko idących analiz, badań
rynku, na znalezienie rozwiązań technicznych czy kontaktów z innymi kooperantami. Te
„parasole” mają mieć bardzo
szeroki charakter. Wyobrażam sobie to w taki sposób,
by te duże podmioty znalazły
płaszczyzny, w których edukują, kształcą, ale też wskazują tym mniejszym aktualne
trendy. Uważam, że to byłby
ich najcenniejszy wkład w rozwój całej naszej gospodarki.

[Produkcja rolna]
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Czy bezpieczeństwo
żywnościowe Polski
jest zagrożone?
Czas pandemii
koronawirusa obnażył
niewłaściwe kierunki
polityki rolnej wielu państw
Unii Europejskiej, ale także
– szerzej – światowych
gospodarek rolnych.
Problemów nie ustrzegli
się tacy hegemoni jak
Chiny, Stany Zjednoczone
czy kraje grupy Mercosur.
Polska nie odczuła tak
wielu trudności znanych
innym państwom – zarówno
w odniesieniu do produkcji,
jak i dostaw czy rynku
konsumenckiego. Dlaczego?
Jacek Podgórski
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M

imo wielu trudności związanych z nierówną konkurencją na
rynku unijnym, faworyzowania przez unijnego „wielkiego brata” bezpośredniego rolniczego rywala Polski, czyli
Ukrainy, mimo zwrotu w stronę „zielonego rolnictwa”, polska gospodarka rolna od lat
pozostaje stabilna. Ba, notuje
permanentne wzrosty wszelkich wskaźników produkcyjnych czy eksportowych. Nasz
kraj wciąż otrzymuje niższe
dopłaty obszarowe niż najsilniej rozwinięte rolniczo kraje
Wspólnoty Europejskiej, co jest
niezrozumiałe w kontekście
unijnej – niestety teoretycznej – polityki równania szans.
To nasz kraj cierpi na wzmożonym eksporcie z Ukrainy, który najczęściej zatrzymuje się
na wschodniej ścianie Polski. To
nasz kraj najrealniej odczuwa
konsekwencje wprowadzania
kolejnych bezcłowych kontyn-

gentów darowanych wschodniemu rolnemu gigantowi. To
nasz kraj cierpi na postrzeganiu przez Niemcy Ukrainy
– nie Polski – jako „spichlerza Unii Europejskiej”, o czym
niejednokrotnie
wspominała kanclerz Angela Merkel. To
nasz kraj…

Właściwy kierunek

Mimo tych wszystkich kłód
rzucanych pod nogi polskim
gospodarzom to rodzime rolnictwo notuje od lat najwyższą dynamikę wzrostu produkcji rolnej wśród wszystkich
państw członkowskich UE.
Dzieje się tak z powodu wciąż postępującej profesjonalizacji polskiego rolnika,
wzrostu technicyzacji, obrania
właściwego kierunku kształtowania ustroju rolnego i wielu innych zmiennych. Ciężka
praca polskich rolników doprowadziła do kluczowej sytuacji, w której Polska stała się

krajem nadwyżkowym. Oznacza to dokładnie, że produkujemy tyle żywności lub półproduktów koniecznych do jej
wytworzenia, że bez trudu potrafimy rokrocznie zwiększać
nasze wskaźniki eksportowe
przy jednoczesnym zachowaniu równowagi na rynku krajowym. Tylko w ostatnim roku
przed pandemią eksport artykułów rolno-spożywczych
znad Wisły przekroczył barierę 31,4 mld euro. To wartość, która stanowi pochodną
wzrostów eksportu – nieprzerwanych od roku 2004, kiedy
wyeksportowaliśmy artykuły rolno-spożywcze o wartości 5,2 mld euro. Tylko względem roku 2018, w poprzednim
Polska zanotowała zwyżkę
w handlu zagranicznym na
poziomie 5,8 proc.

Dywersyfikacja ryzyka

Struktura towarowa rodzimego
sektora rolnego opiera się na
szerokiej grupie produktowej,
co pozwala na dywersyfikację
ryzyka. W roku 2019 z tytułu eksportu mięsa czerwonego
Polska zarobiła 3,8 mld euro, ze
sprzedaży drobiu i jego przetworów – niemal 3 mld euro,
mleka i jego przetworów –
2,3 mld euro, zbóż – niemal
3 mld euro, ryb – 2,2 mld euro,
warzyw – 1,8 mld euro, owoców
– 1,3 mld euro.
Wartości pieniężne przekładają się tu na ogromny wolumen, który wynosi w przypadku czerwonego mięsa – 1,5 mln
ton, czy drobiu i przetworów –
1,5 mln ton. Wszelkie wartości wypadają tu korzystnie, co
w połączeniu z dodatnim saldem wynoszącym w 2019 roku
10,4 mld euro sytuuje Polskę
w gronie najsilniejszych pod
względem rolnym państw Unii
Europejskiej. Wzmożony eks-

port, który w znacznej mierze oparł się także skutkom
pandemii COVID-19, w żaden sposób nie wpłynął także na poziom zapasów żywności w kraju. Nie zachwiały nim
także regularnie nawiedzające Polskę susze, deszcze nawalne, gradobicia, przymrozki
i inne kataklizmy. Nie zachwiały, ponieważ rolnicy nauczyli się częściowo łagodzić skutki
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a rząd nie pozostawił ich samych sobie, kiedy byli
w największej potrzebie.
Wysoki poziom profesjonalizacji rodzimego rolnictwa pozwolił także na ograniczanie ryzyka eksportowego.

Wprawdzie wciąż największym odbiorcą tego sektora pozostaje Unia Europejska, która generuje 81 proc.
przychodów
pochodzących
z eksportu rolnego, ale Polska wciąż zdobywa nowe intratne rynki. Tylko w ubiegłym
roku o 17 proc. wzrósł eksport
do Wspólnoty Niepodległych
Państw, a o 12 proc. do innych
krajów trzecich. Umacniamy
się na pozycji silnego eksportera do Chin, USA czy… na
Ukrainę.
Nie pozostaje to bez znaczenia dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zwiększone
przychody rolników pozwalają im na stabilne zaopatrywanie rynku wewnętrznego. Tylko
z pozoru wydaje się to sytuacją naturalną. Na tym polu,
w szczytowym okresie pandemii, polegli bowiem Włosi,
Hiszpanie i Portugalczycy.

Wiele do zrobienia

Nie oznacza to jednak, że rodzimy sektor rolny nie może
poprawić swojej sytuacji –
wręcz przeciwnie. Wciąż zbyt
niewiele w tej składowej gospodarki impulsów do nowoczesnych inwestycji, wciąż
zbyt wysoki udział zagranicznego kapitału, który zdominował część branż rolnych, stanowiąc pokłosie złodziejskiej
prywatyzacji minionej ery.
Wciąż – wreszcie – ogromna praca do wykonania dla
rozwoju, mającego przecież
wspaniałe tradycje, polskiego systemu spółdzielczości
rolnej. Szczególnie bez ostatniego z wymienionych elementów nie można myśleć
o przekroczeniu bariery, która dziś wydaje się tylko szklanym sufitem.
*autor jest dyrektorem
Instytutu Gospodarki Rolnej
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INNOWACJE
pracy. Raptowne upowszechnianie się tej formy organizacji życia gospodarczego postawiło zagadnienia związane
z powszechnym wykorzystaniem IT w procesie funkcjonowania gospodarki na eksponowanym miejscu. Dotyczy to nie
tylko jej wpływu na PKB. Okazało się, że rozwiązania prawne
znów nie nadążają za tempem
zmian rzeczywistości.

Zdalnie, czyli „na gębę”

Technologia pędzi,
ale czy prawo nadąża?
Dwa lata temu
przewidywano, że jeśli
w pełni wykorzystamy
potencjał cyfryzacji, to do
2025 roku PKB Polski
może zwiększyć się
nawet o 275 mld złotych.
Pandemia z pewnością
znacznie przyśpieszyła
postęp w zakresie rozwoju
robotyzacji, telepracy,
pracy zdalnej oraz
wszystkiego, co wiąże się
z pojęciem Industry 4.0.
Janusz Grobicki
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N

ie ma jeszcze badań,
które oceniłyby dynamikę wartości dodanej,
której źródłem są nowe technologie. Jednak u progu „nowej normalności” rzeczywista
świadomość znaczenia procesów cyfryzacji gospodarki stała się udziałem nie tylko
elit gospodarczych, ale także
szerokich rzesz przedsiębiorców i pracowników.

Wypchnięci przez
COVID-19

W początkowej fazie mrożenia gospodarki telepraca oraz
praca zdalna stały się jedyną szansą na podtrzymanie
działalności wielu organizacji, przedsiębiorstw i instytucji.
W zasadzie cały system nauczania oparł się na zdalnej
pracy nauczycieli i uczniów.
Tradycyjne wzorce zarządza-

nia, wobec konieczności pogodzenia się z brakiem bezpośredniego kontaktu i wpływu
na pracownika, zostały wystawione na poważną próbę. Niektórzy menedżerowie gwałtownie musieli zrezygnować ze
stylu autokratycznego i przestawić się na liberalne metody
współpracy z podwładnymi.
W wielu firmach zaczęto uczyć
się zarządzania przez cele.
Wiele się zmieniło, ale czy te
zmiany są spełnieniem marzeń
o cyfrowej transformacji, uwalniającej kreatywną inicjatywę
ludzi, którzy przed pandemią,
zamknięci w swoich zakładach
pracy, z zazdrością spoglądali
w stronę – ich zdaniem uprzywilejowanych – przedstawicieli tzw. wolnych zawodów? Do
czasu wybuchu epidemii telepraca i praca zdalna funkcjonowały na obrzeżach rynku

Masowe przejście na pracę zdalną było możliwe dzięki kosmetyce prawnej. Tarcza
antykryzysowa 1.0 otworzyła tę możliwość przed pracodawcami. Tak niewiele było
potrzeba, aby zakończyć wieloletnie spory prawników, którzy pracy zdalnej nawet nie potrafili zdefiniować. Do tej pory
ta forma wykonywania zadań
nie ma żadnego odzwierciedlenia w Kodeksie pracy. Warto wiedzieć, czym praca zdalna różni się od dość wnikliwie
i szczegółowo uregulowanej kodeksowo telepracy. Chodzi o to, że – w przeciwieństwie
do Home Office – telepraca ma
charakter stały. Umowa dotycząca telepracy ma sformalizowany charakter, umocowany
w konkretnych rozwiązaniach
prawnych.
Jeśli pracownik nie przychodzi do pracy i tylko czasowo wykonuje swoje obowiązki z domu, to zwykle podstawą
jest umowa ustna z pracodawcą. Tymczasem w przypadku
telepracy wykonywanie pracy
poza zakładem pracy jest zasadą. Skoro praca zdalna świadczona jest „na gębę”, to co w tej
sytuacji z prawami i obowiązkami pracodawców? Jakie zasady obowiązują pracowników? Co z BHP? Czy w razie
konfliktu lub nieszczęśliwego

nym problemem jest aksjologia. Nie ma bowiem odpowiedniej terminologii, która
byłaby dostosowana do dynamicznie rozwijającej się zalgorytmizowanej rzeczywistości
gospodarczej. W konsekwencji
powiększają się obszary nieregulowane.

Z każdym
rokiem postęp
technologiczny
będzie
mnożyć coraz
poważniejsze
wyzwania przed
prawnikami.

Inflacja prawa

wypadku sądy będą potrafiły
sprawiedliwie ocenić sytuację?
Jakie zasady mają obowiązywać na przykład ubezpieczycieli w przypadku uszkodzeń
sprzętu używanego do celów
służbowych? Jak długo można
pracować zdalnie, bo przecież
nie każdy jest entuzjastą takiego sposobu pracy? Co z kontynuacją kariery w firmie, skoro
nie mamy osobistego kontaktu
z przełożonymi? Pytania można mnożyć, ale odpowiedzi nie
znajdziemy w rozległych zasobach polskiego prawa. Czy
wszystko ma opierać się na dobrej woli pracodawcy i pracownika?
Może dobrym rozwiązaniem
byłoby rozszerzenie o pracę
zdalną art. 67 Kodeksu pracy?
Tarcza antykryzysowa otworzyła pracodawcom możliwość
czasowego delegowania pracowników do pracy w domu.
Nie ma więc przeszkód, żeby
uszczegółowione zasady tego
rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w przepisach.
Z każdym rokiem postęp
technologiczny będzie mnożyć
coraz poważniejsze wyzwania
przed prawnikami. Szczegól-

Szanse wynikające ze wzrostu udziału automatyki, robotyzacji oraz wykorzystania
nowoczesnych sposobów komunikacji są bardzo atrakcyjne dla pracowników i przedsiębiorców. Warto jednak zwrócić
uwagę na pojawianie się wielu
zagrożeń, które zwiększają ryzyko gospodarcze oraz mogą
być okazją do nadużyć i nieuczciwych praktyk. Pandemia
koronawirusa przybliżyła nas
w kierunku Gig economy (gospodarki opartej na realizacji
zadań i projektów), która wynika z coraz bardziej popularnego mobilnego stylu życia i możliwości pozyskiwania
źródeł utrzymania z realizacji zleceń i udziału w projektach otrzymywanych od kontrahentów za pośrednictwem
Internetu.
Obserwacja trendów skłania do wniosku, że Gig economy będzie odgrywać podobną
rolę na rynku pracy jak dzisiaj
zatrudnienie etatowe. Nadchodzi więc potężna zmiana jakościowa. Tymczasem prawnicy nie wiedzą, jakie założenia
prawne mają towarzyszyć nowym technologiom. A żeby coś
usankcjonować prawnie, najpierw należy wiedzieć, co chce
się osiągnąć. Próby regulacji wszystkiego, jak na przykład
nieszczęsne RODO, prowadzą
do niebezpiecznej inflacji prawa i obnażają słabość biurokratycznych elit.
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Polskie społeczeństwo
jest gotowe na cyfryzację
Polskie firmy nie mają się
czego wstydzić, ale musimy
mieć świadomość, że pod
względem możliwości
dla przemysłu i biznesu
prawdziwa rewolucja nadejdzie
wraz z upowszechnieniem
technologii 5G. Dlatego
obecny poziom cyfryzacji
stanowi jedynie punkt
startowy – mówi Radosław
Kędzia, wiceprezes Huawei
w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej i krajach
nordyckich.
Rozmawiał Krzysztof Budka
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Jak bardzo pandemia koronawirusa wymusi przyśpieszenie
procesu cyfryzacji w naszym
kraju? A może go spowolni?
Koronawirus, a w przypadku Polski przede wszystkim
związany z nim lockdown, pokazał wszystkim, jak ważna
w naszym życiu jest możliwość zdalnej komunikacji. Ruch
w sieciach urósł w tym czasie
o 40-70 proc., gdyż to właśnie
tam przeniosła się znaczna
część życia Polaków – od pracy, przez edukację, po rozrywkę i życie towarzyskie. W zasadzie z dnia na dzień okazało
się także, że możliwe są zdalne lekcje, konsultacje lekarskie,
czy załatwianie spraw urzędowych. Dla przykładu, w pierwszym półroczu 2020 Polacy
założyli przeszło 2,6 miliona
profili zaufanych – to o pół miliona więcej niż przez cały miniony rok. Pokazuje to przede

wszystkim, że nasze społeczeństwo jest w ogromnym
stopniu gotowe na cyfryzację. Z drugiej strony, tak duży
wzrost ruchu w sieci pokazał też dobitniej niż kiedykolwiek wcześniej, że infrastruktura telekomunikacyjna musi
się stale rozwijać i modernizować. Autorzy jednej z prognoz
przewidują, że do roku 2030
zapotrzebowanie na transfer danych wzrośnie w Polsce
ponad 24-krotnie. Jednocześnie wielu ekspertów alarmuje, że już w najbliższym czasie
grozi nam „zatkanie” mobilnego internetu 4G/LTE. Operatorzy oraz my, jako dostawca infrastruktury, jesteśmy w pełni
gotowi, aby poprawić tę sytuację, wdrażając sieci 5G.
Jak Polska, a szczególnie nasz
rodzimy sektor MŚP, prezentuje się pod względem cy-

fryzacji na tle innych krajów
europejskich o podobnym potencjale gospodarczym?
Polskie firmy nie mają się czego wstydzić, ale musimy mieć
świadomość, że pod względem możliwości dla przemysłu
i biznesu prawdziwa rewolucja
nadejdzie wraz z upowszechnieniem technologii 5G. Dlatego obecny poziom cyfryzacji
stanowi jedynie punkt startowy.
Ci, którzy jako pierwsi zaczną
na szeroką skalę implementować rozwiązania oparte na
możliwościach, jakie daje 5G,
staną się liderami na najbliższe lata – podobnie jak Amazon, Google czy Facebook wybiły się w ciągu ostatnich lat na
rozwiązaniach opartych na 4G.
Jestem przekonany, że polskie
firmy mają olbrzymi potencjał,
aby wykorzystać szansę, która
przed nimi stoi.
Jak ocenia Pan przygotowanie naszego kraju do wdrożenia 5G?
Choć aukcję na częstotliwości komercyjne odwołano, minister cyfryzacji zapewnia,
że 5G zostanie wdrożone do
końca roku zgodnie z unijnymi planami. I jestem przekonany, że tak będzie. Obecnie
wszyscy najwięksi operatorzy
ogłosili już uruchomienie sieci
5G na częstotliwościach, które
przyznano im do wykorzystania przy 4G. Dobitnie pokazuje to ich determinację do zaimplementowania rozwiązań
najnowszej generacji. Musimy
pamiętać, że bez rozdysponowanych dedykowanych sieci
5G pasm udostępniona zostaje odbiorcom tylko namiastka
możliwości, jakie daje ta technologia. Zarówno my, jako dostawca sprzętu, jak i operatorzy, jesteśmy gotowi wdrażać
5G w Polsce niemal natych-

Jestem przekonany,
że polskie firmy
mają olbrzymi
potencjał, aby
wykorzystać szansę,
która przed nimi stoi.
miast. Czekamy wyłącznie na
wyjaśnienie kwestii prawnych.
Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, 5G stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa i jego
obywateli, jak usiłują przekonywać przeciwnicy tego typu
rozwiązań technologicznych?
Sieć 5G została od samego początku zaprojektowana tak, aby
być nie tylko szybszą i bardziej
wydajną od sieci starszych generacji, ale też, co najważniejsze,
bezpieczniejszą. Wierzymy, że
cyberbezpieczeństwo jest kwestią czysto techniczną i można
je zweryfikować, dlatego Huawei
zadbał o uzyskanie dla swoich
produktów uznawanych na całym świecie certyfikatów, takich
jak Common Criteria na poziomie EAL4+. Proaktywnie zapraszamy laboratoria zewnętrzne
do analizy bezpieczeństwa naszych urządzeń. Deklarację gotowości do współpracy złożyliśmy także na ręce dyrektora
polskiego Instytutu Łączności,
gdy tylko ogłoszono otwarcie
Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych.
Który europejski kraj mógłby
być wzorem dla nas w kwestii
rozwoju procesu cyfryzacji?
Według przygotowanego przez
Komisję Europejską rankingu

DESI, najbardziej zaawansowana pod względem cyfryzacji jest
Finlandia. Jest to też jeden z europejskich krajów, w którym Huawei
ma już podpisane umowy na
dostawę sprzętu 5G. Tamtejszy
operator, Elisa, przeszedł do testów nowej technologii w Helsinkach już na początku 2018 roku,
a pod koniec 2019 roku uruchomił sieć komercyjną opartą na
naszych produktach. To właśnie
szybkość działania jest kluczowa,
jeśli jako polskie społeczeństwo
chcemy być nie tylko konsumentami dostępnych technologii, ale także ich twórcami.
Czy konflikt na linii USA–
Chiny ma wpływ na pozycję
Huawei w Polsce i Europie?
Donald Trump osobiście przyznał niedawno, że europejskie
represje wobec Huawei są wynikiem jego polityki nacisków.
Wyraźnie pokazuje to, że prowadzone przez Stany Zjednoczone działania to element politycznej gry, a nie, jak twierdzą
niektórzy, przejaw troski o cyberbezpieczeństwo. Trzeba też
przy tym pamiętać, że rynek
dostawców usług telekomunikacyjnych jest bardzo wąski,
a na bezpodstawnym wykluczeniu któregokolwiek z dostawców finalnie stracą operatorzy i ich klienci. Instytut
Oxford Economics wyliczył, że
mniejsza konkurencja, opóźnienia i spadek innowacyjności wpłynęłyby na utratę
w Polsce nawet 120 mln euro
PKB każdego roku, prowadząc
do łącznej straty rzędu nawet 2,2 mld euro do 2035 roku
Czyli za działania amerykańskiego rządu Polacy zapłacą spowolnieniem gospodarczym, opóźnieniem procesów
transformacji cyfrowej i podniesionymi cenami usług telekomunikacyjnych.
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Jak pomóc gastronomii
przetrwać koronakryzys?
Chociaż przedstawiciele
branży przestrzegają przed
zapaścią niedogrzanego po
zdjęciu jedynie części tylko
obostrzeń rynku i wtórują
im ekonomiści, są pewne
podstawy, by twierdzić, że
placówki gastronomiczne
mimo wszystko sobie poradzą.
Nie zmienia to faktu, że
państwo może, a nawet
powinno prowadzić racjonalną
politykę fiskalną i nie dokładać
gastronomii nowych ciężarów.
Robert Azembski
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P

o ogłoszeniu zamrożenia gospodarki powiało grozą: gastronomia straciła 75 proc. obrotów,
a jej czas wydawał się policzony. Szczególnie tych barów,
restauracji i innych placówek gastronomicznych, które
zdalny dowóz towarów traktowały tylko jako dodatkową
część swojego biznesu albo
nie miały go wcale. Tak wysokie spadki obrotów pozwalały
przypuszczać, że bardzo wiele
lokali nie przetrwa lockdownu.
Tym bardziej że nie było wiadomo, jak długo epidemia potrwa.

Ta branża to głównie MŚP

Kiedy 18 maja br. kawiarnie, restauracje i inne punkty gastronomiczne otworzyły się na przyjęcie klientów,
sprzedaż była niższa niż
przed obostrzeniami średnio
o 30 proc. Najwięcej ucierpia-

ły oczywiście te placówki, które nie zorganizowały sprzedaży zdalnej, tam zanotowano
aż 50-proc. spadek.
Według raportu Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) także lokale, które prowadziły sprzedaż na
wynos i w dowozie (w systemie tzw. delivery), osiągały
niewielkie obroty, na poziomie 5–10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem
poprzedniego roku. W raporcie czytamy także, że polska gastronomia to ponad
76 tys. lokali, które generują blisko 37 mld zł dla krajowego PKB. Rynek jest zdominowany przez małych i mikro
przedsiębiorców. Duże biznesy można policzyć na palcach
jednej ręki. Branża gastronomiczna, w zależności od pory
roku, zatrudnia blisko milion
osób, głównie młodych ludzi.
Niekorzystnie odbiły się na

niej zakaz handlu w niedzielę
w galeriach, ostatni wzrost cen
warzyw i owoców, podwyżka
akcyzy na alkohol, ale i znacznie mniejszy ruch w lokalach,
brak także turystów zagranicznych. A grozi jej przecież
jeszcze wprowadzenie tzw.
opłaty cukrowej, która jest niczym innym jak kolejnym podatkiem.
To wszystko prawda. Jednocześnie nie wolno zapominać, że branża uzyskała
środki – częściowo bezzwrotne – z Tarczy Finansowej PFR.
Pieniądze są wykorzystywane na utrzymanie zatrudnienia. Dostała również dopłaty
do pensji pracowników, które wsparły wypłaty za okres
pandemii.

W stronę konsolidacji?

Przenieśmy się na chwilę na
zachód Europy. Z szacunków
Unicre, portugalskiej firmy
obsługującej płatności bezgotówkowe, wynika, że pomimo usunięcia restrykcji dla
gastronomii, obroty branży były o 60 proc. niższe wobec stanu z pierwszej połowy
marca, czyli sprzed zamrożenia gospodarki. Właścicieli restauracji, barów, kawiarni
oraz innych punktów gastronomicznych, administracyjnie
zmuszono podczas lockdownu do sprzedaży zdalnej. Kto
nie chciał tego robić, musiał
zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą.
Dopiero między 3 a 17 maja
rząd Portugalii pozwolił na obsługiwanie klientów w ogródkach restauracyjnych, przy
zachowaniu
dwumetrowego dystansu między konsumentami. Ale niemal co trzecia restauracja już nie wróciła
na rynek. Ci, którzy przetrwali, otworzyli… o 65 proc. wię-

cej placówek niż przed zamrożeniem rynku. Wygląda, jakby
COVID-19 popchnął branżę
do konsolidacji, wymuszając
jednocześnie zmianę dominującego modelu obsługi gości na zdalną.
W trzy tygodnie po ponownym odmrożeniu włoskiego
rynku restauracyjnego okazało
się, że obroty były o 50 proc.
niższe niż przed pandemią –
podała federacja gastronomiczna Fipe. W restauracjach
przychody spadły o 54 proc.,
w barach – prawie o połowę.
W ponad 30 proc. lokali gastronomicznych
pożegnano
się aż z połową pracowników.
Powód? Brak turystów, zwłaszcza zagranicznych.
Działalność otwartych po
4 maja restauracji i barów
w Hiszpanii nie przełożyła się
na wzrost ich obrotów. Przetrwało 62 proc. hiszpańskich
placówek gastronomicznych,
narzekając na mało klientów
i niskie obroty, o połowę niższe od analogicznego okresu
poprzedniego roku. Winną nie
jest tym razem głównie absencja turystów. Wraz z rozluźnieniem restrykcji gastronomia przeniosła się na plaże

Państwo może,
a nawet powinno
prowadzić
racjonalną
politykę fiskalną
i nie dokładać
gastronomii
nowych ciężarów.

lub w okolice kąpielisk, do których sami krajowcy przyzwyczaili się podczas lockdownu.

Większy strach

Koronawirusowe
mrożenie
rynku gastronomicznego potraktowało naszych zachodnich sąsiadów brutalniej. Po
części można to oczywiście
przypisywać faktowi, że Włochy, Portugalia, a szczególnie Hiszpania, żyją z turystyki bardziej, niż mająca dostęp
do zimnego morza, mniejszej ilości walorów turystycznych i tylko części Tatr Polska,
a udział w tych krajach turystyki w wytwarzaniu PKB jest
wyraźnie wyższy. Może też ich
osłonowe działania były mniej
skuteczne od naszych tarcz?
A może strach ludzi przed
stołowaniem się poza domem
jest jeszcze większy niż w Polsce?
To zrozumiałe, że polscy
restauratorzy chcą się odbić
po trzymiesięcznym zastoju.
W niektórych lokalach, szczególnie sieciowych i w większych miastach, ceny wzrosły
niewiele. Właściciele usprawiedliwiają podwyżki koniecznością zachowywania wciąż
obowiązujących
obostrzeń.
Choćby zakupem dodatkowych środków sanitarnych, ale
przede wszystkim ograniczeniami co do liczby gości, limitowanym i rzadszym rozstawieniem stolików.
Obowiązujące
przepisy z ostatniego odmrożenia rynku gastronomicznego
z 3 czerwca dopuszczają organizację imprezy dla hotelowej restauracji do 150 osób.
To i tak lepiej, niż było wcześniej – do 50 osób. Nie trzeba
jednak dużej wyobraźni, by
rozumieć, że przychody z organizacji dużego wesela, du-
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żej gali czy innego eventu na
kilkaset osób są całkiem inne.
Zdecydowanie wyższe.

neralny The Brewers of Europe, Pierre-Olivier Bergeron
w wywiadzie dla portalu informacyjnego EURACTIV.

Zmniejszyć VAT
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Nie ma
piskląt

Marżą da się operować

ok 15 proc. restauracji prawdopodobnie padło

Analizując dane Eurostatu za
2019 roku, widać, że w polskich
restauracjach ceny sięgnęły 75
proc. średniej europejskiej. To
dużo. Szczególnie biorąc pod
uwagę mniejszą wartość nabywczą średniej pensji Polaka.
Nie wszyscy polscy restauratorzy są powściągliwi w ustalaniu cen. Pieniądze z tarcz zostały wzięte. Znad polskiego
morza i polskich gór dochodzą wieści o horrendalnych rachunkach potwierdzonych dowodami w postaci paragonów.
Tak drogo jeszcze nie było!
Cóż, niektóre lokale w taki
właśnie sposób próbują wykorzystać swoje pięć minut,
jakie przyniósł sezon wakacyjny. Na szczęście w taki sposób nie działa cała branża. Pozostaje wiele lokali, które nie
mają komfortu tłumu turystów i dla których każda pomoc, każda ulga, będzie na
wagę złota. Przedstawiciele sektora gastronomicznego
słusznie zwracają uwagę, by
nie spoglądać na całą branżę
przez pryzmat praktyk tylko
tych przedsiębiorców, którzy
wykorzystując sytuację, windują ceny do horrendalnych
rozmiarów.
W liście otwartym do premiera ZPP zawarł apel o wprowadzenie jednolitej, 8-proc.
stawki VAT na wszystkie usługi gastronomiczne. „Na razie
recesja w Polsce jest stosunkowo płytka, dzięki postawie polskich przedsiębiorców
i adekwatnemu rządowemu
wsparciu, przede wszystkim
w postaci Tarczy Płynnościowej PFR. Gospodarka na tle innych krajów OECD prezentuje

Piotr Hofman

się nieźle – niemniej w niektórych sektorach, najbardziej
dotkniętych przez pandemię,
sytuacja jest trudna (…) Polscy restauratorzy i kucharze
konsekwentnie odbudowują,
totalnie zniszczoną przez komunistów, polską gastronomię. Szkoda to stracić i cofnąć
się dekadę wstecz. Potrzebna jest szybka pomoc” – argumentuje prezes ZPP Cezary Kaźmierczak.
Propozycja ZPP uporządkowałoby podatki i na pewno
pomogła sektorowi gastronomicznemu. Bo pomimo odmrożenia restauracji, klienci
omijają lokale. Faktem jest też,
że od początku czerwca u naszych niemieckich sąsiadów
obniżono podatek VAT (Mehrwertsteuer) z 7 do 5 proc., m.in.
na jedzenie na wynos, do hoteli i restauracji. – Jeśli Niemcy mogły obniżyć stawkę VAT
na alkohol z 19 do 16 proc.,
znaczy, że pozostałe państwa
członkowskie mogą zrobić to
samo – uważa sekretarz ge-

Na razie jednak jest, jak jest.
Restauratorzy mogliby pochylić się we własnym zakresie nad stosowanymi przez
siebie marżami. Marża gastronomiczna dodawana jest
do kosztu wytworzenia porcji
potrawy czy jednostki wyrobu gastronomicznego, np. 1 kg
szynki, do ceny zakupu towarów sprzedawanych w formie nieporcjowanej, np. butelki piwa lub porcjowanej (np.
szklanki soku) czy do kosztu
zestawu przygotowanego na
imprezę. Marżą można operować. Nie jest to wielkość stała, tylko procentowo określana
i zależy głównie od szerokości
oferty gastronomicznej, jakości obsługi i lokalizacji lokalu
gastronomicznego, czyli tzw.
kryteriów miękkich. Generalnie im mniejsza konkurencja,
tym można (ale nie trzeba)
naliczać wyższą marżę.
Według badań portalu branżowego POSbistro,
ok. 20 proc. aktywnych przed
pandemią polskich restauracji prawdopodobnie padło.
Konkurencja osłabła. Jest więc
pole do utrzymania marż na
akceptowalnym dla klientów
poziomie, bo marże wpływają
przecież na cenę netto gastronomicznej usługi. Zbyt duże
ceny odstraszają gości równie
skutecznie co koronawirus.
Lipiec i sierpień to dwa miesiące największego sezonu turystycznego. To zazwyczaj jest
dobry czas dla branży gastronomicznej. W tym roku niestety nie musi taki być, warto
więc pochylić się nad postulatami tej branży.

J

eśli chodzi o kwestie gospodarcze, pod wieloma względami doganiamy Zachód. Są
jednak i takie wskaźniki, które pokazują, jak długa droga jeszcze
przed nami, aby osiągnąć poziom życia najbogatszych krajów. Takim parametrem jest
liczba mieszkań na 1000 mieszkańców.
W Polsce wynosi on około
370 i jesteśmy pod tym względem zdecydowanie w tyle, w porównaniu nie tylko do państw tzw.
Starej Unii. Wypadamy gorzej nawet od Czech czy Węgier, tam ta zmienna waha się
między 450 a 460 mieszkań na
1000 osób. Lata świetlne dzielą
nas zaś od Niemiec czy Francji,
gdzie omawiany wskaźnik przekracza wartość 500.
Brak mieszkań to wciąż poważna bariera rozwojowa. Przekłada się ona nie tylko na dobrostan obywateli naszego kraju.
Oddziałuje także na tak ważną
kwestię, jaką jest przyrost naturalny. Znane powiedzenie mówi, że
nie ma piskląt bez gniazda. I trudno się z tym nie zgodzić. Własne
„M” to poczucie bezpieczeństwa
i komfort pozwalający myśleć
o powiększeniu rodziny. Tymczasem w Polsce wciąż mieszkań
jest za mało. Bez rozwiązania tego

bez gniazda
problemu możemy mieć poważne kłopoty z przezwyciężeniem innych trudności, jakie trapią polskie społeczeństwo. Z tą
najbardziej dotkliwą, jaką jest niski
wskaźnik dzietności. Nie można
zatem tej kwestii traktować jedynie z perspektywy tego czy innego rynku, to sprawa o fundamentalnym charakterze.
Z jednej strony wciąż słyszymy o tym, że są kolejne plany związane z poprawą tej sytuacji. Należy docenić starania
i trafną diagnozę, jaką wobec
zaistniałego stanu rzeczy stawia obecny rząd. Niemniej najważniejsze są konkretne liczby,
to do nich powinniśmy się odnosić. I niestety wciąż nie wygląda to najlepiej. Budownictwo mieszkaniowe to wyzwanie
o charakterze cywilizacyjnym,
rynek ma tutaj oczywiście ważną rolę do odegrania. Jednak bez
mechanizmów wsparcia ze strony państwa możemy kolejne lata
dreptać w miejscu. Potrzebny jest
zatem odważny plan dla rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. Mówi
o tym wicepremier Jadwiga Emilewicz, wskazując, że takie prace
już się toczą i niedługo możemy
spodziewać się konkretów.
Strategii potrzebuje całe polskie budownictwo, zarówno to

mieszkaniowe, jak i drogowe.
Branża podlega silnym wahaniom cyklicznym, jest mocno
uzależniona od środków napływających z Unii Europejskiej. To
zaś wpływa na skokowe zmiany
cen, okresowy i dotkliwy brak rąk
do pracy oraz trudności w dostępie do materiałów budowalnych. W konsekwencji wzrasta
także ryzyko podmiotów współpracujących z branżą, np. deweloperów. Cierpi na tym także
państwo, które ma trudności ze
znalezieniem wykonawców, którzy chcieliby realizować zaplanowane projekty według proponowanych kosztorysów.
Najbliższe lata mają być
okresem wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Bardzo ich potrzebujemy i należy mieć nadzieję, że te plany zostaną
z powiedzeniem wcielone w życie. Nie można jednak zapominać o mieszkalnictwie. To temat,
który dotyczy milionów Polaków, często nie mogących liczyć
na własne cztery kąty i przez to
wstrzymujących się z powiększeniem rodziny. W tym obszarze potrzebna jest efektywna współpraca na linii państwo
– biznes. Jej podjęcie to jedno
z najważniejszych zadań dla obu
stron w najbliższym czasie.
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służą, a także edukować pod tym względem zarządy
portów morskich, bo tu jest ogromne pole do działania. Właśnie w kwestii edukacji.

Polski sposób

na oczyszczenie wybrzeża Bałtyku
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie Bałtyk jest jednym
z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie.
Musimy uświadomić urzędy morskie i zarządy portów, aby przestały
traktować niewybuchy jak przeszkody przy inwestycjach, tylko zaczęły
podchodzić do nich jak do problemu, który należy rozwiązać dedykowanym
projektem – mówi Łukasz Porzuczek, prezes zarządu GeoFusion sp. z o.o.
Czym jest klaster „Grupa Bezpieczny Bałtyk”?
To oddolna inicjatywa środowiska biznesowego,
któremu bliskie są problemy Morza Bałtyckiego,
a szczególnie jego ekosystemu. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że obecnie Bałtyk jest jednym
z najbardziej obciążonych transportowo akwenów
morskich na świecie. Głównym celem klastra jest
zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez zminimalizowanie lub likwidację
zagrożeń ze strony zatopionej broni konwencjonalnej i chemicznej oraz zagrożeń ze strony paliw zalegających w zatopionych wrakach. Uruchomienie klastra nastąpiło w lutym tego roku. W jego
skład weszło pięć polskich firm, w tym moja spółka GeoFusion, oraz Regionalna Izba Gospodarcza
Pomorza, która pełni rolę operatora klastra.
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Jak pod względem bezpieczeństwa wygląda
polskie wybrzeże Bałtyku?
Dwa miesiące temu na jednej z plaż znaleźliśmy
torpedę G7a. Sama głowica tej torpedy waży 280 kg.
Torpeda znajdowała się 40 cm pod piaskiem. To nie
jest żaden wyjątek. Od takich rzeczy, czyli broni konwencjonalnej, niestety roi się na polskim wybrzeżu
Bałtyku. Zresztą nie tylko od takiej. Od kilku lat czyniłem starania o pozyskanie środków unijnych na mój
autorski projekt, czyli „Budowę systemu poszukiwania i utylizacji broni chemicznej zatopionej w Morzu
Bałtyckim”. I te środki udało mi się pozyskać. Broni
chemicznej niestety też jest bardzo dużo. Moja firma cały czas się rozwija, szczególnie pod względem
technologicznym. Chcemy pokazywać, jak identyfikować zagrożenie, tworzyć technologie, które temu

Dlaczego?
Problem polega na tym, że jak na razie tego typu
prace wykonywane są niejako przy okazji. Na
przykład przy projektach związanych z umocnieniem brzegów są oczyszczane z niewybuchów
tylko obszary pod te konkretne inwestycje, co stanowi ledwie promil całego naszego wybrzeża i w
żaden sposób nie rozwiązuje problemu, tylko sygnalizuje, że ten problem jest. Jeżeli na tak małych
obszarach znajdujemy tak dużą liczbę tego typu
obiektów, można sobie tylko wyobrazić, co zalega
na całym polskim wybrzeżu. Pomijam nadzór nad
jakością tych prac, bardziej chodzi nam o to w naszym programie edukacyjnym, żeby uświadomić
urzędy morskie i zarządy portów, aby przestały
traktować niewybuchy jak przeszkody przy inwestycjach, tylko zaczęły podchodzić do tych niewybuchów jak do problemu, który należy rozwiązać
dedykowanym projektem.
Kampania przynosi efekty?
Raz z większym, innym razem z mniejszym skutkiem, ale powoli zaczyna przynosić. Moje przedsiębiorstwo, i nie ma w tym cienia przesady, jest
w Polsce liderem, jeśli chodzi o rynek realnych
prac podwodnych. Na dziś jesteśmy jedyną polską firmą, która dostała w całości do oczyszczania
odcinek w jednej ze sztandarowych inwestycji, jaką
jest pogłębianie toru Szczecin–Świnoujście. Pozostałe fragmenty tego typu robót generalny wykonawca powierzył firmom zagranicznym. Polskim
podwykonawcom dawał do realizacji jedynie małe
fragmenty. Moja firma dostała natomiast całą sekcję. Było to możliwe tylko dlatego, że przeszliśmy
weryfikację co do jakości technologii, jaką dysponujemy. Jako jedna z dwóch polskich firm mamy
też podpisane kontrakty na kompleksowe badania farm wiatrowych na Bałtyku. W ramach wspomnianego klastra „Grupa Bezpieczny Bałtyk”
chcemy stworzyć grupę firm, która będzie w stanie konkurować, oczywiście mierząc siły na zamiary, z zachodnimi firmami.
Niemcy przygotowują się do projektu wartego kilka miliardów euro, czyli usunięcia wszystkich niewybuchów ze swoich wód terytorialnych. Powinniśmy w Polsce zrobić to samo? Stać nas na to?
Oczywiście. Im szybciej, tym lepiej. Pod względem
technologicznym stać nas na to, żebyśmy wzię-

li udział w przetargach dotyczących tego przedsięwzięcia. Wiadomo, że na niemieckim rynku
funkcjonują firmy, które latami budowały pozycję i kapitał. Ale my też bardzo dynamicznie się
rozwijamy i z całą pewnością nie mamy się czego wstydzić. Chciałbym namówić Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz urzędy morskie na taki projekt jak w Niemczech, czyli
przygotować projekt środowiskowy, którego celem będzie najpierw zmapowanie i zeskanowanie całego polskiego wybrzeża – plaż oraz terenów o długości 5 km w głąb morza, a następnie
systematyczne oczyszczanie tego całego obszaru.
Jak długo trwałby taki proces oczyszczenia całego polskiego wybrzeża?
Dokładny skan całego wybrzeża jesteśmy w stanie zrobić w trzy lata. Koszt – ok. 400 mln zł. Natomiast czas oczyszczania zależy oczywiście od
wyników skanów. Dopiero wówczas wiedzielibyśmy dokładnie, ile tego wszystkiego tkwi pod ziemią i na dnie. Czy jest sens z tym czekać? Moim
zdaniem nie. Taki projekt „Grupa Bezpieczny Bałtyk” już teraz jesteśmy w stanie zacząć realizować.
Wspominał Pan, iż pańska firma, jako lider
klastra, otrzymała dofinansowanie na projekt
związany z bronią chemiczną. Proszę przybliżyć, o co chodzi.
Grupa Geofusion otrzymała dofinansowanie
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości niemal 20 mln zł na budowę systemu poszukiwania, podejmowania i utylizacji broni chemicznej. Celem tego projektu jest zbudowanie
kompleksowego systemu, który będzie można
montować na odpowiednich statkach. System taki
po zakończeniu tego projektu i przeprowadzeniu
procesów komercjalizacji będzie mógł przystąpić do fizycznego oczyszczania Bałtyku. Tak więc
nie jest to tylko projekt mówiący o kolejnym badaniu zagrożenia. My już wiemy, że to zagrożenie
istnieje i chcemy w sposób fizyczny i konkretny
je rozwiązać. Do tej pory zajmowaliśmy się głównie w branży saperskiej usuwaniem niewybuchów
i niewypałów z obszarów morskich, portowych
i przybrzeżnych, więc z mojego punktu widzenia
jest to naturalny kierunek rozwoju firmy. Dodam,
że ten projekt jest unikatem nie tylko w skali Polski, ale i w skali świata.
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z RADĄ
GOSPODARCZĄ STREFY WOLNEGO SŁOWA
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