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Czy i w jakim stopniu Europejski Zielony Ład do-
tknie Polskę? Ile będzie kosztować naszą go-
spodarkę? Czy, a jeśli tak, to w imię czego, po-

winniśmy ponieść ten koszt? A będzie on niemały, 
bo wstępnie szacunki nieistniejącego już Ministerstwa 
Energii wskazywały, że za dojście do neutralności kli-
matycznej do 2050 roku zapłacimy nawet 900 mld 
euro. Czy nas na to stać? Czy stać nas na to, by lekką 
ręką rezygnować z naszego wielkiego skarbu narodo-
wego, jakim obdarzyła nas natura, czyli węgla kamien-
nego i brunatnego, i ponosić koszty społeczne zwią-
zane z całym sektorem wydobywczym? Co z atomem: 
inwestować czy nie?

Pytania związane z tzw. unijną polityką klimatyczną 
i transformacją energetyczną mnożą się w zawrotnym 
tempie. Zadają je dziennikarze, ekonomiści, ale coraz 
częściej zadają je także przedsiębiorcy oraz zwykli 
konsumenci, którzy doskonale zaczynają zdawać sobie 
sprawę, że cały ten zielony program, tak ładnie opako-
wany marketingowo przez eurokratów, może wywrócić 
całą naszą gospodarkę do góry nogami.

Koszty. Mało kto o nich na razie mówi. Mamy za to 
narrację, według której chodzi przede wszystkim o za-
chęcanie przedsiębiorstw do inwestycji w nowe tech-
nologie – tak, by z jednej strony ograniczały emisje 
CO2, a z drugiej stawały się innowacyjne i bardziej 
konkurencyjne. Bez „pomocy finansowej” te techno-

logie są obecnie zbyt kosztowne, jednak zachęcanie 
do postępu technologicznego – jak przekonują wy-
znawcy klimatyzmu – ma sens. Więc Komisja Euro-
pejska będzie do niego zachęcać. 

Za ile? Jak spróbujemy sobie policzyć, to okaże się, 
że wizja postępu technologicznego napędzana Euro-
pejskim Zielonym Ładem przestaje już być tak zachę-
cająca. Wystarczy sobie uświadomić, że taka polityka 
doprowadzi do tego, że ceny za prawie wszystkie to-
wary pójdą w górę dwu- albo i trzykrotnie. To jeden 
z kosztów „technologicznego postępu”, jaki trzeba bę-
dzie ponieść w imię europejskiej polityki klimatycznej. 
Ona bowiem niczym wirus zainfekowała eurokratów, 
którzy sprawiają wrażenie ludzi gotowych doprowa-
dzić do dewastacji gospodarek państw członkowskich 
w imię walki ze zmianami klimatu. Uczciwie byłoby lu-
dziom powiedzieć już teraz, że za chwilę będzie drożej. 
A koszt tej całej transformacji ponieść będziemy mu-
sieli wszyscy – jako podatnicy, przedsiębiorcy i kon-
sumenci. Otwarte wciąż pozostaje pytanie, jak duży 
będzie to koszt. 

Nie zmienia to faktu, że inwestowanie w odnawial-
ne źródła energii i szukanie innowacyjnych rozwiązań 
na tym polu to oczywiście coś, co ma sens, co warto 
wspierać i do czego warto dążyć. Jednak bez żadne-
go zadęcia ideologicznego, podszytego pseudoreli-
gią, w której nikt nie liczy się z kosztami.

Krzysztof Budka

Transformacja 
energetyczna 
bez zadęcia 
ideologicznego
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18.  BEZ prZEMYsŁU METALI 
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Europa stoi przed historyczną szansą na 
budowę strategicznej autonomii surowcowej 
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pODATKIEM WĘGLOWYM
Nowy pomysł Komisji Europejskiej,  
za który od 2021 roku zapłacą producenci 
i konsumenci. Na razie nie wiemy jeszcze,  
jak dużo.
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28.  UNIJNA pOLITYKA KLIMATYcZNA 
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Światłe, ekologiczne, nowoczesne idee...  
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obliczoną na rok 2050.
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Od kilkunastu lat wiele polskich firm 
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w obszarze CSR, czyli odpowiedzialnego 
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Co by było, gdyby kanclerz Heinrich Bruning 
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40.  pOLsKIE pIWO WspIErA TUrYsTYKĘ
Wzrost popularności polskiego piwa 
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Na duże podsumowanie 
jeszcze przyjdzie czas, ale 
o mniejsze można się już po-
kusić. Jak z Pani perspektywy 
wygląda skuteczność zasto-
sowanych tarcz antykryzy-
sowych? Wystarczająco po-
mogły firmom?
Rzeczywiście, na pełną ocenę 
sytuacji jest jeszcze za wcześ-
nie. Pandemia COVID-19, nie-
stety, ciągle trwa. Póki co nie 
mamy jeszcze skutecznych te-
rapii, które pomogłyby nam 
przezwyciężyć tego wiru-
sa. Nie wiemy też, co się wy-
darzy jesienią i jak długo bę-
dziemy jeszcze musieli żyć 
i pracować w stanie podwyż-
szonej gotowości – kilkana-
ście czy kilkadziesiąt miesię-
cy? Na dziś z całą pewnością 
możemy powiedzieć, że za-
równo nastroje inwestorów, jak 
i optymizm przedsiębiorców 
poprawiły się. Te pozytywne 
zmiany w polskiej gospodar-
ce znajdują swoje odbicie tak-
że w danych z rejestru CEIDG. 
W ostatnich miesiącach przy-
bywa firm, które albo odwie-
szają swoją działalność, albo 
rejestrują nową. To dowód na 
to, że ta najbardziej intensyw-
na pomoc publiczna, której za-
częliśmy udzielać od początku 
kwietnia, przyniosła dobre re-
zultaty. Nie mamy w Polsce ani 
fali bankructw, ani lawinowego 
wzrostu bezrobocia.

Są jednak branże, które po-
moc oceniają jako niewystar-
czającą lub źle kierowaną, 
przede wszystkim turystycz-
na i gastronomiczna. W jakiś 
sposób będą mogły one jesz-
cze skorzystać z pomocy rzą-
dowej? 
Dziś powinniśmy już bar-
dziej „szyć” poszczególne in-
strumenty wsparcia „na mia-
rę”. Cały czas przyglądamy 

się szczególnie tym bran-
żom, w których pomimo zdję-
cia obostrzeń obroty jeszcze 
długo nie powrócą do stanu 
sprzed pandemii. Jedną z nich 
jest branża turystyczna. W jej 
przypadku opóźniliśmy sku-
teczność odstąpienia lub roz-
wiązania umowy o udział w im-
prezie turystycznej o 180 dni 
oraz umożliwiliśmy organi-
zatorom zaproponowanie po-
dróżnym vouchera do realiza-
cji na poczet przyszłych imprez 
turystycznych. We współpra-
cy z Ubezpieczeniowym Fun-
duszem Gwarancyjnym (UFG) 
pracujemy nad rozwiązania-
mi dla organizatorów turysty-
ki. Oprócz tego chcemy prze-
dłużyć branży turystycznej 
tzw. postojowe oraz zawiesze-
nie płatności składek na ZUS. 
To rozwiązanie adresowane jest 
także do najmniejszych pod-
miotów z branży turystycznej, 
w tym dla pilotów wycieczek, 
przewodników turystycznych 
i przewodników górskich.

W odmrażaniu gospodar-
ki była jakaś metoda? Plan, 
strategia, model, coś, czym 
kieruje się rząd, a co by po-
mogło firmom planować swo-
je strategie?
Od czasu pierwszych ob-
ostrzeń każda decyzja była po-
dejmowana po głębszej ana-
lizie. Przypatrywaliśmy się 
też działaniom innych krajów. 
Przy zamrażaniu gospodar-
ki komunikowaliśmy, jakiego 
rodzaju restrykcje będziemy 
wprowadzać, w zależności od 
tego, czy będzie to dotyczyć 
salonów fryzjerskich, kosme-
tycznych, klubów sportowych, 
basenów itd. Przez całą pan-
demię prowadziliśmy konsul-
tacje z przedstawicielami po-
szczególnych branż. Nie było 
w tym nic przypadkowego ani 
spontanicznego. Prowadzimy 
także analizę „po”, czyli skali 
zachorowań, tego, jak kształ-
tuje się ich krzywa, gdzie i jak 
przebiegają. Dziś można już 
powiedzieć, że najtrudniejsze 
miesiące przeszliśmy w miarę 
suchą stopą. Nie stanęliśmy na 
przykład przed zagrożeniem, 
że zabraknie nam łóżek szpi-
talnych. Nikt nie był zmuszony 
odmawiać pomocy, jak to mia-
ło miejsce w niektórych krajach, 
w których osobom od pewne-
go wieku nie udostępniano re-
spiratorów. U nas wszystko za-
działało poprawnie.

Recesja. Dopadnie Polskę czy 
nie? A jeśli tak, to jak będzie 
głęboka?
Komisja Europejska prognozuje 
4,6-proc. spadek PKB i ja się z tą 
prognozą zgadzam. Mimo to na-
dal najpewniej poniesiemy naj-
mniejsze straty w Unii Europej-
skiej. Natomiast spodziewamy 
się, że przyszły rok będzie cha-
rakteryzował się mocnym od-
biciem w polskiej gospodarce.

Instrumenty wsparcia 
trzeba teraz szyć na miarę

Nie ma dziś skuteczniejszego sposobu na stymulowanie gospodarki niż 
poprzez dobrze sprofilowane inwestycje. Nawet jeśli będą opierać się 
one o zadłużenie w postaci emisji obligacji, które przecież są długiem 

długoterminowym. Jeśli więc te inwestycje będą trafione, szybko 
przyniosą wzrost naszego pKB – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier 

i minister rozwoju.
Rozmawiał Robert Azembski

Chcemy 
uruchomić 
Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych o łącznej 
wartości 12 mld zł. 
Te dobrze wydane 
na infrastrukturę 
lokalną pieniądze 
bardzo szybko 
pobudzą rozwój 
naszej gospodarki.

[Odbudowa po pandemii]
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Odreagowanie to jedno, ale 
czy przewidujecie jakieś dzia-
łania, które wzmocniłyby to 
odbicie?
Już nie tarcza, ale miecz bę-
dzie nam potrzebny. Tym mie-
czem nazywam m.in. inwesty-
cje publiczne, które muszą 
zostać zrealizowane. Nie ma 
dziś skuteczniejszego sposo-
bu na stymulowanie gospo-
darki niż poprzez dobrze spro-
filowane inwestycje. Nawet jeśli 
będą opierać się one o zadłu-
żenie w postaci emisji obliga-
cji, które przecież są długiem 
długoterminowym. Jeśli więc 
te inwestycje będą trafione, to 
szybko przyniosą wzrost na-
szego PKB. Mówię tu nie tylko 
o Centralnym Porcie Komuni-
kacyjnym. Chcemy też urucho-
mić Rządowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych o łącznej wartości 
12 mld zł. Te dobrze wydane 
na infrastrukturę lokalną pie-
niądze – jestem przekonana – 
bardzo szybko pobudzą rozwój 
naszej gospodarki.

Wesprzecie samorządy lo-
kalne?
Mówimy o środkach, jakie mają 
zasilić gminy, które już reali-
zują u siebie inwestycje. Cho-
dzi o to, żeby zostały one do-
kończone. Wspomniane już 
12 mld zł pochodzi z funduszu 
COVID-owego. To inwestycje 
samorządowe, ale realizowane 
przez sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wiele z nich 
jest relatywnie niewielkich i są 
one realizowane lokalnie. To bę-
dzie znacząca dźwignia dla firm, 
jednak nie w postaci prostych 
transferów płynnościowych, ale 
w formie wsparcia inwestycji.

Emisję nowego długu Pani 
wyklucza?
Uważam, że przekroczenie re-
guły stabilizacyjnej ograni-
czającej deficyt finansów pub-
licznych do 60 proc. nie jest 
niczym złym. To nie jest czas na 
oszczędzanie, szczególnie teraz, 
kiedy pieniądz jest tani, a infla-
cja znajduje się pod kontrolą.

Ale duże zwiększenie po-
daży pieniądza zadziała pro-
inflacyjnie.

Umiejętne zadłużanie się na 
poczet inwestycji nie zaowocuje 
wyższą inflacją. Nadmiar pie-
niądza zostanie „zdjęty” z ryn-
ku i przyniesie szybki zwrot 
w postaci pozytywnych wyni-
ków przedsiębiorstw.

Przyszły rok będzie lepszy, 
jak zrozumiałem. Kiedy jednak 
gospodarka się „wyleczy”?
Tak jak już powiedziałam, prze-
widuję odbicie już w przyszłym 
roku. Natomiast gospodar-
ka powinna powrócić do sta-
nu sprzed pandemii w ciągu 
dwóch lat. Przy założeniu, że 
druga fala pandemii COVID-19 
nie spowoduje kolejnych ogra-
niczeń w aktywności społeczno
-gospodarczej naszego kraju.

Sektor bankowy sygnalizu-
je, że w środowisku rekordo-
wo niskich stóp procentowych, 
spadku zysków i wzrostu kre-
dytów nieregularnych może 
nie być w stanie w dalszym 
stopniu udźwignąć ciężaru fi-
nansowania gospodarki. Jaki 
jest Pani do tego stosunek?
Mam świadomość tego, że czas 
pandemii to wymagający okres 
dla banków. Chciałabym im po-
dziękować za to, że w tych trud-
nych dla nas wszystkich mie-
siącach i tygodniach były i są 
ważnym partnerem w trans-
ferze środków do gospodarki. 
Powszechnie chwalona Tarcza 
Finansowa PFR nie mogłaby 
zostać wdrożona tak szybko 
bez współpracy z sektorem 
bankowym. Jego rola w obec-
nym kryzysie jest nie do prze-
cenienia. Przy okazji chcę przy-
pomnieć, że podnieśliśmy limit 
gwarancji de minimis Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 
do 80 proc., poszerzając tym 

Jadwiga 
Emilewicz 
wicepremier 
i minister 
rozwoju
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samym pulę podmiotów, któ-
re mogą skorzystać z pomocy. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że sektor bankowy przed pan-
demią COVID-19 był w dobrej, 
a nawet bardzo dobrej kondy-
cji. Oczekujemy na dalszą do-
brą współpracę, bo im szybciej 
uda nam się wspólnie pomóc 
przedsiębiorstwom, tym prę-
dzej także banki zaczną reali-
zować swoje zyski.

Chyba musimy po wakacjach 
przygotować się na wyższe 
bezrobocie. Jak Pani sądzi? 
I czy w tym kontekście zasad-
na byłaby realizacja pomysłu 
połączenia Ministerstwa Roz-
woju z Ministerstwem Pracy? 
Czy przyniosłoby to jakieś ko-
rzystne synergie, poza reduk-
cją liczby urzędników?
Rekonstrukcja rządu Zjedno-
czonej Prawicy dopiero przed 
nami. Zawsze zależało nam na 
efektywnym rządzeniu pań-
stwem.

Gdyby Pani miała tu wio-
dący głos, jak rozwiązałaby 
Pani nadal istniejący prob-
lem mieszkaniowy w Polsce. 
Bo program Mieszkanie Plus 

także o wsparcie z KZN. Wszyst-
ko po to, aby móc lokalnie zre-
alizować budowę mieszkań. 
W ramach tego pakietu chce-
my przyjąć ustawy, które popra-
wią bazę i dostępność mieszkań 
komunalnych. W tej chwili mia-
sta nie mają żadnego instru-
mentu finansowego, który mo-
bilizowałby je do remontowania 
tych zasobów. Dlatego gminy 
miejskie otrzymają też dostęp 
do funduszu termomoderniza-
cyjnego na sfinansowanie do 
50 proc. kosztów remontów. Do 
wsparcia tego rodzaju budow-
nictwa chcielibyśmy wykorzy-
stać także środki Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego (EBI).

Drugą nowością będzie 
umożliwienie osobom, które 
straciły pracę i są na „postojo-
wym”, skorzystania z dopłat do 
czynszu do wysokości 75 proc. 
jego wartości (nie więcej niż 
1500 zł) nawet w sytuacji, gdy 
mieszkanie jest wynajmowane 
na wolnym rynku. Dystrybuto-
rem tej pomocy będą MOPS-y. 
W tzw. własnościowej części re-
formy mamy drugi pakiet ustaw, 
przy pomocy którego chcieliby-
śmy – w modelu „mieszkanie 
za grunt” – wejść w partnerskie 
relacje z deweloperami. Tam, 
gdzie z różnych powodów sa-
morządy nie realizują właściwie 

Uważam, że 
przekroczenie reguły 
stabilizacyjnej 
ograniczającej 
deficyt finansów 
publicznych do 60 
proc. nie jest niczym 
złym. To nie jest czas 
na oszczędzanie.

– mówiąc delikatnie – nie 
do końca spełnił pokładane 
w nim nadzieje.
Mamy już przygotowane trzy 
pakiety ustaw. Pierwszy dotyczy 
szeroko rozumianego miesz-
kalnictwa społecznego, czyli 
mieszkań dostępnych przede 
wszystkim dla ludzi młodych, 
którzy nauczeni doświadcze-
niem pokolenia „frankowiczów” 
nie są zainteresowani tego ro-
dzaju kredytami. Mieszkanie ma 
stanowić realizację idei wolności 
w praktyce. Krótko mówiąc: jeśli 
gminy czy miasta mają powoła-
ne spółki celowe do rozwijania 
mieszkalnictwa, chcemy zwięk-
szyć dla nich pulę grantów do 
pozyskania z BGK do 35 proc. 
Z tych środków będzie realizo-
wany program mieszkaniowy, 
w którym młody człowiek, któ-
ry zamieszka w nowym miesz-
kaniu, będzie mógł z biegiem 
czasu przejąć je na własność. 
Tam, gdzie nie ma spółek celo-
wych w gminach, wejdzie do gry 
Krajowy Zasób Nieruchomości 
(KZN), który posiada atrakcyjne, 
uzbrojone grunty. Dodatkowo 
ustawowo zostanie on wyposa-
żony w fundusz partycypacyjny. 
W takiej sytuacji będzie mógł 
powołać spółkę nawet w ma-
łej gminie, która oprócz grantu 
z BGK będzie mogła ubiegać się 

[Odbudowa po pandemii]
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polityki mieszkaniowej, będą 
mogły to robić we współpracy 
z deweloperami. Ci z kolei udo-
stępnią część mieszkań na za-
sadach komercyjnych, a część 
przekażą do zasobów komu-
nalnych. Grunty z zasobów KZN 
chcielibyśmy też udostępniać 
na budownictwo wielorodzin-
ne prywatne w modelu nowej 
instytucji – czyli kooperatywy, 
w których inwestorem budują-
cym mieszkania staje się kilka, 
kilkanaście rodzin.

Ostatni pakiet ustaw będzie 
dotyczył spółdzielni mieszka-
niowych. Dzięki niemu spół-
dzielnie będą mogły korzystać 
z grantów na budowę miesz-
kań na zasadzie zadań zleco-
nych przez samorządy lokalne.

Zatrzymajmy się na inicjaty-
wach dotyczących systemu po-
datkowego. Chyba taką refor-
mą nie można nazwać pakietu 
zmian SLIM VAT, które prze-
cież nie polegają na obniżce 
tego podatku, tylko na uprosz-
czeniu procedur i wymogów 
formalnych wobec przedsię-
biorstw. Jaki jest Pani stosunek 
do tego? Co z zapowiadanymi 
jeszcze przed epidemią przez 
Ministerstwo Rozwoju ulgami 
podatkowymi dla firm?
Cały czas pracujemy nad usta-
wami, które wprowadzą takie 
ulgi w życie. Przede wszyst-
kim będzie to tzw. ulga robo-
tyzacyjna. Chcemy, aby dała 
ona bardzo mocny impuls in-
westycyjny dla gospodarki i w 
dość krótkim czasie znacząco 
poprawiła zdolność polskiego 
przemysłu do konkurowania 
na światowych rynkach. Jeżeli 
relatywnie szybko nie popra-
wimy stopnia robotyzacji i au-
tomatyzacji polskiego prze-
mysłu, będzie on coraz mniej 
konkurencyjny w stosunku do 
przemysłów z innych krajów 

Unii Europejskiej. Firmy, któ-
re już wdrożyły u siebie robo-
ty przemysłowe, notują popra-
wę konkurencyjności poprzez 
wzrost i elastyczność produk-
cji, a także poprawę jej jakości. 
Dlatego robotyzacja procesów 
wytwórczych jest tyleż szansą, 
ileż koniecznością przedsię-
biorstw przemysłowych, żeby 
dalej mogły się rozwijać. Jed-
nak potrzebna zmiana techno-
logiczna nie zajdzie w sposób 
dynamiczny, jeśli nie zostanie 
wsparta działaniami państwa, 
mającymi na celu przełama-

nie fundamentalnych barier 
absorpcji nowych technolo-
gii – w szczególności małych 
i średnich. Na świecie przewagę 
konkurencyjną zdobywają fir-
my, które są bardziej efektywne 
– co do zasady funkcjonujące 
już w realiach przemysłu 4.0. 
Zautomatyzowana produkcja, 
bez bezpośredniej styczno-
ści z człowiekiem, jest nie tyl-
ko tańsza, ale bezpieczniejsza, 
szczególnie w czasie pandemii. 
Robotyzacja pozwala także na 
szybkie reagowanie na zmia-
nę zapotrzebowania, produkcję 
w krótkich seriach i elastycz-
ność w oferowaniu produktów.

Analogicznie do ulgi na pra-
ce badawczo-rozwojowe, bar-
dzo dobrze przyjętej przez bi-
znes, tzw. ulga robotyzacyjna 
umożliwiałaby dodatkowy od-
pis od podstawy opodatkowa-
nia znaczącej części kosztów 
związanych z projektowaniem, 
tworzeniem i wdrażaniem no-
wych, cyfrowych, zintegrowa-
nych systemów wykorzystują-
cych rozwiązania z dziedziny 
automatyzacji, sztucznej inte-
ligencji, technologii teleinfor-
matycznych oraz komunika-
cji pomiędzy maszynami oraz 
człowiekiem a maszynami do 
projektowania, zarządzania, op-
tymalizowania i monitorowania 
procesów produkcyjnych i zwią-
zanych z nimi procesów logi-
stycznych w przedsiębiorstwie. 
To znacznie szerszy zakres niż 
tylko kupno samych robotów. 
Chcemy, aby przedsiębior-
cy zyskali także instrumenty, 
które umożliwią im zbieranie 
wielkiej liczby danych pozwa-
lających na optymalizowanie 
procesów produkcyjnych. Usta-
lenia z resortem finansów są 
już na finiszu. Chcielibyśmy, 
aby nowa ulga podatkowa za-
częła obowiązywać od począt-
ku przyszłego roku.

Gospodarka powinna 
powrócić do stanu 
sprzed pandemii 
w ciągu dwóch lat. 
Przy założeniu, że 
druga fala pandemii 
nie spowoduje 
kolejnych ograniczeń 
w aktywności 
społeczno-
gospodarczej.
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Zielony zwrot  
PGNiG

dalszemu rozwojowi gazomo-
bilności w Polsce. Jednak PGNiG 
ma o wiele szersze plany wyko-
rzystania wodoru poza sekto-
rem motoryzacyjnym. W swoim 
oddziale w Odolanowie spółka 
zbuduje instalację do produkcji 
zielonego wodoru – czyli two-
rzonego z wykorzystaniem OZE, 
w tym wypadku z paneli foto-
woltaicznych. 

PGNiG rozpoczęło także ba-
dania nad możliwością maga-
zynowania i transportu wodo-
ru siecią gazową. Stworzona 
na potrzeby badań sztuczna 
zamknięta sieć gazowa pozwoli 
na przetestowanie zachowania 
infrastruktury i dopracowanie 
odpowiedniej mieszanki wo-
doru z gazem ziemnym, któ-
ra docelowo w przyszłości mo-
głaby trafić do prawdziwej sieci. 
Zaś Centralne Laboratorium Po-
miarowo-Badawcze PGNiG zaj-
mie się analizą czystości wodoru 
i badaniami nad innymi paliwa-
mi alternatywnymi. 

– W ciągu dwóch, trzech 
najbliższych lat chcemy stwo-
rzyć spójny łańcuch kompeten-
cji wodorowych, który pozwoli 
na dalszy rozwój w tym obsza-
rze – zaznacza prezes PGNiG. 

W kierunku biometanu
Szukając alternatywnych źró-
deł energii, PGNiG chce sięgnąć 
po biometan, którego potencjał 
produkcyjny w Polsce szacuje się 
na 7–8 mld m sześc. rocznie. Dla 
porównania obecnie roczne wy-
dobycie gazu ziemnego w Pol-
sce to ok. 4 mld m sześc., a rocz-
ne zużycie – ok. 20 mld m sześc. 
PGNiG chce za 10 lat móc wtła-
czać do sieci 4 mld m sześc. bio-
metanu. To oznaczałoby podwo-
jenie własnej produkcji krajowej 
i pozwoliłoby na zmniejszenie 
importu gazu, a jednocześnie 
przyczyniłoby się do ograni-
czenia emisji. 

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY 
WE WSPÓŁPRACY Z PGNIG S.A.

polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo zbuduje 

nowy segment działalności 
związany z odnawialnymi 

źródłami energii. 
chce też zarabiać na 

sprzedaży wodoru 
i usług z nim związanych.  

Zainwestuje również 
w produkcję i dystrybucję 

biometanu. Wszystkie 
te elementy wpisują się 
w zieloną transformację 

polskiej energetyki i znajdą 
się w aktualizowanej właśnie 

strategii pGNiG.

Na zbudowanie segmen-
tu OZE w ciągu najbliż-
szych kilku lat PGNiG 

zamierza przeznaczyć nawet 
do 4 mld zł. Docelowo pomo-
że to osiągnąć moc wytwórczą 
na poziomie nawet 900 MW, 
przez co spółka stanie się jed-
nym z wiodących wytwór-
ców energii z OZE w Polsce.  
W grę wchodzi fotowoltaika 
oraz farmy wiatrowe. PGNiG 
chce zainwestować w już ist-
niejące projekty albo w te bę-
dące na zaawansowanym eta-
pie rozwoju. Oprócz tego chce 
rozwijać projekty instalacji fo-
towoltaicznych na terenach 
należących do Grupy PGNiG. 
Pilotażowa instalacja PV po-
wstanie w centrali PGNiG 
w Warszawie, a na innych 
obiektach docelowo powsta-
ną instalacje o łącznej mocy 
40 MW.

Aktywna transformacja
– Wejście w nowy obszar, ja-
kim są odnawialne źródła 
energii, pozwoli nam nie tylko 
na budowanie wartości spół-
ki, na wzrost i stabilizację jej 
przychodów, ale także na in-
tensywniejsze włączenie się 
w transformację w kierunku go-
spodarki nisko- i zeroemisyjnej 
– informuje Jerzy Kwieciński, 
prezes PGNiG.

Z kolei na nowy wodoro-
wy program badawczy PGNiG 
składa się kilka projektów. Naj-
bardziej zaawansowany to uru-
chomienie stacji tankowania 
pojazdów wodorem, która po-
wstanie w Warszawie w 2021 
roku. Dla gazowej firmy wodór 
ma stać się w tym wypadku uzu-
pełnieniem obecnej oferty pa-
liw napędowych obejmującej 
gaz sprężony (CNG) i skroplo-
ny (LNG), co będzie sprzyjało 
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PGNiG rozpoczęło 
badania nad 
możliwością 
magazynowania 
i transportu wodoru 
siecią gazową. 
Stworzona na 
potrzeby badań 
sztuczna zamknięta 
sieć pozwoli na 
przetestowanie 
zachowania 
infrastruktury 
i dopracowanie 
odpowiedniej 
mieszanki wodoru 
z gazem ziemnym.
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FLAsH BIZNEs

Nowa platforma na GpW

polska spółka rusza 
z produkcją leku 
na cOVID-19
Biomed Lublin poinformował, że pod 
koniec października przekaże pierw-
szą partię leku na COVID-19 do ba-
dań klinicznych. Lek ma składać się 
z osocza ozdrowieńców. Nie wia-
domo natomiast, jaka będzie cena, 
po której lek będzie sprzedawany, 
oraz koszty produkcji. Cenę spół-
ka zaproponuje resortowi zdrowia 
po ukończeniu pierwszej serii pro-
dukcyjnej, wtedy też dokładniej zo-
staną oszacowane koszty.

[Dzieje się w biznesie]

Wyraźny wzrost 
zatrudnienia
Zatrudnienie w Polsce w przedsię-
biorstwach zatrudniających co naj-
mniej 10 osób zwiększyło się w lipcu 
i to aż o 66 tys. osób. Jednocześnie 
przeciętne płace tych zatrudnionych 
wzrosły o 3,8 proc. względem lip-
ca 2019 roku – podał GUS. Popra-
wa na rynku pracy może być jed-
nak efektem wygasania zawieranych 
w kwietniu na trzy miesiące porozu-
mień o ograniczaniu wymiaru za-
trudnienia. Wcześniejsze ograniczanie 
wymiaru zatrudnienia, zgodnie z za-
pisami tarcz antykryzysowych, GUS 
interpretował jako spadek zatrud-
nienia. Zanotowany więc teraz jego 
wzrost nie musi oznaczać, że pracuje 
więcej ludzi. Może to być efekt tego, 
że ci sami zatrudnieni pracują dłu-
żej, bo wymiar czasowy ich za-
trudnienia wrócił do stanu 
sprzed pandemii.

Wielki wyciek
Wyciekły dane 235 mln użytkowników Instagrama, 
TikToka i YouTube’a - podał serwis internetowy ma-
gazynu „Forbes”. Informacje w niezabezpieczonej 
bazie danych odkryli specjaliści ds. cyberbezpie-
czeństwa firmy Comparitech. Na podstawie analizy 
próbek odnalezionych w sieci danych Comparitech 
stwierdził, że jeden na pięć rekordów zawierał dane 
takie jak numer telefonu i adres e-mail pokrzywdzo-
nych w wyniku wycieku osób. Oprócz tego wszystkie 
rekordy składały się z informacji dotyczących imie-
nia i nazwiska, nazwy profilu, zdjęcia profilowego, 
a także opisu konta użytkowników. Rekordy zawie-
rały także dane o liczbie osób obserwujących dane 
konto, zaangażowaniu generowanym przez umiesz-
czane na nim treści, a także tempie wzrostu popu-
larności profilu. W bazie danych można było zna-
leźć również informacje na temat płci i wieku osób 
śledzących poszczególne profile oraz ich lokalizacji.

2,84 MILIArDA EUrO
- nadwyżki miała Polska w czerwcu na rachunku obrotów 
bieżących z zagranicą. Czyli więcej pieniędzy do nas wpły-
wało (głównie z tytułu eksportu towarów i usług) niż wypły-
wało (z okazji płacenia za import). W ciągu ostatnich dwu-
nastu miesięcy ta nadwyżka to już 11,95 mld euro, co jest 
nowym rekordem Polski.

Koniec gotówki w chinach?
Według chińskiego portalu „21st Century Business Herald” cztery pań-
stwowe banki: Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial 
Bank of China, China Construction Bank oraz Bank of China podjęły 
współpracę z bankiem centralnym ChRL nad realizacją planu bezgo-
tówkowego obrotu pieniądza. Pekin od 2014 roku pracuje nad wprowa-
dzeniem elektronicznej waluty DCEP (Digital Cash Electronic Payment). 
Do współpracy nad jej wdrożeniem przystąpiły już także Tencent i Ant 
Financial, dwaj giganci sektora płatności mobilnych, oraz Didi Chuxing, 
chiński odpowiednik amerykańskiego. Elektroniczny juan docelowo ma 
wyprzeć gotówkę. Jest przede wszystkim postrzegany jako środek za-
cieśnienia kontroli nad przepływem pieniądza, a także ukrócenia dzia-
łalności przestępczej w Chinach. 

GPW pracuje nad utworzeniem de-
dykowanej platformy z zastosowa-
niem technologii blockchain, która 
będzie kojarzyć ze sobą spółki na 
wczesnym etapie ich rozwoju z po-
tencjalnymi inwestorami. Obecnie 
projekt jest realizowany równolegle 
na trzech płaszczyznach: inicjaty-
wy prawne, wytwarzanie technolo-
gii platformy, działania bizneso-
we, tj. konsultacje z potencjalnymi 
uczestnikami, użytkownikami plat-
formy. Wdrożenie platformy sta-
nowi obecnie jeden z prioryteto-
wych projektów dla GPW, wpisany 
w strategię GK GPW w perspektywie 
2022 roku. Na pierwszym etapie 
GPW wprowadzi rozwiązanie opar-
te na technologii blockchain, które 
ma na celu umożliwienie pozyska-
nia kapitału dla spółek. Rozpoczę-
cie testów platformy przewidziane 
jest na drugą połowę 2021 – po-
informowało biuro prasowe Giełdy 
Papierów Wartościowych.
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O 1,1 miliarda 
złotych
– czyli w sumie do 2,15 mld zł 
zwiększa się fundusz pożyczek 
płynnościowych dla firm finan-
sowanych z funduszy unijnych 
z Programu Inteligentny Rozwój. 
Ministerstwo Funduszy i Polity-
ki Regionalnej i Bank Gospodar-
stwa Krajowego podpisały aneks 
do umowy dotyczącej tego anty-
kryzysowego narzędzia. Pienią-
dze umożliwią sfinansowanie wy-
datków związanych z utrzymaniem 
bieżącej działalności firm i pomo-
gą im w zapewnieniu płynności fi-
nansowej. – Ta forma pomocy dla 
firm dotkniętych skutkami pande-
mii COVID-19 cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. Budżet 
Funduszu Pożyczkowego począt-
kowo wynosił 400 mld zł, a teraz 
podnosimy go o 1,1 mld zł, by fi-
nalnie zaoferować przedsiębiorcom 
2,15 mld zł – wyjaśnia Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak, minister fun-
duszy i polityki regionalnej.



Ile i jak zapłacimy 
za unijną politykę  

klimatyczną?

Jedno wydaje się być pewne: 
z węglem prędzej czy póź-
niej, ale się pożegnamy. Ko-

munikat Brukseli jest tu jasny: 
na energetykę węglową pienię-
dzy więcej już nie będzie. Będą 
za to kary (zresztą już są). Tym-
czasem koronawirus w czaro-
dziejski sposób wyparł smog, 
a codzienne alerty smogowe 
zastąpiły doniesienia o kolej-
nych ofiarach COVID-19. Czyż-
by problem zniknął lub temat 
tylko wypadł z medialnej agen-
dy? To kwestia na osobne roz-
ważania.

Po wyborach parlamentar-
nych w ubiegłym roku likwida-
cji uległo Ministerstwo Energii. 
Jedyny spójny dokument, któ-
ry podawał propozycje z kie-
runkami dojścia do właściwego 
modelu zasilania kraju w ener-
gię, czyli Polityka Energetycz-
na Państwa 2040 (PEP 2040), 
utknął w Ministerstwie Klimatu. 
Tam podobno ma zostać jeszcze 
dopracowany. Kiedy? Do końca 
roku. Tak twierdzi resort.

Sam rynek, nie czekając 
na urzędników i polityków, poka-
zuje, że najlepsze perspektywy 
rysują się przed „dużą fotowol-

sądzać, że technologię powinno 
się kupić od Amerykanów, ale 
rozważyć należy także oferty 
ze strony spółek francuskich, 
południowokoreańskich czy na-
wet japońskich – o ile rzecz jas-
na takie się pojawią. Nie ma też 
co się łudzić, że po Czarnobylu 
i Fukushimie uda się przemknąć 
bez debaty nad ekologicznymi 
aspektami inwestycji. Do ener-
getyki jądrowej różnie podcho-
dzą nawet czołowe kraje eu-
ropejskie. Niemcy zamierzają 
wyłączyć wszystkie reaktory ją-
drowe do 2022 roku. Hiszpania 

zastąpi dwa z nich elektrownia-
mi słonecznymi i wiatrowymi. 
Z drugiej strony Wielka Bry-
tania buduje elektrownię Hin-
kley Point C, a kolejny reaktor 
jądrowy ma dostawić do istnie-
jącej elektrowni Finlandia. Dwa 
reaktory powstaną też na te-
renie EJ Mochovce na Słowacji.

Jest i nie zniknie problem 
dotyczący odpadów poproduk-
cyjnych. Budowniczy elektrowni 
atomowej muszą być też świa-
domi faktu, że do chłodzenia 
reaktorów potrzebne są ogrom-
ne ilości wody. Niezasolonej. 
Stąd lokalizacja elektrowni 

porażka budowy 
bloku węglowego 

w Ostrołęce i tak naprawdę 
nierozstrzygnięta nadal 

debata, co jest głównym 
źródłem emisji szkodliwego 

cO2, pokazują, że polscy 
decydenci działają pod 
ogromną presją, przede 

wszystkim ze strony 
organów Unii Europejskiej. 
Naciska ona na dokonanie 

głębokich i jak najszybszych 
zmian w polityce 

energetycznej polski.
Robert Azembski

taiką” i fermami wiatrowymi. Tyl-
ko uzupełnieniem miksu ener-
getycznego dla Polski może być, 
i zapewne w końcu będzie, ener-
gia czerpana z atomu.

Nie taki czysty
McKinsey&Company w swoim 
raporcie „Neutralna emisyjnie 
Polska 2050” twierdzi, że do-
prowadzenie do neutralności 
klimatycznej Polski bez włą-
czenia do miksu energetycz-
nego atomu jest po prostu nie-
możliwe. Według analityków tej 
firmy budowa w latach 2033–

2043 bloków o mocy 6–9 GW 
pozwoli pokryć około 14 proc. 
rocznego zapotrzebowania Pol-
ski na prąd w roku 2050. Lokali-
zacja elektrowni powinna zostać 
wskazana do końca przyszłe-
go roku. Może to być Krokowa 
i Gniewino (lokalizacja „Żarno-
wiec”) oraz Choczewo (lokali-
zacja „Lubiatowo-Kopalino”). 

Sens ekonomiczny inwestycji 
w elektrownię atomową należy 
oprzeć na najlepszej i „najbez-
pieczniejszej” ofercie. Jej wybór 
nie powinien być podyktowany 
politycznymi uwarunkowania-
mi. Nie należy więc z góry prze-
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musiałaby uwzględniać tani 
i szybki dostęp do wody z rzek, 
bo odsalanie wody morskiej jest 
bardzo drogie.

Biomasa tak, ale..
Jedna z nowelizacji ustawy 
o OZE wprowadziła defini-
cję drewna energetycznego, 
umożliwiając tym samym spa-
lanie w elektrowniach drew-
na z polskich lasów. Przeciwko 
były – jak zwykle zresztą – 
organizacje ekologiczne, nie-
którzy naukowcy z Polskiej 
Akademii Nauk oraz... słowaccy 
ekolodzy. Protestowali, mimo 
iż chodzi o spalanie drewna 
niepełnowartościowego, m.in. 
chrustu, igliwia, liści, kory, ko-
rzeni, a także tzw. drewna po-
klęskowego i z drzew zniszczo-
nych przez korniki. Zagrożenia 
więc wycinkami lasów nie ma.

Biomasa to najstarsze i naj-
szerzej współcześnie wykorzy-

stywane odnawialne źródło 
energii. Należą do niej zarów-
no odpady z gospodarstwa 
domowego, jak i pozostałości 
po przycinaniu zieleni miej-
skiej. To trzecie co do wielko-
ści na świecie naturalne źródło 
energii. I mimo iż paliwo to jest 
atrakcyjne i ekologiczne, zawisło 
nad nim nowe niebezpieczeń-
stwo. Grupa osób skarżących 
do organów UE wykorzystywa-
nie biomasy – z Estonii, Fran-
cji, Irlandii, Rumunii, Słowacji, 
Szwecji i USA – uważa, że po-
zyskiwanie jej z lasów i spalanie 
do celów energetycznych nasi-
la zmiany klimatu. Są przy tym 
przekonani, że powoduje to też 
wylesienia poza granicami Eu-
ropy. Niezadowoleni z bioma-
sy twierdzą, że spalanie drewna 
do celów energetycznych powo-
duje emisję CO2 nawet półto-
ra raza większą niż węgiel oraz 
trzy razy większą niż gaz ziem-
ny. Jeśli unijne organy przychy-
lą się do tego stanowiska, kraje 
Wspólnoty mogą zostać pozba-
wione tego źródła energii, sta-
nowiącego obecnie blisko 60 
proc. energii odnawialnej.

Gdy wieje, trzeba łapać 
Według Międzynarodowej 
Agencji Energii Odnawialnej 
(IRENA), Polska do 2050 roku 
znajdzie się w gronie krajów, 
które najwięcej pieniędzy prze-
znaczą na rozwój energety-
ki wiatrowej. Zaczynają w nią 
inwestować także państwowe 
spółki, widząc, że właściwie 
zlokalizowane farmy wiatro-
we, szczególnie w pasie nad-
morskim i na terenach wyżyn-
nych, dają dobre perspektywy 
na względnie tanie pozyska-
nie energii. Towarzyszą im in-
westycje w magazyny energii, 
dzięki którym można bilan-
sować moc pozyskaną z wia-
tru, podobnie jak ma to miejsce 

w przypadku energii ze słońca.
Ministerstwo Rozwoju jak do-

tąd opiera się zliberalizowaniu 
tzw. ustawy wiatrakowej. Usta-
wa odległościowa, zwana po-
tocznie ustawą antywiatrakową, 
zakłada, że wiatraki na lądzie 
nie mogą być lokowane w od-
ległości bliższej niż dziesięcio-
krotność wysokości wiatraka od 
budynków mieszkalnych (10H). 
Jej przyjęcie nie tylko zniwe-
czyło plany nowych inwestycji 
w wiatraki, ale zamroziło tak-
że te niedokończone oraz roz-
chwiało cały rynek. Jeśli resort 
się ugnie, to kolejna noweliza-
cja ustawy o OZE dopuści wy-
jątki od zasady 10H. Niemniej 
wszelkie inwestycje będą mu-
siały podlegać szerokim kon-
sultacjom i silnemu nadzorowi. 
Trudno wyobrazić sobie, by li-
beralizacja poszła na żywioł.

Gaz, fotowoltaika i wodór
Podczas gdy PKN Orlen dekla-
ruje, że weźmie na siebie do-
kończenie do 2025 roku bu-
dowy tym razem gazowego 
bloku energetycznego w Os-
trołęce tym razem gazowego 
o mocy 600 MW, General Elec-
tric z PGE Górnictwo i Energety-
ka Konwencjonalna wyposażyły 
Elektrownię Dolna Odra w dwie 
niskoemisyjne, wysokospraw-
ne i elastyczne turbiny gazo-
we oraz dwie parowe o mocy 
do 1,4 GW. Państwowe koncerny 
skierowały swoją uwagę także 
na fotowoltaikę – jedna po dru-
giej ogłaszają rozpoczęcie inwe-
stycji w duże elektrownie sło-
neczne. Szczególnie aktywna 
jest w tym obszarze Grupa PGE.

Jerzy Kwieciński, prezes 
PGNIG, w poprzednim nume-
rze „Forum Polskiej Gospodar-
ki” zapowiedział, że elementem 
nowej strategii spółki będzie 
program wodorowy. To bardzo 
progresywny, dobrze rokujący 

wę efektywności energetycznej 
o 23 proc. do 2030 roku w sto-
sunku do prognoz z 2007 roku 
oraz ograniczenie emisji CO2 
o 30 proc. do 2030 roku (w sto-
sunku do 1990 roku). Uaktual-
niona PEP 2040, którą z koń-
cem grudnia 2019 roku resort 
aktywów państwowych przesłał 
do Komisji Europejskiej, mówi 
już o tylko 50–60 proc. udzia-
łu węgla w wytwarzaniu energii 
elektrycznej w 2030 roku, 21–
23 proc. OZE w finalnym zużyciu 

energii brutto w 2033 roku oraz 
bardzo konkretnie o wdrożeniu 
energetyki jądrowej w posta-
ci sześciu reaktorów jądrowych 
o mocy 6–9 GW – uruchamia-
nych sukcesywnie od 2033 roku. 

Piotr Arak, dyrektor Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego (PIE), 
w rozmowie z portalem fpg24.
pl wyraził opinię, że podstawo-
wą korzyścią z modyfikacji mik-
su energetycznego Polski będzie 
ewentualna redukcja kosztów 
związanych z wysokoemisyjną 
produkcją energii. Energia wy-
produkowana w Polsce stanie 
się tańsza, bo nie będzie dodat-
kowo opodatkowana w efekcie 
polityki Brukseli. Projekty OZE 
mają też o wiele łatwiejszy do-
stęp do kapitału inwestycyjnego. 
Te związane z kopalinami ener-
getycznymi nie mogą już nawet 
korzystać ze środków EBI oraz in-
nych banków.

Zasadniczą rzeczą jest jed-
nak to, żeby zmiany dokony-
wały się w sposób ewolucyj-
ny. Niewymuszony lobbingiem, 
naciskami politycznymi czy 
ekologicznym doktrynerstwem. 
Przeprowadzane powinny być 
sensownie, z zachowaniem 
bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju.

kierunek rozwijania energetyki. 
W ciągu najbliższych czterech 
lat na prace badawcze związa-
ne z tym programem Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazowni-
ctwo przeznaczy co najmniej 
31 mln zł. Wodór jest bardzo 
„zielonym” paliwem, ale jego 
pozyskiwanie musi być tańsze, 
by mógł być szerzej używany 
do napędu pojazdów mecha-
nicznych. PGNiG chce być firmą, 
która uruchomi pierwszą stację 
tankowania pojazdów wodorem 
w Warszawie, pierwszą proto-
typową instalację do produkcji 
zielonego wodoru z OZE.

Jaki miks przyszłości?
W dyskusji nad pożądanym, op-
tymalnym i docelowym mik-
sem energetycznym Polski, ale 
i w działaniach rządu, i pań-
stwowych spółek, wyraźnie wi-
dać coraz szybsze odchodze-
nie od wykorzystania węgla jako 
podstawowego surowca ener-
getycznego. PEP 2040 zakła-
dała 60 proc. udziału węgla 
w wytwarzaniu energii elek-
trycznej w 2030 roku, 21 proc. 
OZE w finalnym zużyciu ener-
gii brutto w 2030 roku oraz 
wdrożenie energetyki jądrowej 
w 2033 roku. A także popra-

PEP 2040 zakładała 
60 proc. udziału 
węgla w wytwarzaniu 
energii elektrycznej 
w 2030 roku, 21 proc. 
OZE w finalnym 
zużyciu energii 
brutto w 2030 roku 
oraz wdrożenie 
energetyki jądrowej 
w 2033 roku.
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Bez europejskiego 
przemysłu metali nieżelaznych  
nie będzie Zielonego Ładu

oddziałujących na rentowność 
produkcji. Każdego roku kon-
cern zużywa około 2,8 TWh 
energii, w większości zakupio-
nej na rynku. 

Dążąc do zmiany tej sytua-
cji, w latach 2011–2016, za po-
nad 700 mln zł KGHM Polska 
Miedź S. A. wybudował własne 
wysokosprawne bloki kogene-
racyjne. Dwie gazowo-parowe 
jednostki zlokalizowane zostały 
w Polkowicach i Głogowie. Każda 
z nich ma moc 42 megawatów 
elektrycznych i 40 megawatów 
termicznych. Te elektrociepłow-
nie pracują przez 11 miesięcy 
w roku i osiągają sprawność 
na poziomie 80 proc. Podczas 
gdy produkowana w nich ener-
gia elektryczna jest w pełni 
wykorzystywana na potrzeby 
własne KGHM, całość powsta-
jącej w blokach energii cieplnej 
przekazywana jest do syste-
mów ciepłowniczych Polko-
wic, Lubina i Głogowa. Dzięki 
temu, dostarczając łącznie bli-
sko 800 000 GJ ciepła kogene-
racyjnego, lubińska spółka jest 
najważniejszym dostawcą ciepła 
użytkowego dla łącznie 165 tys. 
mieszkańców tych miast.

Przedstawiciele firmy nie 
ukrywają, że mając na wzglę-
dzie uwarunkowania wyni-
kające z dążenia do ogra-
niczania emisji oraz kwestie 
bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej po konkurencyj-
nych cenach, kwestiom ener-
getyki poświęcają szczególną 
uwagę. Dali temu wyraz prze-
de wszystkim w zaprezento-
wanej pod koniec 2018 roku 
nowej strategii spółki. Zaini-
cjowany wówczas ambitny pro-
gram strategiczny rozwoju no-
wych źródeł energetycznych 
zakłada, że do końca 2030 
roku nawet 50 proc. rocznego 
zapotrzebowania KGHM Pol-
ska Miedź S. A. (a więc oko-

ło 1,6 TWh) będzie pokrywa-
ne z własnych źródeł energii. 
Znaczna jej część pochodzić 
będzie z własnych projektów 
w obszarze energii słonecznej 
i wiatrowej.

Pierwsze tego typu inwesty-
cje są już realizowane lub za-
planowane – to pięć farm fo-
towoltaicznych o łącznej mocy 
107 MWp, których roczna pro-
dukcja wynosić będzie ponad 
116 MWh. Szacunkowe nakłady 
inwestycyjne związane z tymi 
instalacjami to 75 mln euro, 
a ich uruchomienie pozwo-
li spółce zredukować emisje 
(w porównaniu do emisji po-
wstałych w przypadku korzy-
stania z energii z rynku) o 88 kt 
CO2 rocznie.

Kluczowe zagadnienie 
finansowania
Aby osiągnąć zamierzony cel 
strategiczny, spółka rozważa 
różne warianty – począwszy 
od zwiększenia poziomu zu-
życia gazu, poprzez kombi-
nację rozwiązań wykorzystu-
jących gaz, energię słoneczną 
i wiatrową, aż po oparcie się 
przede wszystkim na źródłach 
odnawialnych przy jednoczes-
nym stopniowym wycofywaniu 
funkcjonujących obecnie blo-

ków gazowo-parowych. W za-
leżności od analizowanego wa-
riantu szacunkowe nakłady 
wahają się od około stu aż do – 
przy założeniu redukcji emi-
sji na poziomie ok. 1 mln ton 
CO2 rocznie – kilkuset milio-
nów euro.

Widać zatem wyraźnie, 
że konsekwencje wynikające 
z polityki klimatycznej i ener-
getycznej Unii Europejskiej 
są dla branży istotnym wy-
zwaniem, szczególnie jeśli ze-
stawimy je z silną i stale ros-
nącą presją konkurencyjną 
ze stronny nieskrępowanych 
podobnymi wymogami regula-
cyjnymi podmiotów spoza Eu-
ropy, w tym przede wszystkim 
z Azji. Dodatkowym czynni-
kiem ograniczającym możliwo-
ści działania jest fakt, że oprócz 
ogromnych nakładów inwesty-
cyjnych, europejski przemysł 
musi jednocześnie liczyć się 
ze stałym i drastycznym wzro-
stem cen uprawnień do emisji 
CO2 oraz ryzykiem okrojenia 
listy sektorów objętych syste-
mem rekompensat kosztów po-
średnich w ramach IV okresu 
rozliczeniowego Systemu Han-
dlu Emisjami Unii Europejskiej 
na lata 2021–2030.

W nadchodzących latach 
przed całym europejskim prze-
mysłem metali nieżelaznych 
staną zatem bardzo poważne 
wyzwania związane z dostoso-
waniem obecnych modeli bi-
znesowych i procesów produk-
cyjnych do zmieniających się 
warunków związanych z dąże-
niem do neutralności klimatycz-
nej. Nie dziwi zatem, że na eko-
nomiczną wykonalność tych 
inwestycji znaczący wpływ będą 
miały sposób i koszt finansowa-
nia. Ze względu na zmienność 
cen miedzi i potrzebę ciągłych 
inwestycji w proces produk-
cyjny, a także obecny poziom 

Europa stoi przed historyczną 
szansą na budowę 

strategicznej autonomii 
surowcowej kontynentu. rolę 

jednego z jej fundamentów, 
z powodzeniem może 

pełnić KGHM polska 
Miedź s. A. Bazując  

na swoim rodzimym 
potencjale, może ona 

zapewnić Europejskiemu 
Zielonemu Ładowi 

solidne, stabilne i zgodne 
z najwyższymi normami 

środowiskowymi podstawy 
rozwojowe.

Niezależnie od gospodar-
czych zawirowań i per-
turbacji spowodowanych 

epidemią COVID-19 działania 
ukierunkowane na osiągnię-
cie neutralności klimatycznej 
pozostają priorytetem Komi-
sji Europejskiej, która utrzy-
mała większość pierwotnie 
określonych terminów reali-
zacji poszczególnych inicja-
tyw składających się na Euro-
pejski Zielony Ład. W zamyśle 
KE ma on stanowić główną siłę 
napędową do wyjścia z kryzy-
su oraz fundament, na którym 
zdekarbonizowana, silna i in-
nowacyjna gospodarka nasze-
go kontynentu ma budować 
swoją światową pozycję kon-
kurencyjną.

Podstawowym założeniem 
Zielonego Ładu jest przecho-
dzenie na czystą, odnawialną 
energię, co docelowo – w per-

spektywie kilkudziesięciu lat 
– ma pozwolić na zbudowanie 
w Europie gospodarki zeroe-
misyjnej. Choć tempo i zakres 
potrzebnych do tego zmian 
są i będą różne dla różnych 
krajów i różnych gałęzi prze-
mysłu, to zarówno dla polskie-
go, jak i europejskiego sekto-
ra metali nieżelaznych proces 
ten oznacza zarówno ogromne 
koszty związane z koniecznoś-
cią wdrożenia nowych techno-
logii, jak też szansę na rozwój 
i zwiększenie produkcji.

Konsument i producent energii
Górnictwo i przetwórstwo me-
tali to sektory energochłon-
ne, czego najlepiej dowodzi 
fakt, że KGHM Polska Miedź 
S. A. jest największym odbior-
cą energii elektrycznej w Pol-
sce. Cena energii jest więc jed-
nym z kluczowych czynników 
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napięcie militarne powodu-
ją, że Państwo Środka staje się 
jednak coraz mniej pewnym 
dostawcą. Jest to kwestia szcze-
gólnie istotna przede wszyst-
kim w odniesieniu do metali 
nieżelaznych – strategicznych 
surowców niezbędnych do dłu-
goletniej budowy zrównoważo-
nej gospodarki Europy.

Sytuacja ta stanowi histo-
ryczną szansę na budowę stra-
tegicznej autonomii surowco-
wej Europy. W odniesieniu 
do miedzi rolę jej fundamen-
tu z powodzeniem pełnić mogą 
zlokalizowane w Polsce, jed-
ne z największych na świecie, 
dolnośląskie złoża należące 
do KGHM. Bazując na naszym 
rodzimym potencjale, spół-
ka jest w stanie kontynuować 
produkcję co najmniej przez 
30–40 kolejnych lat i zapewnić 
postępującemu Zielonemu Ła-
dowi solidne, stabilne i zgodne 
z najwyższymi normami śro-
dowiskowymi podstawy roz-
wojowe.

do czynienia z rosnącym 
deficytem rodzimego wydoby-
cia. Podczas gdy globalna pro-
dukcja miedzi wzrosła o około 
50 proc., jej ilość wytwarza-
na w Europie pozostała prak-
tycznie bez zmian. Stale rośnie 
za to udział w światowej pro-
dukcji Azji – z 27 proc. na po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku 
do 61 proc. w roku 2017. Unia 
Europejska jest więc coraz bar-
dziej uzależniona od importu.

Branżowe szacunki wska-
zują, że miedź produkowa-
na poza Unią Europejską ma 
średnio dwukrotnie większą 
emisję jednostkową w porów-
naniu do miedzi pochodzą-
cej na przykład z Polski. Róż-
nica ta rośnie jeszcze bardziej, 
jeśli weźmie się pod uwagę 
surowiec pochodzący z Azji, 
a szczególnie z Chin. Doświad-
czenia płynące z pandemii CO-
VID-19 oraz wojny handlowej 
pomiędzy USA a Chinami, jak 
również wzrastające w strefie 
Morza Południowochińskiego 

Ogłaszając i wprowadza-
jąc w życie ideę gospodarki 
neutralnej dla klimatu, Wspól-
nota pokazała, że nie boi się 
ambitnych i trudnych wyzwań, 
mimo że skala i tempo zmian 
spowodowanych koniecznoś-
cią osiągnięcia kolejnych ce-
lów redukcyjnych są bezpre-
cedensowe i nieporównywalne 
z dotychczasowymi wysiłka-
mi w tym zakresie. Utrzy-
manie tych priorytetów tak-
że w warunkach spowolnienia 
gospodarczego wywołanego 
epidemią COVID-19 dowodzi, 
że w dążeniu do wytyczonych 
celów Komisja Europejska jest 
konsekwentna i zdetermino-
wana. Warto wierzyć, że od-
wagi nie zabraknie jej również 
wówczas, gdy dojdzie do po-
dejmowania kluczowych decy-
zji dotyczących tego, jak może-
my i jak powinniśmy podążać 
obraną już drogą.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY 
WE WSPÓŁPRACY 

Z KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. 

zadłużenia, dla tego typu inwe-
stycji potrzebne jest finansowa-
nie, które pozwoliłoby uniknąć 
obciążania bilansu KGHM Pol-
ska Miedź S. A. W tym wzglę-
dzie władze spółki liczą przede 
wszystkim na fundusze i środki 
z Unii Europejskiej, zarówno te 
dostępne w ramach Funduszu 
Modernizacji, jak i pochodzące 
z innych źródeł i mechanizmów.

Przedstawiciele koncernu 
nie ukrywają, że liczą również 
na wsparcie regulacyjne, któ-
re pozwoliłoby obniżyć obec-
ne koszty, w tym szczególnie 
te powiązane z wytwarzaniem 
i pozyskiwaniem energii elek-
trycznej, a także na szybsze 
i mniej skomplikowane postę-
powania administracyjne w od-
niesieniu m.in. do planów zago-
spodarowania przestrzennego.

Miedziany impuls europej-
skiej transformacji
Myliłby się jednak ten, kto uwa-
ża, że KGHM Polska Miedź S. A. 
oczekuje wyłącznie na wsparcie 

Unii Europejskiej, która miałaby 
tylko dokładać się do inwestycji 
branży, nie oferując Wspólnocie 
nic w zamian. I bynajmniej nie 
chodzi tu tylko o to, że dzięki 
wsparciu finansowemu lubińska 
spółka będzie w stanie znacząco 
ograniczyć własne emisje, a tym 
samym w jakimś stopniu przy-
czynić się do osiągnięcia tego 
wyjątkowo ambitnego planu, 
jakim jest neutralność klima-
tyczna. Najistotniejszy wkład 
w budowę Zielonego Ładu wno-
szą bowiem jej produkty, bez 
których niemożliwa będzie ja-
kakolwiek transformacja ener-
getyczna.

Już w 2017 roku Bank 
Światowy prognozował, 
że do 2050 roku rozwijająca 
się produkcja turbin wiatrowych 
potrzebować będzie o 300 proc. 
więcej metali. Kolejne 200 proc. 
więcej to zapotrzebowanie nie-
zbędne do wytwarzania pane-
li słonecznych. Aż o 1000 proc. 
miało też wzrosnąć zużycie me-
tali niezbędnych do produk-

cji akumulatorów. Biorąc pod 
uwagę, że wyliczenia te powsta-
ły jeszcze przed ogłoszeniem 
programu neutralności klima-
tycznej 2050, można z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, 
że w rzeczywistości potrzeby te 
będą jeszcze większe.

Szacuje się, że w latach 
2020–2050 w technologiach, 
które mają pozwolić na zmniej-
szenie emisji gazów cieplar-
nianych w UE o 75 proc., po-
trzebne będzie 22 mln ton 
miedzi (szacunek w oparciu 
m.in. o unijny scenariusz „High
-RES” do 2050 roku oraz Ener-
getyczną Mapę Drogową UE 
do 2050 roku).

Rola Polski w strategicznej 
autonomii surowcowej Europy
Bez cienia przesady można za-
tem stwierdzić, że odpowied-
nia podaż metali nieżelaznych 
jest warunkiem niezbędnym 
do osiągnięcia przez Euro-
pę neutralności klimatycznej. 
Tymczasem od lat mamy fo
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[Przemysł wydobywczy]



O co chodzi  
z granicznym podatkiem 

węglowym?

Już w 2021 roku Unia Euro-
pejska chciałaby wprowa-
dzić tzw. podatek węglo-

wy. W istocie jego nazwa jest 
dość myląca, nie jest to bowiem 
podatek od węgla, ale opła-
ta od emisji CO2. Nie jest to 
też podatek wewnątrzunijny, 
ale podatek, który miałby być 
pobierany na granicach Unii 
od importowanych na unijne 
rynki dóbr. Dlatego też często 
mówi się o granicznym podatku 
węglowym. Faktycznie bardziej 
niż do podatku nowa opłata 
zbliżona będzie do cła, a ra-
czej dodatkowej opłaty celnej 
pobieranej w momencie wpro-
wadzania towarów, których pro-
dukcja wiąże się z dużymi emi-
sjami CO2, na unijny rynek.

Wyrównać szanse?
Podatek ma wyrównać szan-
se unijnych firm zmuszonych 

spoza Wspólnoty w ogóle nie 
był obłożony takimi opłatami, 
podatek wyniesie tyle, ile praw 
do emisji potrzebnych byłoby 
do jego wytworzenia w kraju 
unijnym. Jeśli natomiast w kraju 
takim obowiązują opłaty niższe 
od unijnych, podatek węglo-
wy miałby odpowiadać różnicy 
pomiędzy opłatami obowiązu-
jącymi w państwie wytworze-
nia produktu a opłatami obo-
wiązującymi w Unii.

Kłopot polega jednak 
na tym, że w Unii nie ma jed-
nolitych cen emisji CO2. Wynika 
to z tego, że opłaty nie są fak-
tycznie pobierane za tonę wy-
emitowanego CO2, ale za prawa 
do emisji określonej ilości CO2, 
a cenę tych praw wyznacza ry-
nek. Na potrzeby poboru po-
datku węglowego trzeba zatem 
będzie znaleźć sposób na właś-
ciwe uśrednienie tych cen.

Pobieranie takiego podatku 
nie zawsze będzie jednak ła-
twe. Trudno dziś wyobrazić so-
bie łatwe ustalenie jego wyso-
kości w przypadku, gdy dany 
towar jest wytwarzany w kil-
ku lokalizacjach (krajach), tak 
jak np. komputery czy samo-
chody, do których komponen-
ty powstają najczęściej w innych 
państwach niż kraj, w którym 
składany jest finalny produkt. 
Dlatego większość ekspertów 
przewiduje, że początkowo po-
datek węglowy będzie dotyczył 
tylko wybranych, energochłon-
nych branż, takich jak np. wy-
twórnie cementu, stali czy pro-
ducentów energii elektrycznej. 
Dopiero na podstawie doświad-
czeń związanych z opodatkowa-
niem tych branż podatek miał-
by być stopniowo rozszerzany 
na kolejne sektory i produkty.

Będą kłopoty z WTO 
Eksperci zwracają uwagę 
na jeszcze jeden ważny aspekt 

związany z wprowadzeniem 
podatku węglowego. Otóż 
trudno będzie po jego wpro-
wadzeniu utrzymać powszech-
ny w UE system bezpłatnych 
uprawnień do emisji. Byłoby to 
sprzeczne z zasadami Świato-
wej Organizacji Handlu (WTO) 
dotyczącymi niedyskrymina-
cji podmiotów zagranicznych. 
Tymczasem dziś w ramach 

Unii z bezpłatnych uprawnień 
do emisji korzysta liczne grono 
przedsiębiorstw energochłon-
nych. Unia nie będzie miała 
jednak innego wyjścia. Chcąc 
opodatkować import dóbr spo-
za Wspólnoty, będzie musia-
ła znieść bezpłatne uprawnie-
nia do emisji CO2 dla unijnych 
przedsiębiorstw. 

Rezygnacja z bezpłatnych 
uprawnień będzie dla nich 
oznaczała wzrost kosztów wy-
twarzanych dóbr. Mimo to eks-
perci przewidują, że nie będzie 
to miało znaczącego wpływu 
na poziom cen dla konsu-
mentów. Ma to wynikać z fak-
tu, że oscylująca wokół 30 euro 
za tonę wyemitowanego CO2 
opłata nie jest z perspektywy 
pojedynczego, wytwarzanego 
dobra, zbyt wysoka. Ceny jed-
nak na pewno wzrosną. Pytanie 
tylko, czy i jak znaczący będzie 
to wzrost z perspektywy prze-
ciętnego obywatela UE.

W pierwszym półroczu 2021 roku Komisja Europejska ma przedstawić 
projekt dotyczący tzw. granicznego podatku węglowego,  

czyli dodatkowego cła lub opłaty nakładanej na sprowadzane 
do UE dobra, których produkcja wymagała dużej emisji cO2.

Marek Kutarba

pODATKI [Nowa opłata celna w UE]

Wyliczono, że 
podatek węglowy 
przyniesie nawet 
14 mld euro 
rocznie 
do unijnego 
budżetu.

do wykupywania praw do emi-
sji CO2 oraz firm z krajów poza 
unijnych, w których opłaty ta-
kie nie obowiązują lub są dużo 
niższe niż w UE. Ma też zapo-
biegać przenoszeniu produkcji 
poza Wspólnotę tylko w tym 
celu, by obniżyć koszty zwią-
zane z emisją CO2.

Problem powstał w związ-
ku z planowanym przez Unię 
osiągnięciem w 2050 roku 
neutralności klimatycznej. 
Aby było to możliwe, koniecz-
ne jest odebranie przywilejów 
wielu przedsiębiorstwom, któ-
re korzystają dziś z bezpłat-
nych praw do emisji CO2. To, 
że przedsiębiorstwa takie za-
czną faktycznie płacić za emi-
sję CO2 (co ma zmuszać je 
do unowocześniania produkcji 
i obniżania emisji CO2), ozna-
cza, że spadnie ich konkuren-
cyjność w stosunku do firm za-

granicznych z krajów, gdzie opłat 
takich się nie wnosi. I ten właśnie 
problem ma rozwiązać granicz-
ny podatek węglowy. 

Jest on dopiero w fazie wyj-
ściowego projektu. To na razie 
bardziej wstępna koncepcja niż 
zestaw gotowych rozwiązań. Te 
ostatnie szybko jednak może-
my poznać. Komisja Europej-
ska zapowiedziała, że gotowy 
projekt zostanie przedstawiony 
w 2021 roku. Wyliczono także, 
że opłata taka przyniesie nawet 
14 mld euro rocznie do unijne-
go budżetu.

Jak to wyliczyć?
Sama konstrukcja podatku jest 
prosta. Natomiast jego wylicze-
nie nie będzie już łatwe. Poda-
tek ma wynosić dokładnie tyle, 
by równoważyć koszt obowiązu-
jących w UE praw do emisji CO2. 
Jeśli zatem produkt pochodzący 
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[Rozwój OZE]

Wodór  
paliwem przyszłości?

Kto nie słyszał 
o Europejskim 

Zielonym Ładzie, 
musiał w ostatnim 
czasie przebywać 
na innej planecie. 

To szlagierowe 
hasło, z którym 

na sztandarze szła 
po przewodnictwo 

w Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen, 

może niebawem 
wpłynąć m.in. na to, 

czym będą napędzane 
nasze samochody.

Kamil Goral

Szansę na zastąpienie pa-
liw ropopochodnych czy 
metanu ma wodór. Jeśli 

także o tym jeszcze ktoś nie 
słyszał, to zapewne usłyszy. 
I to niebawem. Dlaczego? Ano 
dlatego, że w polityce energe-
tycznej Unii Europejskiej ten 
pierwiastek ma miejsce uprzy-
wilejowane. To właśnie on sta-
nowi jeden z głównych ele-
mentów pakietu, którego celem 
jest eliminacja emisji dwutlen-
ku węgla. 

Unia stawia na wodór
Na stronie Komisji Europejskiej 
czytamy na ten temat m.in:

„Wodór może być źródłem 
energii w sektorach, które nie 
nadają się do elektryfikacji 
i umożliwić magazynowanie 
energii w celu zrównoważenia 
zmiennych przepływów ener-
gii ze źródeł odnawialnych. 
Można to jednak osiągnąć je-

dynie dzięki skoordynowa-
niu działań między sekto-
rem publicznym i prywatnym 
na szczeblu UE. Priorytetem 
jest rozwój odnawialnych źró-
deł wodoru produkowanego 
głównie z energii wiatrowej 
i słonecznej. Jednak w per-
spektywie krótko- i średnio-
terminowej potrzebne są inne 
niskoemisyjne technologie 
wodorowe, aby szybko ogra-
niczyć emisje i wspierać roz-
wój rentownego rynku”.

Argumentów podnoszonych 
przez rzeczników stawiania 
na wodór jest kilka. Pierwszy ma 
swoje źródło w polityce i wspo-
mnianym wyżej Europejskim 
Zielonym Ładzie. Sam w so-
bie jest on paliwem nieemi-
syjnym. Oznacza to, że wyko-
rzystując go np. do wprawienia 
w ruch samochodu, do atmo-
sfery trafia mniej tak nielu-
bianego i niechcianego przez 

unijnych urzędników CO2. Unia 
ma dokładny plan, w ramach 
którego powinny być realizo-
wane kolejne etapy szerszego 
wykorzystania wodoru. 

Znowu zajrzyjmy na stro-
ny Komisji Europejskiej, gdzie 
czytamy:
 „W latach 2020–2024 

wesprzemy instalację w UE 
elektrolizerów wodorowych 
zasilanych energią ze źró-
deł odnawialnych o mocy 
co najmniej 6 gigawatów – 
elektrolizerów, produkują-
cych do miliona ton odna-
wialnego wodoru.

 W latach 2025–2030 wo-
dór musi stać się integral-
ną częścią zintegrowanego 
systemu energetycznego, 
z elektrolizerami wodo-
rowymi zasilanymi ener-
gią ze źródeł odnawialnych 
o mocy co najmniej 40 gi-
gawatów oraz produkcją 
do 10 mln ton odnawial-
nego wodoru w UE.

 W latach 2030–2050 tech-
nologie produkcji odna-
wialnego wodoru powinny 
osiągnąć dojrzałość i być 
wdrażane na dużą ska-
lę we wszystkich sektorach 
trudnych do dekarbonizacji”.

Komentarza wymaga kwestia 
związana z uzyskiwaniem wo-
doru. W przyrodzie nie wy-
stępuje on w czystej postaci. 
A to oznacza, że koniecznym 
jest jego pozyskiwanie. Obec-
nie odbywa to na kilka sposo-
bów. Wykorzystuje się do tego 
np. paliwa kopalne, takie jak 
ropa naftowa czy węgiel. Jest to 
tzw. wodór szary i ma on jedną 
zasadniczą wadę. Jego wytwo-
rzenie wiąże się bowiem z emi-
sją dwutlenku węgla. Wobec 
tego znacznie bardziej pożąda-
ny jest tzw. zielony, który moż-
na uzyskać w procesie elek-

trolizy z wody. Wykorzystuje 
się do tego także odnawial-
ne źródła energii. Jest jeszcze 
wodór niebieski, pozyskiwany 
z gazu metodą, w której do-

chodzi do eliminacji dwutlen-
ku węgla poprzez jego oddzie-
lenie i wychwycenie. 

Metoda pozyskiwania wodo-
ru w procesie elektrolizy z wy-
korzystaniem OZE jest naj-
kosztowniejsza, co przekłada 
się na znacznie mniejszą atrak-
cyjność tak pozyskiwanego pa-
liwa. Dlatego badacze głowią 
się, jak zmniejszyć te koszty 
i zbliżyć je chociażby do tych, 
które trzeba ponieść, pozysku-
jąc ów pierwiastek z paliw ko-
palnych. Obecnie zielony wo-
dór jest niemal czterokrotnie 
droższy od szarego. Ponad 
90 proc. światowej produkcji 
wodoru pochodzi z paliw ko-
palnych. 

przed nami wodorowy 
szok?
Drugim argumentem na rzecz 
wodoru jest to, że pozwala się 
on uniezależnić od importu 
surowców z zagranicy. Gdyby 
udało się go tanio pozyskiwać 
i efektywnie zastosować nie 

Kraj lub grupa 
krajów, które 
rozwiną najbardziej 
zaawansowane 
i efektywne metody 
pozyskiwania 
i przemysłowego 
zastosowania 
wodoru uzyskają 
bardzo dużą 
przewagę nad 
innymi
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Życie 
na Maksa

Jacek Gniadek SVD

[Felieton]

Dobiega końca sierpień. 
Miesiąc, w którym obcho-
dzimy liturgiczne wspo-

mnienie św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. Kiedy młody Maksy-
milian trafił do Niepokalanowa 
po I wojnie światowej, wspólno-
ta franciszkanów liczyła tylko 19 
zakonników. Przed wybuchem 
II wojny światowej było ich pra-
wie 800, w tym 200 kandyda-
tów. Bóg buduje na naturze. U św. 
Maksymiliana budował na jego 
talencie do przedsiębiorczości.

Św. Maksymilian korzystał 
z najnowszej wiedzy na temat 
zarządzania i sam był pod tym 
względem innowacyjny. „Rycerz 
Niepokalanej” w okresie między-
wojennym był drukowany w na-
kładzie 1 mln egzemplarzy. Dzi-
siaj przy współczesnej technice 
byłby to nie lada wyczyn. 

Na pierwszy numer „Ryce-
rza Niepokalanej” św. Maksymi-
lian nie otrzymał finansowego 
wsparcia od przełożonego, który 
był przeciwny temu, by wyda-
wać pieniądze na czasopismo, 
kiedy w powojennej i wynisz-
czonej zaborami Polsce pano-
wała bieda. Św. Maksymilian 
na pierwszego „Rycerza” pie-
niądze dostał od nieznanego 
ofiarodawcy. Ktoś zostawił mu 
je w kopercie na ołtarzu.

Wychodzi na to, że na nowe 
przedsiębiorstwo nie można brać 
pieniędzy od zakonnego eko-
noma. Gdyby było to możliwe, 
to ekonom sam podjąłby dzia-
łania i znalazł wśród zakonni-
ków menedżera, któremu zle-
ciłby prowadzenie dzieła, gdyby 
był przekonany o sukcesie. Ten 
pomysł pojawił się w głowie św. 
Maksymiliana i nikt prócz niego 
nie miał także wiary w to, że uda 
się ten projekt aż tak wspaniale 
rozwinąć. Św. Maksymilian po-
kazuje, że można zacząć od zera 
i można zbudować ogromne 
przedsiębiorstwo. Podobnie za-
czynało wielu wielkich założy-
cieli zakonów w historii Kościoła. 

Zakonny ekonom postąpił 
słusznie. Na nowe przedsiębior-
stwo nie można przyznać dota-
cji. Ten błąd popełniają niestety 
współczesne rządy, które próbują 
dofinansowywać z pieniędzy po-
datników nowe przedsiębiorstwa 
i poczatkujących przedsiębior-
ców. Gdyby urzędnik oceniający 
projekt sam wiedział, jak zało-
żyć przedsiębiorstwo, to zostałby 
przedsiębiorcą i przestałby być 
pracownikiem najemnym. Bra-
kuje mu jeszcze innego istotnego 
narzędzia. Niezbędnym czynni-
kiem kalkulacji ekonomicznej jest 
własność prywatna. Urzędnik nie 

dysponuje własnymi pieniędz-
mi, a więc jego alokacja środków 
na projekt nie będzie nigdy tra-
fiona i będą to przeważnie zmar-
nowane pieniądze. 

Żyjemy dzisiaj w państwie 
opiekuńczym. Rząd coraz bar-
dziej rości sobie prawo do in-
gerowania niemalże w każdy 
aspekt naszego życia. Taki sy-
stem ekonomiczny ogranicza 
ludziom swobodne korzystanie 
z ich przedsiębiorczych zdolno-
ści. W świecie, w którym z języka 
wyeliminowaliśmy pojęcie ryzy-
ka, nie pojawi się przedsiębiorca. 
Brakuje nam dziś pozytywnego 
spojrzenia na przedsiębiorczość. 
Do tego wiele osób uważa, że nie 
da się tego robić uczciwie. 

Wróćmy do św. Maksymilia-
na. W 1941 roku poniósł on mę-
czeńską śmierć w obozie zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Miał zale-
dwie 47 lat. Św. Maksymilian żył 
przez całe swoje życie na… maxa. 
Zawsze na granicy ryzyka. Całą 
nadzieję pokładał w Bogu i ni-
gdy się nie zawiódł. Dokonał rze-
czy niezwykłych. Był po ludzku 
spełniony. Kiedy miał dokonać 
następnego wyboru, by oddać 
swoje życie za współwięźnia, był 
na to w pełni gotowy. Korona mę-
czeństwa była ukoronowaniem 
całego jego życia.

ENErGETYKA

tylko w transporcie, ale tak-
że w ciepłownictwie i przemy-
śle, byłby on znakomitym sub-
stytutem dla ropy czy gazu 
– wskazują zwolennicy tego 
pierwiastka. A to oznaczało-
by pełną suwerenność ener-
getyczną dla krajów, które nie 
dysponują zasobami paliw 
kopalnych. Innymi słowy, po-
wszechne zastosowanie wodo-
ru, przy założeniu, że uda się 
opracować technologię niwe-
lującą znaczne koszty jego po-
zyskiwania i wykorzystywania, 
to droga do przełomu na świa-
towym rynku energii. 

W wypadku wodoru zie-
lonego koniecznym kompo-
nentem jest woda. I tu proble-
mem jest fakt, że musi to być 
woda słodka. A o tę także nie-
bawem mogą toczyć się kon-
flikty. Wiele jednak wskazuje 
na to, że również ta przeszkoda 
zostanie pokonana. Naukowcy 
są coraz bliżej tego, aby za-
stosowanie do uzyskania wo-
doru miała woda słona i aby 
ów proces był opłacalny eko-
nomicznie. 

Do tego wszystkiego pamię-
tać należy także o tym, że pali-
wa kopalne to źródła nieodna-
wialne. W konsekwencji prędzej 
czy później ich zasoby zosta-
ną wyczerpane. O te aktual-
nie dostępne toczyć się może 
– i w zasadzie już się toczy 
– zacięta rywalizacja pomię-
dzy państwami chcącymi je 
eksploatować. Uniezależnie-
nie się od tradycyjnych noś-
ników energii w perspektywie 
kilkudziesięciu lat może za-
tem oznaczać zmianę nie tylko 
technologiczną, ale także geo-
polityczną. 

Co ważne, ten kraj lub gru-
pa krajów, które rozwiną naj-
bardziej zaawansowane i efek-
tywne metody pozyskiwania 
i przemysłowego zastosowa-

nia wodoru uzyskają bardzo 
dużą przewagę nad innymi – 
wskazują entuzjaści wodoru. 
Przed nami więc swoisty prze-
łom na miarę kolei parowej czy 
telegrafu. Mówiąc żargonem 
ekonomicznym, to pozytywny 
szok podażowy dla gospodarek 
mających dostęp do najnow-
szych technologii wykorzysty-
wania wodoru jako paliwa. Sko-
rzystają również poszczególne 
przedsiębiorstwa, szczególnie 
te, które nabędą w tym obsza-
rze pogłębione kompetencje 
oraz infrastrukturę techniczną. 

polska w głównym nurcie 
zmian
7 lipca 2020 roku to bardzo 
ważna data dla rozwoju wo-
doru w Polsce. Tego dnia Mi-
nisterstwo Klimatu podpisało 
list intencyjny z 17 czołowymi 
spółkami energetycznymi pod 
znamiennym tytułem „O usta-
nowieniu partnerstwa na rzecz 
budowy gospodarki wodorowej 
i zawarcia sektorowego porozu-

mienia wodorowego”. Sygna-
tariuszami są m.in.: PKN Orlen, 
PGNiG, Lotos, Tauron czy Gru-
pa Azoty. 

Niektóre z tych podmio-
tów już od jakiegoś czasu pro-
wadzą działania zwiększają-
ce ich kompetencje w obszarze 
energetyki wodorowej. W liście 
czytamy m.in. „Sygnatariusze 
uznają, że rozwój technologii 
wodorowych jest jednym z klu-
czowych elementów umożli-
wiających przeprowadzenie 
procesu transformacji gospo-
darki w kierunku nisko- i ze-
roemisyjnym. Wykorzystanie 
krajowego potencjału naukowo
-badawczego i gospodarcze-
go, w szczególności przemy-
słu, przyczyni się do rozwoju 
nowych kompetencji, budo-
wy nowych sektorów gospo-
darki, a także do wzmocnie-
nia konkurencyjności polskich 
firm na rynkach międzynaro-
dowych”.

Zatem kierunek został obra-
ny.

wodór  
pozyskiwany  
z paliw kopalnych

Pochodzenie 
wodoru

90 
%

ponad
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Unijna polityka 
klimatyczna 
kontra rolnictwo

W opisie promującym 
nową strategię dla eu-
ropejskiego rolnictwa 

znajdującym się na stronach 
Komisji Europejskiej przeczytać 
możemy, że degradacja środo-
wiska to zagrożenie dla Euro-
py i świata. Że UE potrzebuje 
nowej i konkurencyjnej (sic!) 
ścieżki rozwoju gospodarki, 
która do tego będzie – słowo 
klucz – nowoczesna. 

Bez krzty rozsądku
Rzeczona nowoczesność dała 
się rolnikom we znaki już 
w ubiegłym roku, kiedy to czo-
łowi przedstawiciele zielonego 
frontu ideologicznego obar-
czali ich winą za zmiany kli-
matyczne. Dowiedzieliśmy się 
wówczas, że Gretha Thunberg 
wie więcej na temat klimatu niż 
profesorowie najbardziej zna-
mienitych światowych uczelni. 
Że zieloni aktywiści mają lep-
szy plan dla rolnictwa aniżeli 
sami rolnicy. Dowiedzieliśmy 
się wówczas, że krowy produ-
kują tyle metanu, że ziemia nie 
poradzi sobie z jego nadmia-
rem. Negowano także istnie-
nie obiegu wody w przyrodzie. 

Wszelkie te rewelacje do-
prowadziły do chłopskiego po-
spolitego ruszenia, które nie-
jako w kontrze do bandyckich 
akcji Extinction Rebellion objęło 
wiele krajów Europy Zachodniej. 
Rolnicze protesty – na niespo-
tykaną dotąd skalę – odbywa-
ły się m.in. w Niemczech, Fran-
cji, Niderlandach i w Portugalii. 
Dlaczego jednak rolnicy mieli 
czelność strajkować?

Unijna strategia wiąże się 
z kilkoma podstawowymi 
utrudnieniami, z którymi zmie-
rzyć się będzie musiało rolni-
ctwo na Starym Kontynencie. 
Chodzi tu przede wszystkim 
o obligatoryjne przeznacze-
nie 25 proc. areału pod uprawy 

ekologiczne. Ekologiczne, czy-
li mniej wydajne, a co za tym 
idzie – także mniej rentowne 
w czasach, gdy zapotrzebowa-
nie na żywność na świecie usta-
wicznie się zwiększa. To jed-
nak nie koniec. Kolejne 10 proc. 
gruntów będzie musiało być 
rotacyjnie wyłączane z użytko-
wania. Łącznie zatem 35 proc. 
areału, na którym gospodarują 
rolnicy, będzie wykorzystywane 
tylko częściowo lub… w ogóle. 

Mało? Zielony Ład to także 
ograniczenia stosowania nawo-
zów i środków ochrony roślin 
o kilkadziesiąt procent (faktycz-

padku wystąpienia podobnych 
plag w uprawach sadowniczych, 
na plantacjach tytoniu, na po-
lach rzepaku, pszenicy, żyta 
czy jęczmienia? Najpewniej to 
samo, skoro UE regularnie wy-
trąca z rolniczej prawicy ko-
lejny oręż, wciąż powiększa-
jąc listę zakazanych środków 
ochrony roślin.

Na podobne zagroże-
nia wskazywali także rolnicy 
zrzeszeni w największych eu-
ropejskich organizacjach bran-
żowych i multibranżowych, 
na czele z Copa-Cogeca. Rów-
nież największa polska orga-
nizacja – samorząd rolniczy 
– w postaci Krajowej Rady Izb 
Rolniczych nie szczędził gorz-
kich słów Europejskiemu Zie-
lonemu Ładowi. 

Ekologiczna żywność 
opłacalna?
W ostatnich pięciu latach, kiedy 
kraje Europy Zachodniej zwięk-
szyły areał upraw ekologicz-
nych o średnio 25 proc., w Pol-
sce tendencja była dokładnie 
odwrotna. Ogólna powierzchnia 
ich areału we Wspólnocie wy-
nosi 12,5 mln hektarów, co sta-
nowi około 7 proc. użytków 
rolnych UE. W naszym kraju 
średnia ekologicznych użyt-
ków rolnych wynosi natomiast 
niecałe 3,4 proc. Dlaczego? Po-
nieważ rolnictwo wysokotowa-
rowe jest po prostu opłacalne, 
a przy tym wcale nie aż tak 
szkodliwe, jak chcieliby eko-
logiczni aktywiści. Dzięki tak 
prowadzonej gospodarce rolnej 
krajowi gospodarze mogli po-
chwalić się eksportem artyku-
łów rolno-spożywczych, który 
w ubiegłym roku przekroczył 
31 mld euro. Także dzięki tej 
strategii Polska w czasie pan-
demii wciąż pozostawała kra-
jem nadwyżkowym w kwestii 
produkcji żywności, dbając 

Nowa unijna strategia dla rolnictwa, 
czyli słynny już Europejski Zielony 

Ład, to zagrożenie dla rodzimej 
gospodarki rolnej i polskiej 
wsi. I trzeba to powiedzieć 

wprost. Zagrożenie, z jakim 
polski gospodarz nie mierzył 

się od lat. Wszystko to – rzecz 
jasna – podawane jest nam 

w pięknym opakowaniu światłych, 
ekologicznych, nowoczesnych idei. 
Dopiero gdzieś na dnie zielonego 

pudełka odnajdziemy tykającą 
bombę zegarową obliczoną 

na rok 2050.
Jacek Podgórski

rOLNIcTWO [Europejska strategia]

Łącznie zatem 
35 proc. areału, 
na którym 
gospodarują 
rolnicy, będzie 
wykorzystywane 
tylko częściowo 
lub… w ogóle.

nie w zależności od obecnego 
zużycia w konkretnych pań-
stwach). Może skończyć się to 
sporymi problemami. W ostat-
nich latach w UE znacznie ogra-
niczono możliwość stosowania 
neonikotynoidów. Efektem tego 
są tegoroczne problemy fran-
cuskich rolników, którzy stracili 
już od 30–40 proc. krajowych 
upraw buraka cukrowego, któ-
rego zjadły mszyce. Nie warto 
byłoby szukać tu winy unijnych 
dygnitarzy, gdyby nie fakt, 
że w walce z mszycami pomóc 
mogą wyłącznie… neonikoty-
noidy. Co zdarzy się w przy-
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Krzysztof Jurgiel, który pro-
sił o odłożenie wejścia w życie 
Europejskiego Zielonego Ładu. 

Eksperci jak jeden mąż 
zwracają również uwagę, 
że Polska, przy niskim pozio-
mie rozwoju spółdzielczości 
rolnej, straci możliwość eks-
portowania towarów rolnych 
w dotychczasowym wolume-
nie – w przeciwieństwie do za-
chodniej konkurencji. W Polsce 
w formie zorganizowanej funk-
cjonuje zaledwie około 15 proc. 
gospodarstw. W Danii, Niem-
czech, Niderlandach czy Fran-
cji współczynnik ten wynosi 
znacznie ponad 90 proc. Po-
zwala to tamtejszym rolnikom 
na kształtowanie zarówno po-
daży, jak i popytu, ponieważ 
spółdzielcze środki przezna-
czane na działania marketin-
gowe wydawane są zgodnie 
ze ściśle określonym planem. 

Ale przecież będzie zielono. 
Pięknie będzie….

rOLNIcTWO

jednocześnie o dostępność 
towarów rolno-spożywczych 
na rynku wewnętrznym.

Także minister rolnictwa Jan 
Krzysztof Ardanowski, któ-
ry początkowo bronił zało-
żeń unijnego planu, zauważył, 
że jego wprowadzenie może 
wiązać się z nawet 20-proc. 
spadkiem produkcji żywności 
w Polsce. Co dalej?

Standardowo Unia będzie 
kontynuować rozmowy z kraja-
mi Mercosur, które chętnie za-
lałyby Europę swoją marnej ja-
kości tanią żywnością. No, ale jej 
szkodliwa dla środowiska pro-
dukcja nie odbywa się przecież 
w Europie, która ma być zie-
lona. Mercosur to jednak nie 
jedyny kierunek, który wyko-
rzysta krótkowzroczne podej-
ście Unii. Zęby na wspólnotowy 
rynek ostrzą sobie USA, Chi-
ny, Ukraina oraz szereg państw 
azjatyckich. O dodatnim sal-
dzie eksportu Unia będzie mo-
gła zapomnieć. Cóż jednak zro-
bić, skoro unijni rolnicy, którzy 
nie ustrzegą się serii bankructw, 
będą mogli się „przebranżowić”, 
jak to radzono polskim hodow-
com zwierząt futerkowych czy 
producentom mięsa na potrze-
by wspólnot religijnych, czyli 
branżom, które jednym cięciem 
próbowano usunąć z polskiej 
produkcji rolnej. 

Zły to czas
Pandemia koronawirusa to 
najbardziej wymagający czas 
dla europejskiego rolnictwa 
od początku istnienia Unii Eu-
ropejskiej. To także czas, który 
upłynąć powinien pod znakiem 
licznych impulsów inwesty-
cyjnych po to, by unijna, silna 
gospodarka rolna nie straciła 
na rzecz potężnej, światowej 
konkurencji. Dzieje się zupełnie 
odwrotnie, o czym wspominał 
także były minister rolnictwa 

Nie milkną echa podwy-
żek wynagrodzeń dla 
osób sprawujących funk-

cje publiczne. Dziwne, bo Po-
lacy z natury nie lubią roz-
mawiać o zarobkach. Chyba 
że cudzych. Wtedy nie dość, 
że temat jest interesujący, to 
dodatkowo emocjonuje nas 
do czerwoności.

Jak przedstawiają się zarob-
ki w Polsce? Zarabiamy stosun-
kowo mało w porównaniu do in-
nych państw Unii Europejskiej. 
Patrzymy na Zachód i chcemy 
zarabiać tak jak w Niemczech, 
Francji czy Wielkiej Brytanii. 
Mamy prawo być niezadowole-
ni. Siła nabywcza polskiej pen-
sji także jest niższa niż w kra-
jach tzw. Starej Unii. To kłuje nas 
w oczy. Godzi w nasze aspiracje. 
Chcemy dogonić najbogatszych 
już dziś. Na to potrzeba jednak 
czasu. Konieczne jest zwiększa-
nie wydajności pracy, budo-
wanie wzrostu gospodarcze-
go i tworzenie nowych miejsc 
pracy. Nie ma drogi na skróty.

W obliczu niskich zarob-
ków drażnią nas wynagrodze-
nia osób sprawujących funkcje 
publiczne. Politycy czy urzędni-
cy są w powszechnej opinii nie-
kompletni, leniwi, nie troszczą 
się o dobro wspólne. Opozy-

cja każdej kadencji dodatkowo 
uwypukla i eksponuje wszelkie 
wady tych, którzy władzę spra-
wują. W efekcie zaufanie i sza-
cunek dla osób na stanowiskach 
publicznych jest niskie. Nie po-
winno zatem dziwić, że Polacy 
nie chcą, by ich przedstawicie-
le zarabiali więcej.

A powinni. Wszelkie dane 
rynkowe czy opinie eksperckie 
niezależne od polityki mówią 
jasno. Skala odpowiedzialności 
i waga podejmowanych decyzji, 
złożoność zadań, zakres kiero-
wania, a także konieczność za-
pewnienia niezależności finan-
sowej sytuuje osoby pełniące 
funkcje publiczne na samym 
topie najważniejszych stanowisk 
pracy na rynku. Pomimo wagi 
tych stanowisk, przekraczają-
cej o kilka poziomów członków 
zarządów największych spółek, 
najważniejsze osoby w państwie 
zarabiają na poziomie główne-
go specjalisty lub młodszego 
kierownika w warszawskiej kor-
poracji. Jak tu zatem ściągnąć 
z rynku najlepszych do pracy 
w urzędach centralnych?

Nie powinno więc dziwić, 
że skoro nie chcemy płacić ryn-
kowo, aby przyciągać i utrzy-
mywać osoby o największej 
wiedzy i kompetencjach, to nie 

będziemy mieli kompetentnych 
pracowników. Błędne koło.

W połowie sierpnia rządzą-
cy wreszcie się odważyli doko-
nać radykalnych podwyżek dla 
tych, którzy odpowiadają za na-
sze prawo, bezpieczeństwo czy 
jakość życia. Zrobili jednak błąd. 
Nie chodzi o uchwalenie tych 
zmian w „złym” COVID-owym 
i kryzysowym czasie. Nigdy nie 
ma dobrego momentu na po-
dejmowanie takich decyzji. Gdy 
kilka lat temu władza przyzna-
wała sobie nagrody w gospo-
darczej hossie, krytyka nie scho-
dziła z pierwszych stron gazet 
oraz ust opozycji. Problem tkwił 
gdzieś indziej.

Jeśli reformujemy politykę 
płacową, reformujmy cały sy-
stem wynagradzania, nie tylko 
stawki. Wynagradzajmy za efek-
ty, stwórzmy jasny system pre-
miowania wyższych urzędników, 
ograniczmy ich liczbę. Zakażmy 
łączenia mandatu posła ze sta-
nowiskami w rządzie. A przede 
wszystkim w pakiecie z racjo-
nalnymi podwyżkami dla osób 
sprawujących funkcje publiczne 
nie zwiększajmy poziomu sub-
wencji dla partii politycznych. 
Bo tak zrobiono. Takie pakieto-
wanie jeszcze nigdy nie znala-
zło swoich popleczników.

Te podwyżki 
im się należą!  
Serio

Piotr Palutkiewicz

[Felieton]

kraje UE np. Dania, Niemcy, 
Niderlandy czy Francja

Porównanie 
w poziomie rozwoju 

spółdzielczości 
rolnej

Polska

90 
%

15 
%
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Nowe technologie – 
nowe szanse
Od kilkunastu lat wiele polskich firm publikuje raporty na temat 
swojej działalności w obszarze csr, czyli odpowiedzialnego biznesu, 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania 
społecznego.

Nie inaczej jest w tym roku, 
choć jest to rok – nie tyl-
ko dla biznesu – zupeł-

nie inny niż lata poprzednie. 
Ogromna pomoc, jaką polskie 
firmy włożyły w walkę z pan-
demią COVID-19, pokazuje, 
że większość z nich z troską 
i powagą traktuje społecz-
ny wymiar swojej działalności. 
Duża część tych firm regular-
nie publikuje raporty z dzia-
łań w obszarze CSR, pokazując 
m.in., jak skutecznie przeciw-
działać różnego rodzaju wy-
kluczeniom.

TECH4ALL – wyrównać 
nierówności
Ważną rolę w walce z wyklu-
czeniem – dzięki wysokiej dy-
namice rozwoju technologii te-

nie mogły w pełni w nim uczest-
niczyć. Jednym z przykładów jest 
aplikacja „Facing Emotions”, któ-
ra sprawia, że obiektyw znajdu-
jący się na tylnej ściance smart-
fona skanuje twarz osoby, 
z którą rozmawia osoba niewido-
ma i identyfikuje mimikę twarzy 
rozmówcy. Sztuczna inteligen-
cja przetwarza zidentyfikowa-
ne emocje na określony dźwięk 
słyszalny w telefonie (lub w słu-
chawce, którą nosi osoba niewi-
doma). Odbywa się to w czasie 
rzeczywistym i w trybie offline 
– bez połączenia z siecią. Dzięki 
temu rozwiązaniu osoba niewi-
doma rozpoznaje siedem uni-
wersalnych emocji: zdziwienie, 
smutek, radość, strach, niesmak, 
pogardę i złość, gdyż każda 
z nich ma przypisany określo-
ny, charakterystyczny dźwięk.

Seeds for the Future – 
wspierać najzdolniejszych 
Najbardziej znaną globalną 
inicjatywą, którą Huawei pro-
wadzi także w Polsce, jest pro-
gram „Seeds for the Future”. 
Wspiera on edukację techno-
logiczną oraz rozwój utalen-
towanych studentów. Najlepsi 
studenci z uczelni technicz-
nych mają szansę wziąć udział 

w specjalnych kursach edu-
kacyjnych i zdobywać wiedzę 
o najnowszych technologiach 
od międzynarodowych eksper-
tów z branży ICT. Wyróżniający 
się absolwenci mogą także li-
czyć na oferty staży i zatrudnie-
nia w zaawansowanych działach 
Huawei w Polsce i na świecie.

#Huawei4Inclusion – 
włączać wykluczonych
Oprócz programów o charak-
terze globalnym Huawei Polska 
aktywnie działa na rzecz walki 
z wykluczeniem poprzez reali-
zację wielu lokalnych inicjatyw. 
Huawei współpracuje z Funda-

cją Leżę i Pracuję przy projek-
tach na rzecz wsparcia osób 
z niepełnosprawnością rucho-
wą na rynku pracy. Firma jest 
także Sponsorem Głównym 
Olimpiad Specjalnych Polska, 
których celem jest promocja 
sportu wśród osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
a także walka ze stereotypami. 
Dzięki przedsięwzięciom orga-
nizowanym w ramach fundacji 
możliwe jest lepsze poznanie 
osób z niepełnosprawnością in-
telektualną – ich talentów, pasji 
i sukcesów sportowych.

– Od wielu lat jedną z misji 
Huawei jest walka z wszelkiego 
rodzaju wykluczeniami, często 
przy wykorzystaniu najnowo-
cześniejszych technologii. Wie-
rzymy, że tworzone przez nas 
rozwiązania, pozwalają pokony-
wać bariery oraz ograniczenia, 
łącząc ze sobą ludzi na całym 
świecie. Wyznajemy zasadę, 
że nikt nie powinien pozostawać 
w tyle, a naszym celem jest two-
rzenie technologii, która zmie-
nia świat na lepsze, odzwier-
ciedlając przy tym wymagania 
i potrzeby różnych społeczno-
ści – tłumaczy Radosław Kędzia, 
wiceprezes Huawei w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej 
i krajach nordyckich.

lekomunikacyjnych – odgrywa 
Huawei. Firma od lat aktywnie 
stara się o włączenie wszystkich 
w cyfrowy świat, realizując za-
równo cele zrównoważonego 
rozwoju określone przez ONZ, 
jak i autorskie projekty na rzecz 
walki z wykluczeniem, w tym 
skupioną na integracji cyfro-
wej inicjatywę TECH4ALL.

Każdego dnia jesteśmy 
świadkami tego, jak nowe tech-
nologie zmieniają chociażby 
współczesną edukację, jednak 50 
proc. światowej populacji wciąż 
nie ma dostępu do Internetu, 
a wielu osobom brakuje pod-
stawowych umiejętności cyfro-
wych. Rezultatem takiego stanu 
rzeczy jest wciąż rosnąca prze-
paść cyfrowa w dostępie do edu-
kacji. Odpowiedzią Huawei na ten 

globalny problem jest inicjatywa 
TECH4ALL. Wspiera ona koalicję 
edukacyjną UNESCO, utworzo-
ną w celu stawienia czoła global-
nym wyzwaniom dla edukacji. 
Poprzez to działanie, firma za-
pewnia lokalnym nauczycielom 
łączność z Internetem, urządze-
nia czy szkolenia cyfrowe. W ra-
mach TECH4ALL Huawei zor-
ganizował także DigiTruck, czyli 
centrum szkoleniowe na kołach, 
dzięki któremu przeszkolono już 
ponad 1500 młodych osób i na-
uczycieli na obszarach wiejskich.

Facing Emotions – pokazać 
niewidoczne
Technologie Huawei słu-
żą również do włączania 
do społeczeństwa grup społecz-
nych, które z różnych względów 



czas na 
wsparcie 
sektorowe

Piotr Hofman

W największych polskich 
kurortach brakuje 
miejsc, a plaże są za-

pełnione po brzegi. Na pierw-
szy rzut oka nikt by nie pomy-
ślał, że właśnie zmagamy się 
z jednym z najpoważniejszych 
kryzysów gospodarczych. Ale 
nie zapominajmy, że większość 
branż wciąż walczy o przetrwa-
nie, a dla niektórych będzie to 
ostatnie lato.

Po marcowym szoku, jakim 
było pojawienie się w Polsce ko-
ronawirusa, nasza gospodarka 
zamarła. W efekcie rząd mu-
siał uruchomić bezpreceden-
sowe wsparcie dla przedsię-
biorców. Bez niego czekałaby 
nas gigantyczna zapaść. Walka 
ze skutkami pandemii zaczęła 
się na szczęście ogólnodostęp-
nie, szybko i w miarę sprawnie 
– teraz zatem czas na wsparcie 
sektorowe. 

Kończą się wakacje, trud-
no więc nie zauważyć, że to 
właśnie turystyka jako pierw-
sza padła w Polsce ofiarą roz-
lewającej się po świecie pan-
demii. Dla części tego sektora 
obroty zaczęły spadać już w lu-
tym. W większości rynek zupeł-
nie zniknął w połowie marca, 
a rozwiązania pomocowe zawar-
te w tarczy antykryzysowej obo-

wiązywały dopiero od 1 kwietnia. 
W dodatku były one nikłą od-
powiedzią na skalę problemu. 

Polacy tłumnie ruszyli w Pol-
skę, wielu zrezygnowało z wy-
jazdu zagranicznego. Popularne 
i często egzotyczne destyna-
cje zamieniliśmy na mazur-
skie jeziora, malownicze góry 
czy nadbałtyckie plaże. To do-
brze, że odkrywamy na nowo 
uroki naszego kraju. Niemniej 
w ostatnich latach siłą polskiej 
turystyki byli także goście z in-
nych krajów, w tym roku bę-
dzie ich zapewne zdecydowanie 
mniej niż dotychczas. Powinno 
się również pomyśleć o biurach 
podróży – wiele z nich miało 
kłopoty jeszcze przed wybu-
chem epidemii, a obecna sytua-
cja to dla nich gwóźdź do trum-
ny. Sprawy nie rozwiąże bon 
turystyczny – owszem, to dobry 
pomysł, ale czemu nie miałby 
być dostępny dla wszystkich? 
Przecież turyści to nie tylko oso-
by mające dzieci. 

Cierpi też branża konferen-
cyjna. W tym roku firmy maso-
wo rezygnowały z wyjazdów in-
tegracyjnych i konferencji. A dla 
licznych hoteli i ośrodków wy-
poczynkowych to było główne 
źródło utrzymania. Wiele wska-
zuje na to, że ten stan rzeczy 

zmieni się nieprędko, biorąc pod 
uwagę zapowiedzi o drugiej, je-
siennej fali zakażeń.

Bardzo mocno skutki pande-
mii odczuła także branża trans-
portowa, szczególnie transport 
osobowy. Chociaż coraz więcej 
z nas nie boi się już podróżo-
wać, to jednak straty z początku 
pandemii trudno będzie odrobić. 
Nie mówiąc o tym, że do pełne-
go odbicia droga ciągle daleka. 

To wszystko oznacza, 
że wsparcie dla gospodar-
ki musi mieć charakter punk-
towy. Trzeba się skoncentro-
wać na konkretnych branżach, 
tych, w które kryzys uderzył 
z największą siłą. To idealny 
moment, aby posłuchać głosu 
przedsiębiorców i ustalić, jaka 
forma pomocy się sprawdziła, 
co nie wyszło i co jest najważ-
niejsze teraz, do powolnego od-
mrożenia gospodarki. 

Strumień wsparcia musi być 
dobrze przemyślany i kierowa-
ny tam, gdzie jest najbardziej 
potrzebny. To sprawa przetrwa-
nia dla wielu podmiotów, które 
swoją pozycję rynkową budo-
wały przez lata. Gdyby nie lo-
ckdown, radziłyby sobie znako-
micie. Nie można ich zostawić 
samym sobie. Potrzebujemy ich, 
następne lato bowiem już za rok!

[Felieton]rApOrT

Miasteczko Zdrowia Orlenu
Największy polski koncern 
pochwalił się rozpoczęciem 
w 2019 roku realizacji „Strate-
gii CSR Grupy ORLEN do 2022 
roku”. Obok dążenia do spójno-
ści celów biznesowych i spo-
łecznych, priorytetami tej stra-
tegii są: budowanie wizerunku 
PKN ORLEN jako lidera w za-
kresie CSR i zrównoważonego 
rozwoju, osiągnięcie synergii 
działań społecznych w Grupie 
ORLEN, wsparcie realizacji Ce-
lów Zrównoważonego Rozwoju 
oraz Programu Dostępność Plus.

Jedną z wielu godnych po-
chwał inicjatyw jest zaanga-
żowanie koncernu w obsza-
rze zdrowia. W ubiegłym roku 
podczas Dni Chemika w Płocku 
po raz pierwszy zorganizowane 
zostało „Miasteczko Zdrowia” – 
dwudniowe wydarzenie, którego 
celem była promocja profilaktyki 
zdrowotnej oraz zdrowego i ak-
tywnego stylu życia. Uczestnicy 
mogli wziąć udział w bezpłat-
nych badaniach i konsultacjach 
lekarskich. Podczas pierwszej 
edycji w czerwcu przeprowadzo-
no ponad 4 tys. badań i konsul-
tacji, a podczas drugiej, zorgani-
zowanej w październiku, ponad 
6 tys. Odpowiadając na potrze-

by mieszkańców Płocka w 2019 
roku PKN ORLEN podpisał umo-
wę z Narodowym Instytutem 
Onkologii na pionierski w ska-
li kraju „Program komplekso-
wej profilaktyki, diagnostyki i le-
czenia nowotworów oraz chorób 
układu oddechowego mieszkań-
ców Płocka i powiatu płockiego”.

Bank dostępny 
dla niewidomych
Największy polski bank, czyli 
PKO Bank Polski, z kolei wyszedł 
naprzeciw potrzebom osób nie-
widomych i słabowidzących. Ta-
kie osoby mogą samodzielnie 
założyć konto w banku i wziąć 
kredyt. Klienci słabowidzący 
i niewidomi, którzy odwiedza-
ją oddziały stacjonarne, mogą 
skorzystać z możliwości głoś-
nego odczytania treści w pla-
cówce przez pracownika lub 
wskazaną przez siebie osobę 
zaufaną. Na dokumencie zostaje 
wówczas zamieszczona stosow-
na adnotacja ze wskazaniem − 
kto i kiedy odczytał dokument 
klientowi. Proces ten zazwyczaj 
odbywa się w oddzielnym po-
koju, gwarantującym klientowi 
dyskrecje i komfort akustyczny.

Do dyspozycji klientów ban-
ku jest ponad 3 tys. bankoma-

tów z klawiaturą alfanumerycz-
ną z oznaczeniami w alfabecie 
Braille’a. Ponad 70 proc. z tych 
bankomatów wyposażonych 
jest w moduł słuchawkowy.

Bezpieczniki TAURONA
Grupa Tauron Polska Energia 
od 2013 roku z powodzeniem 
prowadzi program edukacyjny 
o zasięgu ogólnopolskim skie-
rowany do uczniów szkół pod-
stawowych, również uczniów 
z niepełnosprawnością, gro-
na nauczycielskiego oraz ro-
dziców. Jego celem jest edu-
kacja w zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzeń elek-
trycznych, a także populary-
zacja zagadnień związanych 
z powstawaniem i dystrybu-
cją energii. W 2017 r. nastąpiła 
zmiana jego formuły – lekcje 
prowadzone w szkołach, na te-
renie działania spółki, zostały 
zastąpione przez multimedialną 
platformę edukacyjną, zawiera-
jącą scenariusze zajęć oraz sze-
reg materiałów dydaktycznych. 
Elementem programu są także 
zajęcia edukacyjne, odbywają-
ce się podczas różnych imprez 
plenerowych i naukowych oraz 
w placówkach edukacyjnych dla 
uczniów z niepełnosprawnością.

Wyprawki od GAZ-SYSTEM
O uczniów z najuboższych ro-
dzin, szczególnie tych najmłod-
szych, dba też Operator Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. W ubiegłym roku firma już 
po raz szósty przekazała wy-
prawki szkolne dla pierwszokla-
sistów. Wraz z życzeniami uda-
nego i twórczego nowego roku 
szkolnego otrzymały one pleca-
ki, piórniki oraz worki na obuwie. 
Łącznie do świeżo pasowanych 
uczniów w 54 gminach na tere-
nie Polski trafiło 2451 wyprawek. 

PARTNEREM RAPORTU 
JEST HUAWEI POLSKA
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Druga wojna światowa 
a parytet złota

z najwyższej światowej półki, 
w dodatku rodzimej produkcji, 
jak karabiny przeciwpancerne 
Ur, czołgi 7TP czy bombowce 
„Łoś”, jednak było tego niewie-
le. Wojna wybuchła w połowie 
realizacji planu zakładającego 
modernizację polskiego woj-
ska. Nowoczesna armia nie-
miecka miała przeciwko sobie 
więc armię w miarę liczną, ale 
niemogącą sprostać wymogom 
nowoczesnego pola bitwy. Pol-
skie lotnictwo i broń pancerna 
nie mogły się równać z niemie-
cką Luftwaffe i pancernymi za-
gonami Guderiana.

Niemieckie triki
W tym momencie warto za-
dać pytanie: co władze ów-
czesnej Polski mogły uczy-
nić, by przyspieszyć rozwój 
gospodarczy? Zdaniem czę-
ści dzisiejszych ekonomistów, 
zbyt słaby rozwój gospodarczy 

II RP spowodowany był m.in. 
parytetem złota. Gdy pod-
czas Wielkiego Kryzysu więk-
szość państw decydowała się 
na dewaluację swojej waluty, 
polski rząd starał się ją umac-
niać. Na dewaluację własnej 
waluty postawili m.in. Brytyj-
czycy, państwa skandynaw-
skie, Czechosłowacja, Japonia 
i USA. Polska zrobiła to dopie-
ro w 1939 roku. A jak z Wiel-
kim Kryzysem poradziły sobie 
Niemcy?

Nie od dziś wiadomo, 
że Adolf Hitler doszedł do wła-
dzy w dużej mierze dzięki 
obietnicy gospodarczej odbu-
dowy Niemiec. Jeszcze w stycz-
niu 1933 roku w ostatnich mie-
siącach Republiki Weimarskiej, 
bezrobocie sięgało aż 6 mln 
osób. W rok po przejęciu wła-
dzy przez nazistów odtrąbio-
no niebywały sukces – spadek 
bezrobocia do 3,3 mln. Jak to 
się stało? Hitlerowi potrzeb-
ny był sukces, który utwier-
dzi Niemców w przekonaniu, 
iż kanclerz rodem z Austrii jest 
najlepszym z możliwych wy-
borów. W uzyskaniu tak do-
brych statystyk nazistom po-
mogło kilka trików. 

Przede wszystkim wyklu-
czono ze statystyk bezrobot-
ne kobiety, uznając, że miej-
sce kobiet jest w domu przy 
dzieciach. Dodatkowo, gdy tyl-
ko było to możliwe, zwalniano 
kobiety z pracy, zatrudniając 
w to miejsce mężczyzn. Sta-
tystyki „poprawiano” także po-
przez usunięcie z nich Żydów, 
których w Niemczech miesz-
kało około 500 tys. 

Dalszy spadek bezrobocia 
w kolejnych latach spowodo-
wany był m.in. przywróceniem 
obowiązkowej służby wojsko-
wej. Wielu bezrobotnych trafiło 
do armii, więc z miejsca prze-
stało być bezrobotnymi (warto 

w tym miejscu dodać, że była 
to propozycja nie do odrzuce-
nia: albo armia, albo obóz kon-
centracyjny).

Kolejnym etapem wal-
ki z bezrobociem stały się 
ogromne nakłady na roz-
wój przemysłu zbrojeniowe-
go i rozpoczęcie dużych robót 
publicznych (budowa auto-
strad). Wszystkie te inwesty-
cje potrzebowały tysięcy rąk 
do pracy. 

siła przez radość
Nazistowska propaganda do-
skonale potrafiła rozegrać 
sprawy gospodarki. Wprawdzie 

za rządów nazistów Niemcy nie 
zarabiali dużo, jednak władza 
rozdawała uznaniowo róż-
ne dobra po atrakcyjnych ce-
nach. Szczególną popularnoś-
cią cieszył się program „Kraft 
durch Freude” („Siła przez ra-
dość”), który miał zorganizować 
czas wolny niemieckich robot-
ników. Ludzie pracy w ramach 
wspomnianego programu mo-
gli korzystać z atrakcyjnych ce-
nowo wycieczek, np. wyjazd na 
narty w bawarskie Alpy kosz-
tował 28 marek, a wycieczka 
promem na Wyspy Kanaryj-
skie 62 marki (dla porówna-
nia miesięczne wynagrodze-
nie robotnika w fabryce Kruppa 
wynosiła 180 marek). Robotni-
cy byli zadowoleni, a machina 
propagandowa mogła pokazać, 
jak narodowi socjaliści dba-
ją o niemieckich pracowników.

Dużą popularnością cieszył 
się też program oszczędzania 
na volkswagena garbusa, który 
okazał się… klasycznym prze-
krętem. Na kosztujące nie-
mal 1000 marek auto robot-
nik mógł wpłacać 20 marek 
miesięcznie. Po uzbieraniu 750 

1 września 1939 roku 
hitlerowskie Niemcy 
zaatakowały polskę. 

Naprzeciw siebie stanęły  
dwie armie i dwie gospodarki.  

Było to przysłowiowe  
starcie Dawida z Goliatem, 

przy czym Goliatowi  
aktywnie pomagali jeszcze: 

giermek – słowacja,  
radziecki niedźwiedź  

oraz… Anglia i Francja,  
nie wywiązując się 

z sojuszniczych  
zobowiązań wobec polski.

Jarosław Mańka

HIsTOrIA [Polityka deflacyjna]

Trzecia Rzesza i Druga 
Rzeczpospolita dyspono-
wały zasadniczo różnym 

potencjałem gospodarczym, 
co odbiło się na liczebności 
i uzbrojeniu obu armii. Przeciw-
ko niemieckiej, liczącej 1,85 mln 
żołnierzy wspomaganej przez 
Słowaków w sile kolejnych 
50 tys., niedawno odrodzona 
Polska zdołała wystawić armię 
liczącą 950 tys. żołnierzy. 

Choć wydatki II RP na cele 
obronne sięgnęły w 1939 roku 
30 proc. budżetu, to próba do-
gonienia pod względem tech-
nologicznym armii europejskich 
kompletnie się nie powiodła. 
Plan modernizacji wojska pod-
pisany przez Edwarda Rydza-
Śmigłego w 1936 roku zakładał, 
że uda się to za sześć lat. Wielu 
wcześniejszych zaniedbań nie 
dało się zniwelować. 

Co prawda dysponowaliśmy 
świetną i nowoczesną bronią 

W 1939 roku dług 
publiczny wynosił 
już 46 proc., ale 
w armii niemieckiej 
służyło 1,4 mln 
żołnierzy.

Baudienst 
(służba  
Budowlana)
przemarsz 
robotników
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HIsTOrIA

Weksle Mefo 
w latach 1934–1938 
pokryły około 
30 proc. wydatków 
na zbrojenia, 
a w obiegu 
krążyło, bagatela, 
12 mld marek 
w wekslach.

[Polityka deflacyjna]

marek uczestnik programu miał 
się już cieszyć nowym autem, 
spłacając nadal systematycz-
nie brakującą kwotę. W prak-
tyce samochodu nie otrzymał 
żaden z uczestników programu, 
a zebrane na kontach pieniądze 
rząd przeznaczył na zbrojenia.

Mit sukcesu
W 1939 roku niemieccy ro-
botnicy mogli za swoją wy-
płatę kupić o 1/4 mniej niż 
przed przejęciem władzy przez 
NSDAP. Skąd zatem mit suk-
cesu ekonomicznego Niemiec 
za rządów Hitlera? 

Biorąc pod uwagę fakt, 
że podczas rządów nazistów 
zadłużenie Niemiec wzrosło 
pięciokrotnie, śmiało można 
mówić o niezwykłym sukcesie, 
ale tylko i wyłącznie propagan-
dy Josepha Goebbelsa. Niem-
cy i świat usłyszeli to, co mieli 
usłyszeć: kwitnąca gospodarka 
i sukces, który mógł zagwaran-
tować tylko narodowy socja-
lizm. Fakty przedstawiały się 
zgoła inaczej. 

Hitler realizował de facto 
tylko jeden program gospo-
darczy: zbrojenia za wszelką 
cenę. Dlatego też naziści wkrót-
ce niebotycznie podnieśli po-
datki. III Rzesza zafundowała 
swoim obywatelom 21 różnych 
podatków, w tym specjalny po-
datek na zbrojenia. Obywateli 
zarabiających ponad 100 tys. 
marek rocznie obejmował naj-
wyższy, 50-proc. próg podat-
kowy. Jedynym wyjątkiem 
od tej zasady był… kanclerz. 

Otóż Adolf Hitler pobierając 
jako szef rządu 44 tys. marek 
rocznie (dla porównania rocz-
na pensja nauczyciela wynosi-
ła niecałe 5 tys. marek) zarobił 
dodatkowo na tantiemach au-
torskich bestsellera, jakim oka-
zała się „Mein Kampf”, niebo-
tyczną sumę 1,23 mln marek. 

Powinien był więc odprowa-
dzić 600 tys. marek podatku. 
Nie uczynił tego na prośbę… 
bawarskiego urzędu podat-
kowego, którego szef Ludwig 
Mirre napisał list do kancle-
rza z zapytaniem, czy może 
go zwolnić z obowiązku podat-
ku dochodowego oraz darować 
wszelkie inne zaległe podatki. 
Uniżona prośba została rozpa-
trzona pozytywnie. Hitler ła-
skawie przystał na propozycję 
bawarskiego urzędnika, a na-
stępnie mianował go szefem 
wszystkich urzędów podatko-
wych w Niemczech. 

Historia ta uczy dwóch rze-
czy: potwierdza orwellowską 
zasadę, że są równi i równiej-
si, oraz przeraża popularnością 
idei nazistowskiej wśród Niem-
ców w czasach III Rzeszy. Ktoś 
przecież tę „Mein Kampf” ku-
pował… 

Zadłużanie na potęgę
Wysokie podatki nie gwaranto-
wały jednak takiego rozmachu 
zbrojeń, o jakim marzył Hitler. 
Dlatego naziści coraz bardziej 
zadłużali państwo. W 1928 roku 
rząd niemiecki miał 10 mld 

marek wpływów podatkowych 
i 12 mld marek wydatków, pod-
czas gdy w 1939 roku stosu-
nek ten wynosił: 15 mld marek 
przychodu i 30 mld marek wy-
datków. Cóż, socjalizm kosztuje. 
Również ten narodowy. 

W każdym roku od obję-
cia władzy naziści zwiększa-
li zadłużenie. W efekcie dług 
publiczny wzrósł w ciągu czte-
rech lat dwukrotnie – z 12 proc. 
w 1933 roku do 25,5 proc. PKB 
w 1937 roku. Prezes Reichsban-
ku Hjalmar Schacht w przemo-
wie wygłoszonej 29 listopada 
1938 roku stwierdził: – Żaden 
bank centralny w czasie po-
koju nie prowadził takiej od-
ważnej polityki kredytowej jak 
Reichsbank, od momentu prze-
jęcia władzy przez narodowych 
socjalistów. To dzięki tej polity-
ce kredytowej Niemcy uzbro-
iły się tak, że nikt nie może im 
dorównać.

Jak się okazało, tą odważ-
ną polityką Reichsbanku był 
sprytny pomysł jego dy-
rektora na ominięcie ustawy 
z 1924 roku, zgodnie z któ-
rą bezpośrednia pożyczka 
banku centralnego Niemiec 

dla rządu nie mogła przekro-
czyć 100 mln marek. Wtedy 
prezes Reischbanku wpro-
wadził do obiegu tzw. wek-
sle Mefo, wystawione na fir-
mę wydmuszkę Metallurgische 
Forschungsgesellschaft. Wek-
sle te były gwarantowane 
przez państwo, a firmy mogły 
je zamienić na gotówkę w ja-
kimkolwiek niemieckim ban-
ku. W ten sposób weksle Mefo 
w latach 1934–1938 pokry-
ły około 30 proc. wydatków 
na zbrojenia, a w obiegu krą-
żyło, bagatela, 12 mld marek 
w wekslach. 

Jak uniknąć bankructwa
Wkrótce Schacht, pełniąc jed-
nocześnie funkcję ministra ds. 
gospodarki, alarmował Hitlera, 
że taka polityka może dopro-
wadzić Rzeszę do bankructwa. 
Dzięki tej operacji finanso-
wej zadłużenie państwa było 
w rzeczywistości dużo więk-
sze niż oficjalne dane. Hitler 
na te słowa zareagował bar-
dzo szybko. Zdymisjonował 
Schachta, powołując w jego 
miejsce ślepo oddanego Her-
manna Goeringa. Ten twardą 
ręką prowadził politykę zbro-
jenia za wszelką cenę. Ceny 
i płace zaczęły być ściśle kon-

trolowane przez państwo, a dy-
widendy firm obniżono do za-
ledwie 6 proc. 

W 1939 roku dług publiczny 
wynosił już 46 proc., ale w armii 
niemieckiej służyło 1,4 mln żoł-
nierzy. Wiadomo było, że Hit-
ler prze do wojny, ale wojna 

z punktu widzenia gospodar-
ki Niemiec stawała się niemal 
koniecznością, bo mogła ura-
tować III Rzeszę od bankructwa. 
Wyglądało to tak, jakby Hitler 
świadomie palił za sobą mosty. 
I tak było. Hitlera interesowała 
wojna, a jego pierwszym łupem 
miała stać się Polska.

Od 1 września 1939 roku 
III Rzesza zaczęła prowadzić 
nową politykę gospodarczą, 
polegającą na totalnej i syste-
matycznej grabieży podbitych 
krajów i uczynienie z ich oby-
wateli najtańszej siły roboczej, 
która zapracuje na spłatę nazi-
stowskich długów. 

Na koniec refleksja: gdyby 
kanclerz Heinrich Bruning nie 
trzymał się kurczowo polityki 
zaciskania pasa (polityki de-
flacyjnej) w standardzie zło-
ta, która doprowadziła do bez-
robocia 30 proc. niemieckich 
robotników, być może pewien 
malarz z Austrii nie zastąpił-
by go na kanclerskim stołku…
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piwo wspiera
rozwój turystyki

warzonych na miejscu to specjal-
ność cieszących się coraz więk-
szą popularnością browarów re-
stauracyjnych, również nierzadko 
umiejscowionych w zabytkowych 
budynkach i historycznych cen-
trach znanych miast i miasteczek 
całej Polski. Z oferowanego przez 
siebie piwa, w wielu przypadkach 
warzonego w oparciu o tradycyj-
ne, stare receptury, czynią atrak-
cję turystyczną.

Promowanie kultury
Birofile w ciągu roku mogą wziąć 
udział w licznych wydarzeniach, 
które promują kulturę piwną 
i umożliwiają skosztowanie in-
trygujących nowości. W Polsce 
najstarszą tego typu imprezą 
są Chmielaki Krasnostawskie. 
O jej popularności świadczy im-
ponująca liczba odwiedzających 
– ponad 60 tys. osób z Polski 
i zagranicy. W tym roku to wiel-
kie święto chmielarzy i piwowa-
rów miało się odbyć po raz 50., 
ale ze względu na pandemię zo-
stało przełożone.

Coraz większą rzeszą odwie-
dzających cieszą się także mu-
zea znanych browarów, w któ-
rych można poznać historię 
lubianych przez konsumentów 
marek. I tak na przykład Muze-
um Browaru Żywiec przybli-
ża 160-letnią historię browa-
ru oraz produkowanego w nim 
piwa. Browarium to z kolei ko-
lebka piwa Tyskie. Jest to jedyne 
miejsce w Polsce, gdzie oprócz 
historii piwowarstwa można zo-
baczyć na żywo, jak warzone jest 
piwo. Cierpliwi podróżnicy mogą 
zapisać się na dni otwarte orga-
nizowane przez Browar Dojlidy 
z 250-letnią tradycją warzenia 
piwa, czy Browar Okocim, który 
w tym roku obchodzi jubileusz 
175-lecia działalności.

– Fakt, że Polacy tak bar-
dzo polubili piwo, przekłada się 
na wzrost zainteresowania tym, 

jak, gdzie i z czego jest warzo-
ne. Wycieczki do browarów czy 
muzeów piwnych to dziś punkt 
obowiązkowy na mapie wielu 
polskich i zagranicznych tu-
rystów. Myślimy, że po zakoń-
czeniu pandemii zjawisko bi-
roturystyki będzie się rozwijać, 
a miasta, w których są zlokali-
zowane browary, będą czer-
pały dodatkowe korzyści z ty-
tułu, że warzy się u nich piwo 
– mówi Bartłomiej Morzy-
cki, dyrektor generalny ZPPP 
Browary Polskie. – Już teraz 
są takie miejsca na mapie kraju, 
które jednoznacznie kojarzy-
my z piwem, choćby poprzez 
zbieżność nazwy miejscowości 
ze znaną piwną marką. Często 
ta sława wykracza poza granice 
kraju. Mamy nadzieję, że z cza-
sem tak jak Francja czy Włochy 
kojarzone są z winem, tak Pol-
ska, obok Czech czy Niemiec, 
będzie kojarzona z chmielo-
wym trunkiem – dodaje. 

Browary zasilają regiony
Ten specyficzny rozwój turysty-
ki jest dodatkowym zastrzykiem 
dla miejscowości i regionów, 
w których warzy się piwo. Przy-
bywający z tego powodu turyści 
nie tylko zostawiają swoje pienią-
dze korzystając z miejscowych 
usług, ale też napędzają zain-
teresowanie innych odwiedza-
jących. Potencjał ten zauważy-
ły już niektóre samorządy, które 
z dumą przyznają się do piwo-
warskiego dziedzictwa i chętnie 
się z nim identyfikują. Ale branża 
piwna nie tylko poprzez birotu-
rystykę wspiera rozwój regionów. 
Browary działające poza dużymi 
miastami są kluczowymi praco-
dawcami w danej gminie, u któ-
rych zatrudnienie znajdują ko-
lejne pokolenia piwowarów. Cała 
branża browarnicza zatrudnia 
dzisiaj ok. 10 tysięcy pracowni-
ków w każdym przedziale wieko-

wym, w tym osoby o najniższych 
kwalifikacjach i starsze, najbar-
dziej zagrożone bezrobociem 
strukturalnym.

– Wiele dużych browarów 
zlokalizowanych jest we wschod-
niej części Polski (np. browary 
w Braniewie, Rakszawie, Lublinie, 
Leżajsku, Łomży, Jędrzejowie czy 
Białymstoku), która jest mniej 
uprzemysłowiona i z tego tytu-
łu bardziej narażona na wyklu-
czenie społeczne i ekonomicz-
ne. Południowo-wschodnia część 
Polski to także region z planta-
cjami chmielu, wykorzystywane-
go przez polskie browary i eks-
portowanego do wielu piwnych 
krajów ceniących nasze rodzi-
me odmiany – mówi Bartłomiej 
Morzycki. 

Rozwój lokalnych społeczności
Co roku budżety lokalne są zasi-
lane kwotą około 0,5 mld zł. Tyle 
trafia do jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu podat-
ków dochodowych, składek ZUS 
i podatków lokalnych genero-
wanych przez sektor piwowar-
ski i branże powiązane. Dla wie-
lu małych gmin, gdzie znajdują 
się browary, to bardzo istotne 
źródło dochodów do lokalnego 
budżetu, z którego realizowane 
są liczne inwestycje poprawia-
jące jakość życia mieszkańców.

Jednocześnie wiele browa-
rów jest mocno zaangażowanych 
w rozwój lokalnych społeczno-
ści poprzez wspieranie polskiej 
kultury, sportu i edukacji. Tylko 
w roku 2017 największe firmy 
piwowarskie przeznaczyły na te 
cele 38,5 mln zł. W większości 
przypadków lokalne wydarze-
nia są wspierane przez lokalne 
marki, co pogłębia związek bro-
waru z tamtejszą społecznością.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY 
WE WSPÓŁPRACY  

Z RADĄ GOSPODARCZĄ STREFY 
WOLNEGO SŁOWA

Na terenie polski działa ponad 300 browarów, 
a w ostatnich latach co roku przybywało 
kilkadziesiąt nowych. czasy, kiedy polacy 
rozróżniali dwa gatunki piwa: jasne i ciemne, 
dawno już za nami. Teraz amatorzy chmielowego 
trunku cieszą się bogactwem smaków i stylów 
– rokrocznie na rynku pojawia się ponad 2000 
piwnych premier.

Wraz z rozwojem go-
spodarki odrodziło się 
w Polsce browarnictwo, 

a nasz kraj z roczną produkcją 
piwa na poziomie 40 mln hek-
tolitrów stał się jednym z trzech 
największych producentów 
złotego trunku w Europie. Ten 
wzrost popularności piwa po-
ciąga za sobą nowy trend – bi-
roturystykę, czyli podróżowa-
nie piwnym szlakiem.

A o tym, że jest co zwiedzać, 
z łatwością przekona się każ-
dy, kto poświęci choć chwilę, aby 
spojrzeć na piwną mapę Polski. 
Spora część browarów zajmu-
je stare, historyczne budynki, 
które można zwiedzać, a wy-
cieczkę połączyć z degustacją 
piwa na miejscu oraz posiłkiem 
skomponowanym w taki spo-
sób, by jeszcze lepiej uwypuklić 
walory smakowe piwa. Połącze-
nie jedzenia z degustacją piw 

ArTYKUŁ pArTNErsKI [Artykuł partnerski]



PARTNERZY WYDANIA

42 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI




