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06.  WKŁAD CZEMPIONÓW  
W ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI
Narodowi czempioni przekazali swoim ak-
cjonariuszom wypłaty z zysku za 2019 rok o 
wartości 24 mld zł. Z czego 2,9 mld zł trafiło 
do budżetu krajowego. 

11.  WYZWANIA DLA POLSKIEJ 
ENERGETYKI NA NAJBLIŻSZE 20 LAT
Jeszcze nigdy sprawy energii i polityki klima-
tycznej nie były tak silnie obecne w polityce 
europejskiej jak teraz. To dla Polski wielka szansa 
– uważa prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.. 

13.  RAPORT:  
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 
Zwrot polskich firm energetycznych w kie-
runku odnawialnych źródeł energii jest tak 
gwałtowny, jak jeszcze niedawno silne było 
przywiązanie do przemysłu węglowego.

20.  KTO ZAROBI  
NA PRZEKOPIE MIERZEI WIŚLANEJ?
Zachowując sceptycyzm wobec niektórych po-
mysłów polityków, trzeba przyznać, że prze-
kop Mierzei Wiślanej i to, co się z nim wiąże 
czy wiązać będzie, ma głęboki sens.

24.  ZAMACH NA SPÓŁKI  
KOMANDYTOWE 
Rząd chciałby, aby spółki komandytowe stały 
się podatnikami CIT. I to już od 2021 roku. A to 
oznacza skokowy wzrost opodatkowania tej 
formy działalności.

26.  WOJNA O ZWIERZĘTA  
CZY O PIENIĄDZE?
Treść projektu nowelizacji ustawy o ochronie 
zwierząt duża część przedsiębiorców i rolników 
przyjęła z wściekłością i niezrozumieniem. 

30.  DLACZEGO UNIJNE DOTACJE SZKODZĄ 
Analiza szeregu aspektów związanych z wy-
korzystywaniem unijnych funduszy pokazuje, 
że niekoniecznie są one tak korzystne, jak się 
powszechnie uważa.

36.  ULGA NA ROBOTYZACJĘ SKOŃCZY  
JAK INNE ULGI NA INNOWACJE? 
Z ulgi na badania i rozwój korzysta znacznie 
mniej niż pół procenta płatników podatków do-
chodowych. Z nową ulgą może być podobnie.

38.  62 KILOGRAMY ZŁOTA  
ZA ODSIECZ WIEDEŃSKĄ
Historia królewskiej łapówki, czyli do odsieczy 
Wiednia mogło wcale nie dojść. Za taką moż-
liwość jedno z europejskich mocarstw chciało 
zapłacić 62 kg złota.
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F elietonista „Forum Polskiej Gospodarki” ks. Jacek 
Gniadek opowiadał niedawno, jak to pochwalił 
swego czasu siostrę zakonną, kierowniczkę kato-

lickiej księgarni, za ducha przedsiębiorczości. – Zasko-
czony usłyszałem od niej w zamian słowa pełne obu-
rzenia: „Proszę mnie tylko nie nazywać bizneswoman. 
Ja nie robię niczego dla zysku” – wspomniał. I dodał:  
– Dzisiaj słowo zysk w kręgach katolickich nabrało ne-
gatywnego znaczenia. Może dlatego współczesny Ko-
ściół przeżywa kryzys...

Niewykluczone, że tak właśnie jest. Zresztą to temat 
pewnie na kilka rozpraw akademickich i nie miejsce tu, 
by rzecz tę akurat na gorąco rozstrzygać. Niemniej fak-
tycznie znam kilku pobożnych i religijnych ludzi, któ-
rzy prowadzą własny biznes i są traktowani, jakby ro-
bili coś niegodziwego albo co najmniej wstydliwego. 
I trudno im pojąć, dlaczego tak jest. Zresztą sami nie-
stety zaczynają mieć takie podejrzenie i co jakiś czas 
zastanawiają się, co też z nimi jest nie tak... Znam też 
kilku pobożnych cwaniaków, którzy od zawsze żyją na 
koszt państwa (czyli podatników), uzależnili się od tego 
i wcale się tego nie wstydzą. Co więcej, uważają, że jest 
to powód do dumy i nie ma w tym nic złego. I nikt w Ko-
ściele ich z tego błędu nie wyprowadza.

Przypomniała mi się ta historia, bo bardzo często 
zdarza się, że tak samo postrzegani są przedsiębiorcy 
przez urzędników państwowych. Jakby robili coś nie-

godziwego i wstydliwego. Coś, co można co najwyżej 
z wyrzutem sumienia tolerować. To taka antyprzedsię-
biorcza mentalność, która pociąga za sobą niekończą-
cą się regulacyjną inflację, podatkowe dociskanie śru-
by, nieustające kontrole i wieczne uprzykrzanie życia 
przedsiębiorcom w postaci coraz bardziej skompliko-
wanego i szkodliwego otoczenia prawno-podatkowe-
go. I mało kto postrzega to jako coś złego.

Tymczasem – jakkolwiek górnolotnie by to nie za-
brzmiało – ci prześladowani przedsiębiorcy budu-
ją siłę ekonomiczną państwa i stanowią, często niedo-
cenianą, elitę gospodarczą narodu. Oni naprawdę nie 
potrzebują, by ich rozpieszczać, coś im dawać, trakto-
wać ich w sposób wyjątkowy, czy tworzyć dla nich ja-
kieś specjalne podatkowe raje. Wystarczy, że nie bę-
dzie się im przeszkadzać. Wystarczy stworzyć im 
odpowiednią przestrzeń do funkcjonowania. Dla więk-
szości z nich to będzie już raj.

Dlatego tak ważną sprawą jest przywrócenie eto-
su polskiego przedsiębiorcy. Stereotyp potencjalnego 
cwaniaka i oszusta pokutuje od lat PRL-u, skutecznie 
blokując potencjał polskiej przedsiębiorczości i znie-
chęcając młodych ludzi do wejścia na ścieżkę prowa-
dzenia uczciwego, samodzielnego biznesu. Dobrze 
by się stało, gdyby w te działania włączył się również 
Kościół. O co, swoją drogą, od bardzo dawna apeluje 
ks. Jacek Gniadek. Warto go w tym wspierać.

Krzysztof Budka

PrzedsiębiorczośćPrzedsiębiorczość   
to przecież 
nic wstydliwego

4 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

EDYTORIAL



M ówiąc o spółkach Skar-
bu Państwa, warto za-
znaczyć, że odnosimy 

się do grupy bardzo zróżni-
cowanej. Łącznie jest ich bo-
wiem około 700. Wiele z nich 
to małe przedsiębiorstwa, 
często w kiepskiej kondycji fi-
nansowej, których biznesowe 
dni są już policzone. O takich 
podmiotach mówi się firmy 
zoombie. Gdyby nie szcze-
gólne okoliczności, jak choć-
by właśnie obecność pań-
stwa w akcjonariacie, zapewne 
już dawno przestałyby istnieć. 
O tej grupie nie wspomina się 
w mediach, stąd wielu Pola-
kom państwowe firmy koja-
rzą się wyłącznie z potężnymi 
korporacjami o wielomiliar-
dowej kapitalizacji. Noszą one 
dumną nazwę narodowych 
czempionów i są chlubą pol-
skiej gospodarki.

Prawda jest bowiem taka, 
że to głównie wielkie pań-
stwowe spółki stanowią realną 
przeciwwagę dla zagranicz-
nych korporacji działających 
w Polsce. To one decydują tak-
że o sile polskiej giełdy. W in-
deksie WIG20, zrzeszającym 
największe podmioty noto-
wane na głównym warszaw-
skim rynku, aż 11 to właśnie 
spółki Skarbu Państwa. Są one 
także silnie reprezentowane 
w indeksach sektorowych, ta-
kich jak WIG Energetyka, WIG 
Paliwa czy WIG Banki. Ogól-
nie SSP mają około połowy 
udziału w kapitalizacji kra-
jowych firm notowanych na 
GPW. W znacznej mierze za-
tem notowania całego rynku 
zależą od tego, jak są one wy-
ceniane. 

Solidne wsparcie  
budżetu centralnego 
O spółkach Skarbu Państwa 
trzeba mówić także w per-

spektywie finansów publicz-
nych. I to z dwóch powodów. 
Po pierwsze, wpłacają one do 
budżetu centralnego miliar-
dy złotych dywidend. Te pie-
niądze to istotny zastrzyk 

wsparcia dla państwowej kie-
sy. Narodowi czempioni prze-
kazali swoim akcjonariuszom 
wypłaty z zysku za 2019 rok 
o wartości 24 mld zł. Z czego 
2,9 mld zł trafiło do budże-
tu krajowego. 75 proc. wartości 
dywidend wypłaconych przez 
spółki z indeksu WIG 20 po-
chodziło właśnie od tych kon-
trolowanych przez państwo. 

Drugi powód, dla które-
go SSP są ważne dla budże-
tu, to ich udział we wpływach 
podatkowych. Z opublikowa-
nych niedawno przez Mini-
sterstwo Finansów danych, 
dotyczących największych 
podatników CIT, wynika, że 
kluczową rolę odgrywają tu-
taj państwowe spółki. Wśród 
10 podmiotów najwięcej kon-
trybuujących do budżetu 
z tytułu tej daniny aż 7 to te 
z wiodącym udziałem pań-
stwowego kapitału. Bez mała 
1,4 mld zł CIT-u zapłaciła 
grupa kapitałowa PKO BP, Pe-
kao SA – 746 mln zł, PKN Or-
len – 737 mln zł, KGHM – po-

Wkład czempionówWkład czempionów   
w rozwój polskiej 
gospodarki Poglądy na temat 

posiadania przez państwo 
udziałów w największych 

przedsiębiorstwach są 
podzielone. Nie brak głosów 

mówiących, że obecność 
państwa w biznesie powinna 

być mocno ograniczona. 
Że w tego typu podmiotach 

jak spółki kapitałowe powinno 
być go najmniej, a najlepiej 

w ogóle. Ale nie brak też 
takich, które wskazują na 

bardzo ważne zadania, jakie 
państwowe spółki mają do 

spełnienia dla rozwoju Polski. 
Kamil Goral

Narodowi 
czempioni 
przekazali swoim 
akcjonariuszom 
wypłaty z zysku 
za 2019 rok 
o wartości 24 mld 
złotych. Z czego 
2,9 mld zł trafiło 
do budżetu 
krajowego.

[Spółki Skarbu Państwa]
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nad 670 mln zł, PGNiG, PZU 
i PGE – po około 500 mln zł. 
Listę tę można by jeszcze wy-
dłużyć. Już jednak to, co zo-
stało wymienione, pokazuje, 
o jakiej skali wsparcia finan-
sów publicznych rozmawia-
my. Razem z dywidendami 
mówimy tu o wielu miliar-
dach złotych, bez których 
trudno sobie wyobrazić takie 
programy jak Rodzina 500+ 
czy wypłata 13. emerytury. 

Warto przy tym zauwa-
żyć pewną istotną kwestię. 
Państwowe spółki to potęż-
ne korporacje, zatrudniające 
wybitnych prawników i finan-
sistów. Z łatwością można so-
bie wyobrazić sytuację, w któ-
rej unikają płacenia podatków, 
stosując skomplikowane na-
rzędzia optymalizacyjne. Nie 

robią tego jednak. Pytanie, czy 
gdyby państwo nie miało tam 
decydującego głosu, byłoby 
tak samo. 

Kierunek na innowacje
Ale spółki Skarbu Państwa to 
nie tylko podatki i dywidendy. 
To także ważna rola w stawia-
niu solidnych fundamentów 
polskiej gospodarki. W tym 
kontekście wskazać można na 
swego rodzaju misyjność tych 
podmiotów. Rzecz jasna dzia-
łają one, aby osiągnąć zysk, 
ale powinni robić to tak, aby 
skorzystali na tym także ko-
operanci i inni interesariusze, 
z którymi SSP wchodzą w re-
lacje. 

Jak w praktyce może to wy-
glądać? Państwowe spółki co-
raz częściej decydują się na 

powoływanie własnych fun-
duszy corporate venture ca-
pital. Ich celem jest inwesto-
wanie w ciekawe biznesowo 
i innowacyjne firmy, których 
produkty mogą mieć komer-
cyjne zastosowanie. W efek-
cie pożytek odnieść może za-
równo państwowa spółka, jak 
i podmiot, który pozyskuje od 
niej finansowanie. 

Rozwój tego typu narzę-
dzi kapitałowego wspar-
cia powinien być jednym 
z priorytetów związanych 
z budowaniem nowoczesnej 
i innowacyjnej gospodar-
ki. Warto zwrócić uwagę, że 
zapotrzebowanie państwo-
wych spółek na innowacje 
rośnie. Wiele z nich w swo-
ich strategiach stawia na roz-
wijanie kompetencji, w tym 

właśnie obszarze. Poszuku-
ją zatem partnerów bizne-
sowych, z którymi mogło-
by podjąć współpracę. W ten 
sposób w polskiej gospo-
darce zgłaszany jest po-
pyt, a robią to duże, stabil-
ne i wypłacalne podmioty. To 
zaś sprzyja budowaniu ryn-
ku dla innowacyjnych roz-
wiązań. 

Spółki spieszą z pomocą
W kontekście koronawirusa 
nie do przecenienia jest rola 
państwowych spółek w wal-
ce z pandemią. Na wsparcie 
szpitali podmioty te przekaza-
ły, jak podał wicepremier i mi-
nister aktywów państwowych 
Jacek Sasin, kwotę 170 mln zł. 
Środki te trafiały do placówek 
zdrowotnych od wiosny, kiedy 
w naszym kraju pojawił się ko-
ronawirus. Państwowe przed-
siębiorstwa były zaangażo-

wane w dostarczanie sprzętu 
medycznego do szpitali oraz 
produkcję środków dezynfek-
cyjnych w sytuacji, gdy zaczę-
ło ich brakować w sklepach. 
W marcu i kwietniu, kiedy nie 
było wiadomo, jak w kolej-
nych dniach rozwijać się bę-
dzie pandemia oraz jak po-
radzi sobie z tym wyzwaniem 
służba zdrowia, SSP były na 
posterunku. 

Jest jeszcze inna, bardzo 
ważna funkcja spółek pań-
stwowych, o której dobrze pa-
miętać przy okazji pande-
mii. Jak doskonale wiadomo, 
jej skutkiem była także obawa 
o utratę pracy. Wielu zatrud-
nionych nie wiedziało, czy ich 
stanowiska przetrwają zała-
manie spowodowane wirusem. 
Tymczasem SSP są jednym 
z największych pracodawców. 

W niedawno opublikowa-
nym raporcie ekspertów ban-
ku Pekao SA czytamy: „Przed-
siębiorstwa państwowe oraz 
notowane na giełdzie koncer-
ny ze znaczącym udziałem 

własności państwowej nale-
żą do największych pracodaw-
ców w Polsce. W 2018 roku aż 
11 na 15 działających w na-
szym kraju firm o najwyższym 
poziomie zatrudnienia było 
przynajmniej częściowo kon-
trolowanych przez państwo. 
Łącznie pracowało w nich po-
nad 400 tys. osób – 6 proc. 
wszystkich zatrudnionych 
w sektorze przedsiębiorstw, 
a 12 proc. uwzględniając je-
dynie firmy duże, tzn. zatrud-
niające 250 i więcej pracowni-
ków”.

Ciągle atakowane
Jednak nie tylko w związku 
z takimi wydarzeniami pań-
stwowe spółki angażują się 
w aktywność społeczną. Wiele 
z nich działa lokalnie, udziela-
jąc się społecznie w tych miej-
scach, w których prowadzą 
swoją działalność. 

Skąd zatem tak zacięte ata-
ki? W dużej mierze to efekt 
politycznego konfliktu, z jakim 
mamy do czynienia w Polsce. 

Państwowe spółki 
coraz częściej 
decydują się na 
powoływanie 
własnych funduszy 
corporate venture 
capital. Ich celem 
jest inwestowanie 
w ciekawe biznesowo 
i innowacyjne 
firmy, których 
produkty mogą 
mieć komercyjne 
zastosowanie.

[Spółki Skarbu Państwa]
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przedsiębiorstw wydajnością 
pracy mierzoną wartością wy-
niku netto przypadającą na 
1 zatrudnionego”. Co prawda 
w dokumencie tym wskazano, 
że może to być spowodowa-
ne sektorami, w jakich działa-
ją SPP, należy jednak ten fakt 
odnotować. 

Wbrew obiegowej opinii 
nie jest też tak, że u nas pań-
stwa jest więcej w gospodarce 
niż gdzie indziej. W tej kate-
gorii wyprzedzają nas zdecy-
dowanie Norwegia i Finlan-
dia, jesteśmy także w tyle za 
Francją, Włochami czy Szwe-
cją (szczegóły w raporcie Pe-
kao SA). Nie grozi nam za-
tem nacjonalizacja gospodarki 
ani nawet jakiś niebezpieczny 
przechył w kierunku państwo-
wej własności.

Tego typu koncerny 
wyznaczają 
swoje cele 
w perspektywach 
kilkuletnich, rotacje 
na kierowniczych 
szczytach zaburzają 
możliwość 
efektywnej 
realizacji wcześniej 
ustalonych 
zamierzeń.

Faktem jest również to, że ka-
ruzela kadrowa w tych pod-
miotach budzić może zastrze-
żenia, szczególnie jeśli chodzi 
o niespodziewane zmiany 
w zarządach największych 
firm i związaną z tym niesta-
bilność. Tego typu koncerny 
wyznaczają swoje cele w per-
spektywach kilkuletnich, rota-
cje na kierowniczych szczy-
tach zaburzają możliwość 
efektywnej realizacji wcześniej 
ustalonych zamierzeń. Z za-
sady jest tak, że nowy zarząd 
to nowa wizja i nowe plany.  

Niemniej, jak zaznacza-
ją autorzy przywołane-
go wcześniej raportu, „więk-
szość spośród największych 
firm państwowych charakte-
ryzowało się przy tym wyższą 
od średniej dla ogółu dużych 

[Artykuł partnerski]
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P rezes Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Ga-
zownictwa był jednym 

z uczestników panelu „Poli-
tyka energetyczna Polski do 
2040 r. Wyzwania i szanse”. 
– Transformacja energetycz-
na i wielkie inwestycje w tym 
sektorze zdominują w najbliż-
szym czasie politykę europej-
ską. Aż jedna trzecia budżetu 
unijnego ma przecież reali-
zować cele klimatyczne – tłu-
maczył Jerzy Kwieciński. Dużą 
rolę w tym procesie ma ode-
grać w Polsce PGNiG.

– Wchodzimy w potężny 
program biometanowy z Or-
lenem, w technologie wodoro-
we. Chcemy, żeby te gazy były 
wykorzystywane w naszych 
sieciach razem z gazem ziem-
nym, który jest paliwem przej-
ściowym w transformacji ener-
getycznej. Jako PGNiG mamy 
największe kompetencje w sek-
torze wydobycia węglowodo-
rów, ale będziemy wzmacniać 
je także w sektorze wytwarza-
nia energii, zwłaszcza zielonej. 
Stąd nasz zielony zwrot w stro-

nę OZE, wodoru i biometanu. 
Stąd również pomysł łączenia 
PGNiG z PKN ORLEN. Musimy 
łączyć i wzmacniać nasze po-
tencjały. To dla nas i dla Polski 
wielka szansa – tłumaczył pre-
zes Kwieciński. 

O plusach łączenia spółek 
i budowie wielkiego polskiego 
koncernu multienergetycznego 
mówił również Paweł Majew-
ski, prezes Grupy LOTOS. – To 
operacja, bez której trudno mó-
wić o budowie mocnej pozycji 
polskich koncernów jako liczą-
cych się graczy na arenie Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Aby 
wyjść poza granicę kraju, nale-
ży inwestować w alternatywne 
paliwa. Wierzę, że proces łącze-
nia się Lotosu, Energi i PGNiG 
z Orlen nie tylko nie przeszko-
dzi w naszych planach rozwoju 
i badań w obszarze paliw alter-
natywnych, ale wręcz wzmocni 
nasze możliwości – powiedział 
Paweł Majewski. 

Gość specjalny dyskusji, mi-
nister klimatu Michał Kurty-
ka, przypomniał o trzech fila-
rach, na których będzie oparta 

Polityka Energetyczna Polski. 
– Pierwszym z nich jest spra-
wiedliwa transformacja, czy-
li stanowisko i przekonanie do 
tego stanowiska naszych part-
nerów z Unii Europejskiej, że 
Polska potrzebuje więcej so-
lidarności w drodze do osią-
gnięcia neutralności klimatycz-
nej. Sprawiedliwa transformacja 
to m.in. środki na nowe miej-
sca pracy i nowy, zeroemisyj-
ny system elektro-energetycz-
ny, który w ciągu najbliższych 
20 lat będziemy chcieli zbudo-
wać. Drugi filar to rewolucja pa-
radygmatu energetycznego – 
od centralnie sterowanego do 
oddolnego. Oddolna demokra-
tyzacja energetyki możliwa jest 
dzięki redukcji kosztów związa-
nych z technologią odnawial-
nych źródeł energii. Wreszcie 
trzeci filar to wyzwanie doty-
czące radykalnego podniesie-
nia jakości powietrza, jakim od-
dychamy – zaznaczył minister 
Kurtyka.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY 
WE WSPÓŁPRACY Z PGNIG SA

Wyzwania dla  Wyzwania dla  
polskiej energetyki polskiej energetyki     

na najbliższe 20 lat
Jeszcze nigdy sprawy energii i polityki klimatycznej nie 
były tak silnie obecne w polityce europejskiej jak teraz. 

To dla Polski wielka szansa – przekonywał podczas Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.  
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FLASH BIZNES

GPW chce kupić 
giełdę w Armenii
Zarząd warszawskiego parkietu 
poinformował o zawarciu porozu-
mienia term sheet z Central Bank 
of Armenia, dotyczącego negocja-
cji ws. zakupu 65 proc. udziałów 
spółki Armenia Securities Exchan-
ge (AMX). Spółka podała, że pod-
pisała umowę o zachowaniu pouf-
ności z Central Bank of Armenia 
w zakresie potencjalnej współpracy 
kapitałowej, w tym m.in. transakcji 
odkupienia udziałów w AMX. Roz-
mowy na ten temat prowadzono 
już w marcu, jednak dopiero teraz 
o niej oficjalnie poinformowano.

AMX to spółka z siedzibą 
w Erywaniu, organizująca obrót in-
strumentami finansowymi oraz 
prowadząca izbę depozytowo-roz-
liczeniową w zakresie obrotu instru-
mentami finansowymi w Armenii.

Polsko-australijski alians 
Polska spółka Mabion SA poinformowała 
o zawartym z australijską firmą 
biotechnologiczną Vaxine Pty Ltd. 
porozumieniu, określającym warunki dalszych 
umów o współpracy na rzecz  rozwoju, 
produkcji i wprowadzenia na rynek 
w UE szczepionki przeciwko SARS-
Cov-2 opracowanej przez Vaxine. 
Szczepionka jest obecnie w I fazie 
badań klinicznych. Po sfinalizowaniu 
umowy o współpracy Mabion stanie 
się partnerem Vaxine, kierującym 
w przyszłości rozwojem klinicznym, 
produkcją i komercjalizacją szczepionki na 
rynku polskim i europejskim.

1,37 miliarda złotych
- zapłacił rekordzista w kategorii 
CIT. Ministerstwo Finansów ujawniło, 
kto w zeszłym roku wpłacił najwię-
cej pieniędzy do budżetu. Pierwsze 
cztery miejsca zajmują banki:
• grupa kapitałowa PKO BP 

(1,37 mld zł należnego CIT)
• ING BSK (776 mln zł)
• Santander BP (751 mln zł)
• Bank Pekao (746 mln zł)

Na kolejnych miejscach zaszły 
zmiany. O ile w 2018 roku drugą 
pozycję zajmował PKN Orlen, o tyle 
teraz spadł na pozycję piątą. Zy-
ski lidera polskiej branży naftowej 
(podstawa opodatkowania) poszły 
w dół z 4,6 do 3,9 mld zł i w rezul-
tacie podatek należny wyniósł 734 
mln zł, czyli o 130 mln zł. Pierwszą 
dziesiątkę największych płatników 
uzupełniają jeszcze: KGHM, Jeroni-
mo Martins Polska (Biedronka), po-
datkowa grupa kapitałowa PZU, PGE 
i PGNiG. Na dziesięciu kluczowych 
podatników, którzy wnieśli łącznie 
17,9 proc. podatku CIT, siedem to fir-
my kontrolowane przez państwo.

Internet kontra telewizja
W drugim kwartale, w czasie recesji wywołanej epidemią ko-
ronawirusa, w internecie sprzedano więcej reklam niż w te-
lewizjach – poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Cała 
branża, tak jak wiele innych, wpadła w kryzys – wydatki na 
reklamy w drugim kwartale były aż o 28 proc. mniejsze niż 
rok wcześniej. Ciekawe jednak, że skala spadku wygląda róż-
nie w różnych miejscach. Wydatki w internecie spadły, ale 
tylko o 5,5 proc. Za to w telewizjach aż o 35,3 proc.

TRANSFORMACJA 
ENERGETYCZNA

PARTNER GŁÓWNY PARTNER
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P KN ORLEN jako pierwsza firma paliwowa w Eu-
ropie Środkowej deklaruje dojście do neutral-
ności klimatycznej w 2050 roku.

Cztery filary strategii
W ramach dochodzenia do tego celu do 2030 roku 
koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych 
aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 
proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. 

Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do 
neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach:

• efektywności energetycznej produkcji,
• zeroemisyjnej energetyce,
• paliwach przyszłości, 
• zielonym finansowaniu.

Zaprezentowana przez koncern strategia neutralno-
ści emisyjnej to przełomowy dokument, definiujący 
podejście do biznesu w kolejnych dekadach. Global-
na transformacja energetyczna  jest olbrzymią szan-
są rozwojową dla Europy Środkowej. Jako największa 
firma w regionie PKN ORLEN chce jeszcze mocniej an-
gażować się w ten proces i ma ku temu silne podsta-
wy. W ostatnich latach spółka nie tylko intensywnie 
rozwija nowe obszary biznesowe, ale jest też liderem 
konsolidacji polskiego sektora energetyczno-pali-
wowego. Realizacja planowanych przez PKN ORLEN 
przejęć pozwoli w pełni wykorzystać nowe możliwo-
ści, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energety-
ce i konsekwentnie budować wartość koncernu w dłu-
giej perspektywie.

PKN ORLEN zamierza objąć pozycję lidera trans-
formacji energetycznej w Europie Środkowej. Do 

CO2 w tym segmencie działalności. Koncern posia-
da 1 GW nowoczesnych gazowych mocy wytwórczych 
oraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej 
mocy 450 MW. PKN ORLEN już dziś jest znaczącym 
producentem biopaliw w regionie, prowadząc prace 
między innymi nad rozwojem technologii pozyskiwa-
nia ich z surowców celulozowych, olejów roślinnych, 
a także produkcji biogazu. Koncern jest również w fa-
zie przygotowawczej do realizacji hubu wodorowego 
we Włocławku o mocy 600 kg/h, dzięki któremu zaj-
mie wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodoro-
wych wykorzystywanych w transporcie.

Morska energetyka wiatrowa
Przygotowując się do budowy morskiej farmy wia-
trowej, koncern konsekwentnie, zgodnie z harmono-
gramem, realizuje badania, pomiary, procesy ad-
ministracyjne i biznesowe. PKN ORLEN posiada już 
warunki przyłączenia do sieci, zakończył wstępne ba-
dania geotechniczne dna morskiego, a także konty-
nuuje pomiary wietrzności.

W lipcu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku została dostarczona dokumentacja 
z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla ob-
szaru farmy. Badania niezbędne do przygotowania 
raportu środowiskowego trwały 17 miesięcy i obejmo-
wały swoim zasięgiem obszar ok. 323 km2. W ramach 
zakończonego postępowania PKN ORLEN wybrał do-
świadczonego doradcę technicznego, który przygotu-
je wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt 
budowlany oraz dodatkowe analizy pozwalające pre-
cyzyjnie zaplanować i przeprowadzić proces budowy 
morskiej farmy wiatrowej.

Wybrany przez płocki koncern projektant to bry-
tyjska firma ODE (Offshore Design Engineering Ltd.), 
która ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży 
offshore. Firma projektuje morskie farmy wiatrowe dla 
największych koncernów i inwestorów na świecie. Re-
alizowane przez nią projekty obejmują zaprojektowa-
nie m.in. niemal 8 GW mocy na wodach Wielkiej Bry-
tanii, 3,2 GW na terenie mórz Europy Północnej oraz 
w innych częściach świata, gdzie powstaje kolejne 
2,6 GW mocy wytwórczych zaprojektowanych przez 
ODE. Istotny wpływ na wybór projektanta miało wy-
magane przez PKN ORLEN uwzględnienie w ramach 
przyszłej współpracy tzw. local content. 

Zgodnie z założeniami postępowania przetargo-
wego firma uwzględniła w ofercie współpracę z pol-
skimi kooperantami. Realizowany w ten sposób trans-
fer know-how to istotny element budowy potencjału 
polskiej branży offshore.

Podpisana z wykonawcą umowa obejmuje przede 
wszystkim przygotowanie szczegółowych projektów 

2030 r. koncern zamierza zainwestować ponad 
25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję od-
działywania na środowisko i otwarcie na nowe mode-
le biznesowe. Strategia neutralności emisyjnej zosta-
ła oparta na filarach biznesowych, w których koncern 
już posiada szerokie doświadczenie i silną pozycję 
rynkową.

Inwestycje te obejmują zarówno działania w popra-
wę efektywności emisyjności obecnych segmentów 
biznesowych, jak również rozwój nowych obszarów. 
W ciągu 10 lat koncern zrealizuje ponad 60 projek-
tów zwiększających efektywność energetyczną obec-
nie istniejących aktywów produkcyjnych. W nowych 
projektach rafineryjnych i petrochemicznych wyko-
rzystywane będą najlepsze i najbardziej efektyw-
ne emisyjnie technologie. PKN ORLEN wzmocni tak-
że pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw, 
realizując pięć znaczących inwestycji w tym zakresie. 
Pozwolą one w perspektywie 2030 roku na zwiększe-
nie produkcji o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie.

W ramach budowy nowych obszarów biznesowych 
koncern będzie koncentrował się na rozwoju nisko- 
i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym przede 
wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki. Grupa 
ORLEN będzie rozwijała również technologie wodo-
rowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw al-
ternatywnych. Inwestycje realizowane w ramach stra-
tegii neutralności emisyjnej będą współfinasowane 
m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju 
i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na 
europejskim rynku kapitałowym.

Dzięki dotychczasowym inwestycjom w efektyw-
ność energetyczną rafinerii w Płocku, czeskim Litvi-
novie i litewskich Możejkach, obecnie darmowymi 
uprawnieniami objętych jest ponad 80 proc. emisji 

technicznych głównych urządzeń morskiej elektrowni 
wiatrowej. Opracowana dokumentacja będzie zawie-
rała m.in. analizy rozmieszczenia turbin oraz założe-
nia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. 
Pomoże także doprecyzować harmonogram i koszto-
rys inwestycji. Wyniki pracy projektanta będą stano-
wić również wsparcie dla realizacji innych obszarów 
projektu jak pozyskanie finansowania i ubezpieczenia 
inwestycji. Z kolei opracowany projekt budowlany bę-
dzie podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie na 
budowę morskiej farmy wiatrowej.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej 
PKN ORLEN prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, 
która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych 
o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, 
o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest 
ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyc-
kiego, na wysokości Choczewa i Łeby.
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Hub wodorowy
PKN ORLEN rozpoczął również proces wyboru wy-
konawcy hubu wodorowego we Włocławku, któ-
ry docelowo będzie mógł wytwarzać do 600 kg 
doczyszczonego wodoru na godzinę. Inwestycja, 
obejmująca instalację produkcyjną, infrastrukturę 
logistyczną oraz dystrybucyjną, jest istotnym ele-
mentem wspierającym realizację strategii neutral-
ności emisyjnej Koncernu w obszarze paliw alter-
natywnych.

Wodór to paliwo przyszłości, które będzie znajdo-
wać szerokie zastosowanie nie tylko w transporcie, ale 

modułowa pozwoli na elastyczne zwiększanie pro-
dukcji wraz ze wzrostem popytu.

Wodór, który już teraz wytwarzany jest we Wło-
cławku w procesie elektrolizy, będzie doczyszczany 
do jakości paliwa transportowego metodą adsorpcji 
zmiennociśnieniowej (PSA). Wykorzystywany pro-
ces elektrolizy daje możliwość docelowej produkcji 
tzw. zielonego, bezemisyjnego wodoru. Jest to moż-
liwe dzięki zasileniu elektrolizera energią elektryczną 
pochodzącą z odnawialnych źródeł, już obecnie roz-
wijanych i wdrażanych przez Grupę ORLEN.

Paliwo, na pierwszym etapie dystrybucji, będzie 
przeznaczone przede wszystkim dla transportu pu-
blicznego i towarowego. Koncern podpisał już kilka 

również w energetyce. Już teraz koncern intensyfikuje 
prace nad rozwojem technologii wodorowych, tak by 
od 2022 roku zajmować silną pozycję konkurencyj-
ną w tym segmencie. W pełnym wykorzystaniu szans 
rynkowych związanych z popularyzacją paliw alter-
natywnych wesprze PKN ORLEN także ogłoszone nie-
dawno przystąpienie koncernu do Europejskiego So-
juszu na rzecz Czystego Wodoru.

Hub wodorowy powstanie na terenie należącego 
do Grupy ORLEN zakładu ANWIL we Włocławku. Na 
pierwszym etapie moce produkcyjne instalacji będą 
wynosiły ok. 170 kg na godzinę, jednak jej konstrukcja 

porozumień z samorządami (w tym z Górnośląsko-
-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem 
Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komuni-
kacyjnym w Krakowie oraz Miastem Płock), będącymi 
potencjalnymi odbiorcami wodoru. Zakończenie in-
westycji planowane jest w pierwszym półroczu 2022.

Oprócz hubu wodorowego we Włocławku i podob-
nej inwestycji planowanej w Płocku, Koncern rozwija 
również technologie wodorowe w biorafinerii ORLEN 
Południe w Trzebini. Rozpoczęcie produkcji wodoru 
w jakości paliwa transportowego planowane jest tam 
już w 2021 roku.

Materiał przygotowany we wspópracy z PKN ORLEN

KOMENTARZ
PKN ORLEN nie ma wyjścia, musi iść w tym kierunku, w którym idzie cała Europa. Bo czy nam się nowe trendy globalne 
podobają, czy nie, Polska musi się w nie wpisać – oczywiście możliwie mądrze. 
Globalne koncerny paliwowe najpóźniej za dwadzieścia kilka lat nie będą już koncernami paliwowymi takimi, jakie dziś 
znamy – zmierzamy bowiem w kierunku elektro- i wodoromobilności, które należy rozwijać równolegle.
W osiąganiu neutralności klimatycznej, emisyjnej oraz budowaniu alternatywnych źródeł energii nie ma nic złego ani 
dla PKN ORLEN i innych firm paliwowych, ani dla krajowej gospodarki. Ważne, by idąc w tę stronę, spełniać określo-
ne kryteria, uwzględniając nasz narodowy interes. Takim istotnym kryterium jest rachunek ekonomiczny oraz wykorzy-
stanie w możliwie szerokim zakresie polskiej myśli technicznej. PKN ORLEN właśnie to robi, a sprzyja temu wchłania-
nie innych firm. Koncern zwiększa potencjał i skalę działania, co przekłada się na jego możliwości finansowe do dalszej 
ekspansji. Na naszych oczach powstaje więc poważny gracz multienergetyczny – nie tylko w Polsce, ale w całym regio-
nie. Nowym wyzwaniom mogą sprostać bowiem tylko duże podmioty o zdywersyfikowanym profilu działalności oraz 
o zdywersyfikowanych źródłach przychodów, dysponujące własnymi centrami kompetencyjnymi oraz budujące tzw. 
inteligentne specjalizacje oraz odporne na różne zawirowania zewnętrzne.

dr Marian Szołucha, 
ekonomista, Akademia Finansów  

i Biznesu Vistula

KOMENTARZ
PKN ORLEN idzie w kierunku sprzyjania transformacji energetycznej Polski wpisanej w wyzwania polityki „Zielone-
go Ładu”. Chociaż Polska formalnie nie zadeklarowała jeszcze dojścia do neutralności klimatycznej, to działania i rzą-
du, i samego koncernu zmierzają właśnie w tym kierunku. Trzeba przy tym docenić fakt, że PKN ORLEN jest pierwszym 
koncernem paliwowym w Europie Środkowo-Wschodniej, który zadeklarował działania mające na celu osiągnięcie 
już znaczącej neutralności klimatycznej do 2030 roku – redukcję CO2 z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych 
o 20 proc., a w sektorze wytwarzania energii - o 33 proc. Jest to nie tylko świetna deklaracja w kategoriach PR, ale  i po-
kazująca swego rodzaju „miękką siłę” Polski, która bywa ukazywana jako kraj „brudnej”, węglowej energetyki.
Koncern udowodnił więc, że z jednej strony dysponuje wiedzą i siłą ekonomiczną, pozwalającą mu rozwijać nowe kie-
runki działań, z drugiej zaś strony uzasadnia w praktyce sens poczwórnej fuzji, jaka dokonuje się na rynku paliwowym. 
Fuzja ta stanowi realizację najpoważniejszego projektu gospodarczego po 1989 roku, który wzmacnia bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. Istotne jest także to, że koncern będzie dostarczał energię odpowiednio „czystą”, co jest ważne dla 
naszych firm eksportowych, by były konkurencyjne, mogąc wykazać się na innych rynkach certyfikatem czystej ener-
gii przy wytwarzaniu produktów.
PKN ORLEN słusznie bierze też pod uwagę fakt, że za ok. 10 lat połowa aut na polskich drogach będzie napędzana 
w inny sposób niż paliwem z nafty. Musi podążać i jak widać chce podążać za zmianami zachodzącymi na rynku mo-
toryzacyjnym. 

dr Dawid Piekarz, 
wiceprezes Instytutu Staszica,  

ekspert w zakresie bezpieczeństwa 
 ekonomicznego i energetycznego

fo
t. 

PK
N

 O
RL

EN

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

16 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

RAPORT [Transformacja energetyczna]



W obliczu nowej polityki klimatycznej UE przed gigan-
tycznym wyzwaniem stanął przemysł rafineryjny. Już 
wkrótce radykalnie zmaleje popyt na paliwa płynne. 
To wynik redukcji emisji CO2, zwiększenia efektywno-
ści energetycznej, wzrostu znaczenia paliw alternatyw-
nych i odnawialnych źródeł energii.

Grupa LOTOS pokazuje, jak powinny przekształcać 
się polskie firmy z tego sektora, by sprostać wyzwa-
niom dotyczącym zielonej energii i jednocześnie być 
współtwórcą rozwoju gospodarki i gwarantem bezpie-
czeństwa energetycznego kraju.

Alternatywne paliwa 
Grupa LOTOS prowadzi projekty z zakresu wodoru i elek-
tromobilności, CNG czy LNG. W II kwartale 2020 roku za-
kończono studium wykonalności projektu budowy ter-
minala LNG małej skali w Gdańsku. Inwestycja umożliwi 
wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim 
i lądowym. Natomiast głównym kierunkiem prac jest wo-
dór, określany mianem paliwa przyszłości. Dlatego też 
LOTOS szuka nowych szans biznesowych w tym obsza-
rze. Przykładem jest podpisany w listopadzie 2019 roku 
list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej 
prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodo-
ru w transporcie samochodowym z Toyota Motor Poland. 

W działania te wpisuje się również projekt badaw-
czo-rozwojowy, dotyczący elektrolizerów i ich integracji 
w rynku energii, uruchomiony z Polskimi Sieciami Elek-
troenergetycznymi. 

Opublikowana w lipcu Strategia wodorowa UE na-
kreśla kierunek, w którym będzie rozwijał się rynek wo-
dorowy, oraz etapy tego rozwoju. – Patrząc z perspek-
tywy najbliższych lat, które naszym zdaniem będą 
kluczowe dla zbudowania fundamentów rozwoju rynku 
wodorowego, główne wyzwania stojące przed nami to 
określenie mechanizmów wsparcia dla podmiotów, któ-
re zdecydują się na inwestycje w technologie produkcji 
i wykorzystania wodoru. Od strony rynku detalicznego 
ważne jest uregulowanie formalne kwestii rozwoju in-
frastruktury tankowania wodoru. Brak przepisów wyko-
nawczych i szczegółowych wymogów technicznych dla 
tego typu urządzeń utrudnia planowanie budowy sta-
cji ładowania wodoru. Podobnie jak w przypadku elek-
tromobilności, bardzo istotna jest stymulacja popytu na 
wodór i budowa mechanizmów korzyści, które zachęcą 

przyszłych użytkowników do zainteresowania się po-
jazdami z ogniwami paliwowymi – mówi Paweł Jan Ma-
jewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Projekt PURE H2
Ważnym elementem zielonej strategii grupy jest pilotażo-
wy projekt PURE H2,  w ramach którego LOTOS chce zbu-
dować instalację do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 
zainstalować dwie stacje ładowania pojazdów wodorowych 
(w Gdańsku i Warszawie). Projekt pozwoli na zebranie prak-
tycznych doświadczeń, które zostaną wykorzystane do roz-
woju kolejnych punktów ładowania pojazdów wodorem. 

Nie jest to jednak jedyny kierunek, w którym LO-
TOS zamierza rozwijać się w obszarze produkcji i wy-
korzystania tzw. paliwa przyszłości. – Nasze progno-
zy pokazują, że zapotrzebowanie na wodór w pierwszej 
kolejności będzie pochodziło z rynku transportu miej-
skiego. Z tego względu nawiązaliśmy relacje i podpi-
saliśmy listy intencyjne o współpracy z samorząda-
mi takich miast jak Gdańsk, Gdynia, Tczew, które chcą 
budować flotę autobusów zasilanych ogniwami pa-
liwowymi. Spodziewamy się, że rozwój wodorowego 
transportu miejskiego pomoże wygenerować „masę 
krytyczną” zapotrzebowania na wodór, która pozwoli 
na rozwój infrastruktury tankowania dla kolejnych ryn-
ków, takich jak pojazdy ciężarowe i osobowe – tłuma-
czy prezes Paweł Majewski.

Pomorska Dolina Wodorowa
Ze względu na swoje położenie geograficzne i kompe-
tencje Grupa LOTOS zaangażowała się również w prace 
nad stworzeniem Pomorskiej Doliny Wodorowej, której 
celem jest wprowadzenie wodoru do komunikacji auto-
busowej, transportu kolejowego oraz transportu mor-
skiego (żegluga pasażerska typu „short sea” – połą-
czenie Trójmiasto–Hel). Inicjatywa ta ma wygenerować 
lokalny rynek wodoru o klasie czystości 5.0 o wielkości 
docelowej 2 tys. ton (do 2030 roku).

– Współpracujemy też z polskimi instytucjami nauko-
wymi nad projektami, które mają podnieść efektywność 
wytwarzania czystego wodoru. Liczymy na to, że projek-
ty te pozwolą nam znaleźć się w gronie liderów polskie-
go rynku wodorowego – dodaje prezes Paweł Majewski.

Materiał przygotowany we współpracy z Grupą LOTOS
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[Dzieje się w biznesie]

Powstał największy 
bank w Hiszpanii
CaixaBank oraz Bankia mają 
umowę o fuzji. Tym samym po 
połączeniu powstał największy 
bank Hiszpanii – blisko ośmio-
krotnie większy niż numer jeden 
w Polsce, czyli PKO BP. Wyż-
szość konkurencji musi uznać 
Banco Santander. Według sza-
cunków hiszpańskiego dzien-
nika „El Mundo” w efekcie fu-
zji powstaje bank zarządzający 
majątkiem o łącznej warto-
ści 664 mld euro, zatrudniający 
w sumie ponad 51,5 tys. pracow-
ników i dysponujący 6727 od-
działami. Dla porównania, Banco 
Santander ma aktywa mniejsze 
o około 30 mld euro.

Nowy fundusz dla 
innowacyjnych firm
NCBR Investment Fund (NIF) to nowy, koinwesty-
cyjny fundusz venture capital należący do Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ma zostać 
wyposażony, w perspektywie najbliższych sze-
ściu lat, w 700 mln zł. Specjalizacją tego kontro-
lowanego przez państwo funduszu będą inwe-
stycje w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
będące w fazie wzrostu lub ekspansji, ale komer-
cjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych. 
Firmy mogą liczyć na bardzo poważne wspar-
cie. NIF samodzielnie może zainwestować w do-
bry projekt realizowany przez firmę od 3 do 64 
mln zł, ale już wspólnie z Funduszem Partner-
skim kwota ta rośnie nawet do 128 mln zł.

ALLEGRO IDZIE NA GIEŁDĘ
Spółka Allegro poinformowała, że w czwartym 
kwartale tego roku jej akcje pojawią 
się na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 
„Financial Times”, 
powołując się na 
anonimowe źródła, 
pisze, że Allegro liczy 
na wycenę rynkową 
na poziomie pomiędzy 
10 a 12 mld euro, 
czyli pomiędzy 
44 a 53 mld zł, 
a w ofercie może 
znaleźć się od 20 do 
25 proc. wszystkich 
akcji spółki.

Polepsza się 
płynność firm
W drugim, a szczególnie 
w trzecim kwartale bieżące-
go roku zaczęło ubywać nie-
rzetelnych dłużników zalega-
jących firmom z płatnościami 
ponad 60 dni. Z badania Ska-
nera MŚP, przeprowadzone-
go na zlecenie Rejestru Dłuż-
ników BIG InfoMonitor, wynika, 
że poprawiła się ściągalność 
należności, przede wszystkim 
w sektorze handlu i usług. Go-
rzej pod tym względem dzia-
ło się w branży transportowej, 
budownictwie oraz w prze-
myśle. Odsetek firm sygna-
lizujących, że ich kontrahenci 
w ostatnich sześciu miesiącach 
opóźnili płatność o ponad 
60 dni, spadł do 32,9 proc.  
w porównaniu do blisko 
50 proc. w trzecim kwartale 
ubiegłego roku.

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI | 19

RAPORT



wartość kontraktu na budowę 
drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską. 
Prace przy przekopie Mie-
rzei Wiślanej wyceniono po-
czątkowo na 880 mln zł. Te-
raz szacuje się, że inwestycja 
pochłonie w sumie w ciągu 
dwóch lat ok. 1,9 mld zł. 

Dużo? Dużo, jeśli słucha-
my jedynie sceptyków, gło-
szących, że ta kwota zwróci się 
dopiero w ciągu kilkuset lat. 
Tego rodzaju budowa to nie 
inwestycja w fundusz, który 
ma przynieść określoną, rocz-
ną stopę zwrotu. Przy tak fan-
tastycznej estymacji nie wzię-
to pod uwagę niewątpliwych 
korzyści, jakie udrożniony ka-
nał przyniesie gminom poło-
żonym wzdłuż trasy żeglu-
gowej. Pominięto całkowicie 
zwiększone wpływy z turysty-
ki jachtowej, zyski z hotelar-
stwa i gastronomii. Także zyski 
samego Elbląga z ruchu pa-
sażerskiego.

je potem odbierać na własny 
koszt. Sprawy były wyciszane, 
by nie tworzyć incydentów dy-
plomatycznych. Sparaliżowało 
to ruch turystyczny.    

Szkodliwe plotki
Nowy kanał  ma mieć 22,8 km 
i 5 m głębokości, w tym przej-
ście przez Zalew Wiślany – 
10,176 km, a rzekę Elbląg – 
10,381 km. Do samego portu 
w Elblągu będą mogły wpły-
wać jednostki o zanurzeniu do 
4 m. Swobodnie mogą żeglo-
wać statki o długości 100 m 
i szerokości 20 m. Będzie to 
możliwe, bo inwestycja obej-
mie też przebudowę toru wod-
nego na rzece Elbląg i budowę 
mostu obrotowego w Nowa-
kowie. Natomiast klasycznym 
fake newsem jest to, że ka-
nał będzie można przepły-
wać tylko łodziami i  kajakami 
o zanurzeniu do 2,5 m. Plot-
ki tego typu mają tylko ośmie-
szyć i zdezawuować przedsię-
wzięcie.

Bez wątpienia znacznie 
skrócona zostanie trasa że-
glugowa pomiędzy Elblągiem 
do Gdyni (nawet do 39 mil 
morskich) i Gdańska (do 
32 mil morskich). A skrócona 
droga to mniej samochodów 
w transporcie lądowym. Inwe-
stycja sprzyja więc środowisku 
naturalnemu. 

Co równie ważne, będzie 
ona miała tylko dobre skut-
ki ekonomiczne i biznesowe 
dla gmin położonych na tra-
sie oraz dla dziesiątek pol-
skich firm zaangażowanych 
najpierw w samą budowę, 
a potem w utrzymanie no-
wego kanału we właściwym 
standardzie. 

Samorządy chcą przekopu
Na początku września Urząd 
Morski w Gdyni zwiększył 

Nie oszukujmy się, Mierze-
ja Wiślana jest wyjątkowo sła-
bo zurbanizowana. Wszystkie 
miejscowości położone w jej 
polskiej części, za wyjątkiem 
Gdańska, były niegdyś wio-
skami rybackimi. Dziś bez cie-
nia przesady można mówić 
o niedostatecznie wykorzy-
stanych walorach turystycz-
nych. Wykonanie przekopu 
pozwoli rozwinąć też projekty 
rozpoczęte  przez miasta pół-
nocnej Polski w czasach, gdy 
istniał jeszcze ruch wodny 
do Kaliningradu. Skorzysta-
ją: Krynica Morska, Tolkmic-
ko, Braniewo, Frombork, Sztu-
towo i miejscowości przyległe.  
Udana inwestycja zainicju-
je rozbudowę infrastruktury 
turystycznej, a także remon-
ty nabrzeża (jak w przypadku 
Tolkmicka) oraz modernizację 
i rozbudowę portu we From-
borku. 

Nic więc dziwnego, że 
większość samorządów nad 

Kto zarobi Kto zarobi   
na przekopie Mierzei Wiślanej?

Zachowując sceptycyzm wobec niektórych 
pomysłów polityków, trzeba przyznać, że 

przekop Mierzei Wiślanej i to, co się z nim 
wiąże czy wiązać będzie, ma głęboki sens. 
Sens przede wszystkim biznesowy. Ale nie 

bez znaczenia jest także dobrze zdefiniowany 
aspekt zabezpieczenia się przed efektami 

zmiennych nastrojów naszego wschodniego 
sąsiada. 

Robert Azembski

Skrócona zostanie trasa żeglugow
a z Elbląga do G

dyni i G
dańskaO becnie, aby dotrzeć 

drogą wodną do Elblą-
ga, trzeba przepłynąć 

przez tzw. Cieśninę Piławską. Ta 
zaś nie należy do Polski. Tylko 
od łaskawości Rosjan zawsze 
zależało i zależy, czy polska 
jednostka zostanie przepusz-
czona przez ich wody. Prze-
cież to absurd! Bywało nawet 
tak, że Rosjanie wyłapywali 
w cieśninie łodzie i jachty, które 
przekroczyły ich wodną grani-
cę, i ściągali je do Kaliningra-
du. Stamtąd właściciel musiał 
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Zalewem Wiślanym popiera 
przekop, widząc w nim szansę 
na rozwój gospodarczy całego 
regionu. Inwestycja umożliwi 
też dotarcie do portu statków 
różnych bander – nie tylko 
polskich, ale i z innych kra-
jów UE. 

Zamówienia dla firm
Z całą pewnością przekop 
przyniesie kontrakty dla dzie-
siątek polskich firm podwy-
konawczych oraz zatrudnie-
nie dla setek, jeśli nie tysięcy 
pracowników. To bezapelacyj-
na korzyść ekonomiczna. Tego 
rodzaju inwestycje, animowa-
ne, a nawet wprost - finanso-
wane przez centralne władze, 
nikogo nie dziwią w rozwi-
niętych krajach. Gdy piszemy 
ten artykuł, już dziewięć firm 
złożyło oferty w przetargu 
na drugą część budowy dro-
gi wodnej z Zatoki Gdańskiej 
do Zalewu Wiślanego. Urząd 
Morski w Gdyni przeznaczy 
na tę inwestycję co najmniej 
687,5 mln zł. Oferty firm 
opiewają na kwoty od 492,9 
mln do 968,8 mln zł.

Przekop Mierzei Wiśla-
nej staje się faktem. Trwają już 
prace przy inwestycji „Budo-
wa drogi wodnej łączącej Za-
lew Wiślany z Zatoką Gdań-
ską”. W rejonie samej zatoki 
wykonywany jest port osło-
nowy. Zakończenie inwestycji 
planowane jest już na wrze-
sień tego roku. 

– Obecnie trwają prace na 
morskim odcinku falochro-
nu zachodniego – potwierdza 
Bartosz Zabłocki, kierownik ro-
bót hydrotechnicznych z kon-
sorcjum NDI/Besix. – Buduje-
my grodzie, czyli rząd dwóch 
ścianek. W najbliższym czasie 
planujemy rozpocząć głów-
ne roboty czerpalne, pozwala-
jące nam na przyjęcie statków 

ze Skandynawii z kamieniem 
hydrotechnicznym, który zo-
stanie wykorzystany do bu-
dowy narzutów na falochronie 
wschodnim i zachodnim – do-
daje.   

Lokalni podwykonawcy 
Dostawy potrzebnego do bu-
dowy kamienia będą realizo-
wane nie tylko ze Skandyna-
wii, ale także z polskich kopalń 
na południu kraju. Wyko-
nawcy to też w zdecydowa-
nej większości polskie firmy 
wywodzące się z regionu. Na 
terenie budowy zainstalowa-
no już węzeł betoniarski, by 
zmniejszyć – w miarę moż-
liwości – transport po lokal-
nych drogach. W północnej 
i południowej części  powsta-
jącego kanału trwają robo-
ty ziemne. W miejscu nowej 
śluzy budowana jest szczel-
na przesłona w technologii je-
t-groutingu. 

Zaczęła się też budowa 
dwóch mostów obrotowych 
umożliwiających zachowanie 
płynności ruchu samochodo-
wego – niezależnie od prze-
pływających kanałem jedno-
stek. Prace widać szczególnie 
przy moście południowym, 
który ma zostać oddany do 
użytku w połowie przyszłego 
roku, jeszcze przed rozpoczę-
ciem sezonu turystycznego. 

Powstaje także budynek bos-
manatu – trwają prace mu-
rarskie na kondygnacji parte-
ru oraz roboty żelbetowe na 
stropach. Są już wykopy, na-
sypy, humusowanie skarp, 
stabilizacja. 

Na Zalewie Wiślanym 
będzie też zlokalizowana 
sztuczna wyspa – widać już 
zarys jej budowy w centralnej 
części zalewu na wysokości 
Przebrna, w odległości oko-
ło 2,5 km od brzegu Mierzei 
Wiślanej. Ma ona być jednym  
z elementów inwestycji kanału 
żeglugowego przez mierze-
ję i docelowo siedliskiem dla 
ptaków znajdującym się pod 
opieką profesjonalnych eko-
logów. 

Polityczna przepychanka
Przekop Mierzei nie tylko nie 
podoba się niektórym orga-
nizacjom „ekologicznym”, ale 
i części opozycji. Okoniem 
stanęła europosłanka KO Róża 
Thun. Zorganizowała nawet 
w tej sprawie spotkanie z unij-
nym komisarzem ds. środowi-
ska Virginijusem Sinkevičiu-
sem. Usiłowała go przekonać, 
że inwestycja jest szkodliwa 
dla natury, wygeneruje tyl-
ko koszty, a i tak nie zwiększy 
bezpieczeństwa Polski. Euro-
posłanka powinna jednak wie-
dzieć, że tego rodzaju inwe-
stycje są wewnętrzna sprawą 
każdego z państw członkow-
skich, więc organów UE nie 
powinno się do nich mieszać. 

Warto też przypomnieć, 
że w głosowaniu 24 lute-
go 2017 roku nad specusta-
wą umożliwiającą budowę ka-
nału przez Mierzeję Wiślaną 
401 posłów było za, a prze-
ciw jedynie 9. 18 wstrzymało 
się od głosu. Był więc właści-
wy czas i miejsce na politycz-
ną kontestację inwestycji. 

D zieła solidarności 
chrześcijan to nie tyl-
ko filantropia – mówił 

papież Franciszek pod koniec 
sierpnia. Zadaniem Kościo-
ła jest nie tylko dostarcze-
nie usług potrzebującym, ale 
dostrzeżenie Jezusa w ob-
liczu ubogich. Ten cel moż-
na osiągnąć, kiedy korzysta 
się z prywatnych darowizn na 
cele charytatywne. Państwowe 
fundusze uzależniają i upo-
dabniają Kościół do zwyczaj-
nej organizacji pozarządowej. 

W USA ponad 40 proc. bu-
dżetu kościelnych organiza-
cji charytatywnych pochodzi 
z rządowych pieniędzy. Kościół 
utracił tam swoją niezależność 
i aby otrzymać kolejne fundu-
sze, popiera rządowe progra-
my socjalne. Tym samym przy-
czynia się do rozwoju państwa 
opiekuńczego, przed którym 
ostrzegał Jan Paweł II. 

Rząd płaci i wymaga. W Sta-
nach Zjednoczonych Małe Sio-
stry Ubogich były zmuszone do 
płacenia swoim pracownikom 
ubezpieczenia zdrowotnego 
uwzględniającego finansowa-
nie aborcji, sterylizacji i anty-
koncepcji. Dopiero w tym roku, 
po dziewięciu latach walki 
prawnej, siostry zostały zwol-

nione z płacenia tego ubezpie-
czenia. Nie wiadomo, jak długo 
to potrwa, ponieważ demokra-
tyczny kandydat na prezyden-
ta Joe Biden ogłosił, że jeśli 
wygra wybory, natychmiast 
przywróci prawa z czasów pre-
zydenta Baracka Obamy, który 
zreformował tamtejszy system 
zdrowotny, wprowadzając tzw. 
Obamacare.

Katolickie organizacje mu-
szą respektować zasady tego, 
kto płaci. Do katolickiego ho-
spicjum prowadzonego przez 
Caritas i finansowanego z fun-
duszu rządowego nie można 
przyjąć cierpiącego nielegal-
nego imigranta. Nie można po 
prostu dostawić materaca i po-
dać mu leku. Prawdziwej po-
mocy potrzebują najczęściej 
imigranci o nieuregulowanym 
statusie. Św. Jan Paweł II zwykł 
nazywać rzecz po imieniu i czę-
sto podkreślał, że człowiek nie 
może być nielegalny i Kościół 
musi być miejscem, gdzie każ-
dy potrzebujący pomocy powi-
nien zostać przyjęty. 

Dzisiaj zakony żeńskie prze-
żywają kryzys powołań. W USA 
liczba sióstr zakonnych spa-
dła o 75 proc. od czasów Soboru 
Watykańskiego II. W najbliższej 
dekadzie zniknie około 300 żeń-

skich instytutów życia konsekro-
wanego. Wszystko zaczęło się 
od tego, że siostry zaczęły stu-
diować pracę socjalną na pań-
stwowych uczelniach. Kończyły 
studia i trafiały do państwowych 
ośrodków pomocy społecznej. 
Nie zdawały sobie nawet sprawy, 
że tym samym popierają ideę 
państwa opiekuńczego. To samo 
dzieje się w Polsce. Kościół nie 
zauważył, że pod jego szyldem 
siostry zakonne stają się pań-
stwowymi urzędnikami. 

Życie na budżecie państwa 
zabija ducha przedsiębiorczości. 
W przypadku Kościoła zniechę-
ca także do organizowania skła-
dek od prywatnych darczyńców. 
Kościół uzależnił się od pań-
stwa i zapomniał o prywatnych 
przedsiębiorcach. Coraz więcej 
pieniędzy na cele charytatyw-
ne pochodzi z podatków. Gdyby 
nie było państwa opiekuńczego, 
Kościół zmuszony byłby do szu-
kania alternatywnych źródeł fi-
nasowania swojej działalności. 
Musiałby wtedy popierać pry-
watną przedsiębiorczość, czego 
dziś niestety nie robi. Zresztą nie 
chodzi tylko o pieniądze. Ważne 
jest źródło ich pochodzenia. Pań-
stwowej filantropii brakuje duszy. 
Jest to nie tylko problem Kościo-
ła. Wszyscy na tym tracimy. 

FilantropiaFilantropia   
bez duszy 

Jacek Gniadek SVD

[Felieton]
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ZamachZamach    
na spółki komandytowe

Oznacza to też, niestety, 
znacznie wyższe podatki dla 
ich właścicieli.

Gotowego projektu jeszcze 
nie ma, ale rząd zapowiedział, 
że... się pośpieszy. Pośpiech jest 
w tym przypadku jak najbar-
dziej wskazany, bo aby zmienić 
podatnikom zasady opodatko-
wania na mniej korzystne, ko-
nieczne jest, w przypadku 
podatków dochodowych, opu-
blikowanie takich zmian naj-
później do końca listopada. 
Wszystko wskazuje zatem na 
to, że czeka nas kolejny eks-
pres legislacyjny, a to nie wró-
ży dobrze jakości uchwalonych 
przepisów.

Podatek razy dwa
Zmiana zasad opodatkowania 
spółek komandytowych uza-
sadniana jest tym, że dziś ta 
forma prowadzenia biznesu 
wykorzystywana jest do opty-
malizacji opodatkowania. I istot-
nie tak jest. W ostatnich latach 
większość spółek komandyto-
wych powstała dlatego, że ta 
forma prowadzenia firmy jest 
podatkowo bardziej korzyst-
na niż np. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Dziś spółki komandytowe 
nie mają podmiotowości po-
datkowej. Spółka nie jest za-
tem – odmiennie od spół-
ki zo.o. – podatnikiem. Zamiast 
spółki podatek płacą wspólnicy 
(PIT). Każdy od swojego udzia-
łu w dochodzie spółki. Gdy-
by jednak, jak zapowiada rząd, 
podatnikiem stałaby się spół-
ka, podatek byłby płacony 
dwukrotnie, tak jak już dziś ma 
to miejsce m.in. w przypadku 
spółek z o.o.

Po zmianie podatek od do-
chodu uzyskanego w roku po-
datkowym najpierw zapłaciła-
by spółka komandytowa (CIT). 
Później, po wypłacie z opo-
datkowanego już dochodu zy-
sku dla wspólników (ich udzia-
łu w dochodzie spółki), podatek 
dochodowy od tych wypłat mu-
sieliby zapłacić także wspólnicy 
(PIT). Co to oznacza dla podat-
ników, najlepiej prześledzić na 
poniższym, prostym przykła-
dzie.

Wyobraźmy sobie spółkę 
komandytową, w której prawo 
do udziału w zyskach mają trzy 
osoby. Spółka uzyskała dochód 
w wysokości 300 tys. zł. Każdy 
ze wspólników ma zatem pra-
wo do wynoszącego 100 tys. 
udziału w zysku spółki. Dziś 
spółka nie płaci podatku. Każda 
z tych osób zapłaci za to PIT. Je-
śli wybrały one opodatkowanie 

podatkiem liniowym (19 proc.), 
każdy z nich musi oddać fisku-
sowi 19 tys. zł podatku. W su-
mie fiskusowi musieliby zatem 
oddać 57 tys. zł.

Gdy spółka stanie się podat-
nikiem CIT, wszystko się zmie-
ni. Po pierwsze, już po usta-
leniu dochodu na poziomie 
300 tys. zł spółka musiałaby 
zapłacić CIT. Zakładając, że nie 
spełnia ona kryteriów małe-
go przedsiębiorcy, podatek wy-
niósłby 19 proc. (mali podat-
nicy stosują niższą, wynoszącą 
9 proc. stawkę), czyli 57 tys. zł. 
Teraz każdy ze współwłaścicie-
li miałby nieco niższy udział 
w dochodzie spółki wynoszący 
nie 100 tys. zł, a tylko 81 tys. zł. 
Zysk został już bowiem po-
mniejszony o zapłacony przez 
spółkę CIT. To oznacza, że każdy 
ze współwłaścicieli zapłaci po 
15 390 zł. W takim przypadku 
suma zapłaconych od 300 tys. 
zł podatków (po stronie spół-
ki i współwłaścicieli) wyniesie 
103 170 zł, czyli o 46 170 zł wię-
cej, niż ma to miejsce obecnie.

I w tym należy upatry-
wać źródeł pomysłu Minister-
stwa Finansów, które w obli-
czu rosnącego deficytu (w tym 
roku ma on wynieść ponad 
109 mld zł, a w przyszłym po-
nad 82 mld zł) rozpaczliwie 
szuka pomysłu na ściągnięcie 
dodatkowych dochodów w taki 
sposób, aby nie uciekać się do 
prostego podnoszenia podat-
ków, które większości podat-
ników kojarzy się wyłącznie 
z podnoszeniem stawek podat-
kowych.

Estoński CIT  
poza zasięgiem
Oczywiście z uwagi na to, że 
nie znamy jeszcze projek-
tu nowelizacji, a jedynie zało-
żenia do zmian, nie wiadomo 
dziś jeszcze, czy faktycznie tak 

będzie wyglądało opodatko-
wanie spółek komandytowych. 
W opisany sposób spółki pod-
legające CIT opodatkowane są 
obecnie. Ale rząd może przyjąć 
także rozwiązania pozwalające 
na uwzględnienie w jakiś spo-
sób faktu, że spółka zapłaciła 
już CIT przy obliczaniu podat-
ku wspólników. Biorąc jednak 
pod uwagę, że opodatkowanie 
spółek komandytowych CIT-
-em ma zapobiegać optymali-
zowaniu w ten sposób rozliczeń 
podatkowych, bardziej praw-
dopodobny wydaje się wariant, 
że będą one płaciły podatek 
na takich samych zasadach jak 
spółki z o.o. To zaś będzie ozna-
czało znaczny wzrost obcią-
żeń podatkowych dla tej formy 
prowadzenia biznesu.

Co prawda fiskus przewi-
duje też korzystne zmiany 
dla podatników, chociaż nie aż 
tak bardzo korzystne, jak sta-
ra się o tym przekonywać. Do-
tyczy to w szczególności tzw. 
estońskiego CIT-u, który teo-
retycznie mógłby być dostęp-
ny także dla opodatkowanych 
CIT-em spółek komandyto-
wych. Ma on jednak kilka istot-
nych wad w stosunku do obec-
nego schematu opodatkowania 
tych spółek. Przede wszystkim 
wymaga zatrzymania zysków 
w spółce i przeznaczenia ich na 
inwestycje.

Warto także pamiętać, że 
w obecnej wersji możliwość 
płacenia CIT-u dopiero w mo-
mencie wypłaty zysków miały-
by mieć od 1 stycznia 2021 roku 
spółki kapitałowe, których 
wspólnikami są wyłącznie oso-
by fizyczne, a których obro-
ty nie przekraczają 50 mln zł. 
A spółka komandytowa spółką 
kapitałową nie jest. Należy do 
grupy tzw. spółek osobowych. 
I to, że stanie się podatnikiem 
CIT, tego akurat nie zmieni.

Rząd chciałby, aby spółki 
komandytowe stały się 

podatnikami CIT. I to 
już od 2021 roku. A to 

oznacza skokowy wzrost 
opodatkowania tej formy 
działalności. W praktyce 

podatek płaciłaby bowiem 
i spółka, i współwłaściciele. 
Dziś podatek płacą tylko ci 

ostatni.
Marek Kutarba

PODATKI [Zmiany w CIT]

N a początku września 
rząd upublicznił zało-
żenia do poważnych 

zmian w podatkach dochodo-
wych. Mają one dotyczyć po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT), podatku do-
chodowego od osób praw-
nych (CIT) i ryczałtu ewiden-
cjonowanego. Z zapowiedzi 
zawartych w założeniach wy-
nika, że część podatników 
czeka prawdziwa rewolucja. 
Rząd chciałby bowiem, aby 
już od 2021 roku wszystkie 
spółki komandytowe stały się 
podatnikami CIT. To oznacza 
radykalne zmiany w opodat-
kowaniu blisko 40 tys. spółek. 
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Wojna o zwierzęta Wojna o zwierzęta     
czy o pieniądze?

który niemal nie odbiega od 
wcześniejszych i ma być pro-
cedowany już w najbliższym 
czasie. Co istotne, vacatio le-
gis ustawy określono na zale-
dwie jeden rok.

Hodowla zwierząt 
futerkowych zagrożona
Kolejny raz osią projektu oka-
zała się głośna sprawa ho-
dowli zwierząt futerkowych, 
którą wnioskodawcy chcieliby 
zdelegalizować. Trudno do-
szukiwać się logicznych argu-
mentów ekonomicznych de-
legalizacji branży działającej 

w oparciu o i tak restrykcyj-
ne przepisy prawa, dodatko-
wo rozszerzone przez samych 
hodowców, którzy dobrowol-
nie poddali się systemowi 
międzynarodowej certyfika-
cji gospodarstw. Dodatkowym 
problemem jest tu pandemia 
koronawirusa, która sparaliżo-
wała światowe rolnictwo i od-
cisnęła swoje wyraźne piętno 
na kondycji finansowej gospo-
darstw – także w Polsce. Dziś 
dramat rolników zyskać ma 
barwy ustawy autorstwa obo-
zu rządzącego.

Hodowla zwierząt futerko-
wych w Polsce to – jak utrzy-
mują organizacje branżowe 
– kilka tysięcy miejsc pra-
cy bezpośrednio na fermach 
i kilkanaście tysięcy osób ści-
śle kooperujących z fermami. 
Polska zajmuje drugie miejsce 
w Europie i trzecie na świecie 
pod względem skali produk-
cji i pierwsze, kiedy za kryte-
rium przyjmiemy jej jakość. To 
właśnie ten komponent jest tu 
kluczowy – im wyższy stan-
dard hodowli, tym wyższy 
zysk gospodarstwa.

Jako dział specjalny pro-
dukcji rolnej fermy futrzarskie 
podlegają ścisłej kontroli In-
spekcji Weterynaryjnej. O ile 
gospodarstwa zajmujące się 
hodowlą zwierząt na mięso, 
mleko czy jaja kontrolowane 
są w odsetku nie przekraczają-
cym 3 proc. w skali roku, o tyle 
hodowle zwierząt futerkowych 
muszą mierzyć się z kontro-
lami obejmującymi 97 proc. 
gospodarstw rocznie. Branża, 
co ważne, w niemal 100 proc. 
oparta jest na polskim kapita-
le, a od roku 2010 nie powstała 
w Polsce żadna ferma futrzar-
ska, w której przeważający nie 
byłby polski kapitał. Same go-
spodarstwa powstają zaś za-
zwyczaj na terenach byłych 

PGR-ów, czyli na obszarach 
o wysokim bezrobociu struk-
turalnym.

Eksport artykułów fu-
trzarskich z Polski to nie-
mal 100 proc. produkcji, a we-
dług ostatnich danych z roku 
2018 przekroczył on 1,5 mld zł. 
Nie jest to jednak jedyna ko-
rzyść, jaką Polska odnosi dzięki 
fermom zwierząt futerkowych.

Aspekt utylizacyjny 
Jedną z najważniejszych zalet 
hodowli jest funkcja, jaką peł-
nią one w procesie utylizacji 
produktów pochodzenia zwie-
rzęcego (UPPZ). Jest to nie-
zwykle korzystnie wpływające 
na środowisko wykorzystanie 
zwierząt mięsożernych, jaki-
mi są np. norki amerykańskie. 
Hodowla zwierząt futerkowych 
jest najbardziej ekologicz-
ną formą zagospodarowania 
ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego. Badania 
przeprowadzone na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie w Katedrze 
Hodowli Zwierząt Futerko-
wych wykazały, że sprawność 
utylizacyjna ferm wynosi od 
77 do 95 proc. Znaczy to, że 
zwierzęta utylizują kilkakrot-

nie więcej odpadów mięsnych 
niż same ważą.

Warto przyjrzeć się w tym 
kontekście kwestii umiejsco-
wienia hodowli zwierząt na fu-
tra w łańcuchu produkcji rol-
nej. Istotnym czynnikiem jest 
wspomniana wartość utyliza-
cyjna norek amerykańskich 
(ponad 98 proc. rodzimej pro-
dukcji okrywy włosowej za-
pewnia ten właśnie gatunek), 
które żywią się uboczny-
mi produktami pochodzenia 
zwierzęcego kat. II i III, czy-
li – mówiąc obrazowo – tym, 
co nie nadaje się do spożycia 
przez człowieka, a co stanowi 
pozostałość po produkcji dro-
biu czy przetwórstwie rybnym.

Jak informowała dwa lata 
temu ówczesna wicemini-
ster rolnictwa Ewa Lech, zwie-
rzęta futerkowe utylizu-
ją w formie paszy ponad 700 
tys. ton ubocznych produk-
tów pochodzenia zwierzęce-
go, co przekłada się na zysk 
dla producentów drobiu i ryb 
w wysokości około 1 mld zł 
rocznie.

Dziś strumień pieniędzy 
płynie od hodowców zwierząt 
na futra do drobiarzy i przed-
stawicieli branży rybnej, któ-
rzy sprzedają fermom fu-
trzarskim swoje pozostałości 
poprodukcyjne. Gdyby ho-
dowle norek amerykańskich 
zniknęły z rolniczej mapy Pol-
ski, odpady musiałyby zostać 
zutylizowane w sposób kon-
wencjonalny, czyli po prostu 
spalone. Spalone zresztą ze 
szkodą dla środowiska natu-
ralnego.

Trafi się monopolista?
Obecnie około 95 proc. rynku 
utylizacyjnego należy do firm 
o obcym kapitale: Remondis 
International GMBH (Niem-
cy, kapitał zakładowy w Pol-

Treść projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt duża 
część przedsiębiorców i rolników przyjęła z wściekłością 

i niezrozumieniem. Planowane zmiany mogą być dla nich bowiem 
fatalne w skutkach. Wszystko za sprawą trzech zapisów – 

likwidacji hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenia produkcji 
mięsa na potrzeby wspólnot religijnych i rozszerzenia uprawnień 

organizacji ekologicznych.
Jacek Podgórski

ROLNICTWO [Kontrowersyjny projekt ustawy]

cy na „zwinięcie” swojej dzia-
łalności.

Faktycznie jednak więk-
szych różnic trudno było się 
doszukiwać, a to dlatego, że 
dokument powstawał podczas 
prac Parlamentarnego Zespo-
łu Przyjaciół Zwierząt, w któ-
rego skład wchodzili obrońcy 
praw (sic!) zwierząt oraz część 
lewicowo usposobionych poli-
tyków. Efektem debat okazały 
się projekty, które negatywnie 
oceniło zarówno Biuro Legi-
slacyjne Sejmu RP, jak i Biu-
ro Analiz Sejmowych. 11 wrze-
śnia złożono jednak projekt, 

J uż w poprzedniej kaden-
cji Sejmu pojawiło się kil-
ka bliźniaczych projektów, 

które jednym cięciem likwido-
wały ubój rytualny oraz ho-
dowle zwierząt futerkowych. 
Wtedy ustawy składały Plat-
forma Obywatelska, Nowo-
czesna i grupa posłów Pra-
wa i Sprawiedliwości. Różniły 
się one nieznacznie, ustala-
jąc różny czas vacatio le-
gis. Rekordzistka, czyli usta-
wa, w której przedstawicielem 
wnioskodawców był ówczesny 
poseł Krzysztof Czabański, 
dawała rolnikom kilka miesię-

Hodowla zwierząt 
futerkowych 
jest najbardziej 
ekologiczną formą 
zagospodarowania 
ubocznych 
produktów 
pochodzenia 
zwierzęcego.
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sek o przejęcie wyłącznej 
kontroli nad spółkami zajmu-
jącymi się przetwarzaniem 
ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego: Struga 
S.A., Kemos Sp. z o.o., Eko-Stok 
Sp. z.o.o. UOKiK pozytywnie 
rozpatrzył wspomniany wnio-
sek. Eliminacja polskiej bran-
ży futerkowej doprowadzi do 
monopolizacji rynku utyliza-
cyjnego w Polsce.

Monopolizacja może skut-
kować dyktowaniem cen żyw-
ności na całym rynku oraz 
windowaniem ich poprzez na-
rzucanie wysokich stawek za 
utylizację. Saria może posia-
dać dziś około 50-proc. udział 
na polskim rynku utylizacyj-
nym, a udział obcego kapi-
tału może wynieść tu nawet 
95 proc. Doprowadzić to może 
do zmniejszenia konkurencyj-
ności, a nawet do bankructwa 
szeregu rodzimych hodowli 
drobiu, bydła mięsnego oraz 
mlecznego, trzody chlewnej 
czy przemysłu przetwórstwa 
rybnego.

Likwidacja hodowli zwie-
rząt futerkowych doprowa-
dzić może do monopoliza-
cji polskiego rynku odpadów 
poubojowych i do groźne-
go uzależnienia cen żywno-
ści w Polsce od decyzji jedne-
go podmiotu gospodarczego. 
Sytuacja ta jest więc wyraźnie 
niebezpieczna z punktu wi-
dzenia interesu gospodarcze-
go państwa.

Innym zagrożeniem, któ-
re niesie nowelizacja usta-
wy o ochronie zwierząt, jest 
likwidacja komercyjnej pro-
dukcji mięsa w systemach ha-
lal i koszer, a zatem tego, które 
przeznaczone jest na potrze-
by wspólnot religijnych. To 
zresztą kolejny atak wymie-
rzony w tę branżę. Atak, któ-
ry w 2014 roku decyzją Trybu-

nału Konstytucyjnego uznany 
został za niezgodny z ustawą 
zasadniczą.

Krajowa Rada Drobiarska – 
Izba Gospodarcza szacuje, że 
w ramach uboju rytualnego 
pozyskuje się 1/5 mięsa dro-
biowego w Polsce. Mięso ha-
lal i koszer stanowi także aż 
40 proc. eksportu mięsa dro-
biowego z Polski (Polska jest 
największym eksporterem 
drobiu w UE). Straty w eks-
porcie mogą wynieść tu oko-
ło 6 mld zł w skali roku. Tak-
że eksport wołowiny ucierpi 
na zakazie produkcji mięsa 
pozyskiwanego na potrzeby 
wspólnot religijnych i prze-
znaczonego na eksport. Po-
nowne wprowadzenie do pol-
skiego prawa zakazu uderzy 
przede wszystkim w małe go-
spodarstwa rolne hodują-
ce bydło, gdyż to od nich po-
chodzi eksportowany żywiec. 
W przypadku sektora bydła 
mięsnego eksport halal i ko-
szer wyceniany jest dziś na 
około 1,5 mld zł. Sam tylko 
ubój rytualny – w przypad-
ku likwidacji możliwości eks-
portu w obu branżach – spo-
wodowałby wyrwę w handlu 
międzynarodowym na pozio-
mie 7,5 mld zł – to 1/3 warto-
ści rocznej programu Rodzina 
500+.

Wszechwładza ekologów
Ustawa rozszerzyć ma także 
uprawnienia organizacji eko-
logicznych, które – gdy tyl-
ko zapis o ochronie zwierząt 
widnieć będzie w ich statucie 
– już w miesiąc po podpisa-
niu ustawy przez prezyden-
ta będą mogły wejść na teren 
dowolnego gospodarstwa, po-
dwórka, mieszkania czy domu 
i – wedle własnego uznania 
– odebrać w asyście policji 
zwierzęta właścicielowi. Jedy-

nym warunkiem jest uznanie 
przez aktywistów – nie ma-
jących przecież żadnego me-
rytorycznego przeszkolenia – 
że zwierzęta utrzymywane są 
w niewłaściwych warunkach.

W tej sprawie głos czę-
sto zabierały związki kyno-
logiczne, które niejednokrot-
nie okradane były – wówczas 

jeszcze bezprawnie – przez 
aktywistów z rasowych zwie-
rząt o znacznej wartości. Ska-
la absurdów była tu ogromna. 
Jak twierdzą eksperci, niejed-
nokrotnie dochodziło bowiem 
do zaborów zwierząt w sytu-
acji, gdy ich naturalną budo-
wę ciała uznawano za przejaw 
znęcania się nad zwierzęta-
mi – jak choćby w przypadku 
chartów.

Zarówno Biuro Legislacyjne 
jak i Biuro Analiz Sejmowych 
przed dwoma laty uznało za-
pisy delegalizujące hodowlę 
zwierząt futerkowych i moż-
liwość prowadzenia uboju ry-
tualnego za zapisy niezgodne 
z ustawą zasadniczą. Zdaniem 
prawników miały one naru-
szać zasadę swobody prowa-
dzenia działalności gospodar-
czej oraz uderzać w wolność 
związków wyznaniowych.

Co ważne – niestabilność 
prawa może stawiać pod zna-
kiem zapytania atrakcyjność 
naszego kraju jako kierunku 
lokowania nowych inwestycji. 
Jaką pewność będą mieć bo-
wiem firmy, że lata ich starań 
nie zostaną zniweczone przez 
jedną ustawę? Na niekorzyść 
Polski działa także fakt nad-
miernej aktywności pseudo-
ekologów, którzy sprawili, że 
w naszym kraju – od czasu 
wejścia do Unii Europejskiej – 
zablokowano powstanie naj-
większej liczby inwestycji rol-
nych w całej Wspólnocie.

Wszystkie liczące się dziś 
związki, zrzeszenia, stowa-
rzyszenia, spółdzielnie, fede-
racje czy izby rolnicze mówią 
jednym głosem i frontalnie 
krytykują planowane zmiany 
w prawie, które zachwiać mogą 
stabilnością rodzimego sekto-
ra rolnego w sposób dokładnie 
zaplanowany przez zielonych 
lewicowych aktywistów.

rząt futerkowych, czyli naj-
większego konkurenta spa-
larni odpadów pozwierzęcych. 
Od kilku lat Saria obecna jest 
także na polskim rynku.

Mało tego – wyraźnie wi-
doczne są działania firm uty-
lizacyjnych, które próbują 
(poprzez NGO i think-than-
ki) wpływać na proces pra-
wodawstwa w Polsce w spo-
sób, który jest korzystny dla 
prowadzonych przez nie in-
teresów. Takie działania noszą 
znamiona wojny hybrydowej 
i gospodarczej. W filmie opu-
blikowanym w 2014 roku li-
derka Stowarzyszenia Otwar-
te Klatki, Dobrosława Gogłoza 
przyznała, że jej organizacja 
obrała sobie za cel zniszcze-
nie polskiego przemysłu fu-
trzarskiego, a cały proces ma 
się dokonać we współpra-
cy ze spółką Saria, której na-
zwa wprost pada w nagraniu 
pt. „Przychodzi utylizator do 
ekologa”.

W październiku 2017 roku 
Saria złożyła do UOKiK wnio-

sce: 66 319 000 zł), Sonac 
Brunen GMBH (Niemcy, kapi-
tał zakładowy: 8 200 000 zł), 
Sanrec GMBH (Niemcy, ka-
pitał zakładowy w Polsce: 
12 200 000 zł), Darling Igre-
dients Holding B.V. (Holandia, 
kapitał zakładowy w Polsce: 
1 580 000 zł), APC Europe S.L. 
(Hiszpania, kapitał zakłado-
wy w Polsce: 20 000 000 zł), 
Saria International GMBH 
(Niemcy, kapitał zakładowy 
w Polsce: 34 282 000 zł).

Większość z wymienio-
nych firm funkcjonuje jako 
spółki-córki Rethmann (ka-
pitał niemiecki). Szczególną 
rolę odgrywa firma Saria In-
ternational GMBH. W pań-
stwach, w których likwidowa-
ne są hodowle zwierząt na 
futra, w niedługim czasie ob-
serwowana jest ekspansja firm 
utylizacyjnych, co doprowa-
dza do częściowej monopoli-
zacji tych rynków. Tak stało się 
w Holandii, gdzie w 2012 roku 
Saria powiększyła swo-
je wpływy, zdobywając więk-
szościowy pakiet akcji firmy 
Teeuwissen, znacząco wzmac-
niając swoją pozycję na ryn-
ku utylizacyjnym w tym kra-
ju. W 2012 roku rząd Holandii 
wprowadził zakaz hodow-
li zwierząt na futra. Zaraz po 
wejściu w życie nowego prawa 
Saria połączyła się z Van Hes-
sen, istotnie zwiększając swo-
je udziały w rynku i stając się 
największym zakładem utyli-
zacyjnym w kraju. Saria działa 
także w Austrii, w Niemczech 
(zakaz hodowli zwierząt fu-
terkowych wprowadzono tam 
w 2017 roku) oraz w Czechach 
(zakaz hodowli zwierząt fu-
terkowych wprowadzono tam 
w 2017 roku). Wejście Sarii 
na te rynki zbiegło się w cza-
sie z wprowadzeniem w tych 
krajach zakazu hodowli zwie-

Krajowa Rada 
Drobiarska – Izba 
Gospodarcza 
szacuje, że w ramach 
uboju rytualnego 
pozyskuje 
się 1/5 mięsa 
drobiowego 
w Polsce.

ROLNICTWO [Kontrowersyjny projekt ustawy]

Eksport artykułów
 futrzarskich z Polski przekroczył 1,5 m

ld zł
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Dlaczego unijneDlaczego unijne    
dotacje szkodzą

P rzede wszystkim to, co 
powstaje z unijnych fun-
duszy, tylko CZĘŚCIO-

WO jest finansowane przez 
Unię Europejską. Z ministerial-
nego serwisu mapadotacji.gov.
pl wynika, że nie licząc dotacji 
i dopłat do rolnictwa, do 3 sierp-
nia br. przy współfinansowaniu 
funduszy unijnych zrealizowa-
no 260 871 projektów o łącznej 
wartości 1088,6 mld zł, z cze-
go dofinansowanie z UE wy-
niosło 642,5 mld zł (59 proc.). 
Oznacza to, że 41 proc. warto-
ści projektów unijnych było fi-
nansowane z polskich źródeł. 
Współfinansowanie projektów 
UE (i EFTA) z budżetu państwa 
w latach 2004–2020 wynio-
sło 122,9 mld zł. Ale pamiętaj-
my jeszcze o polskiej składce 
do UE, która w latach 2004–
2020 sięgnęła 239,4 mld zł, co 
oznacza, że ok. 1/3 tzw. środków 
unijnych to pieniądze polskie.

Żebracza mentalność
Ale istnienie unijnych dota-
cji generuje jeszcze cały sze-
reg innych kosztów. Fundusze 
unijne to pieniądze zabra-
ne pod przymusem podat-
kowym, które poprzez wielo-
stopniową sieć biurokratyczną 
przekazywane są beneficjen-
tom. Urzędnicy też muszą 
z czegoś żyć, a zbieranie i roz-
dawanie pieniędzy kosztuje, 
więc suma rozdanych dotacji 
zawsze będzie niższa niż kwo-
ta zebrana w podatkach. 

Z drugiej strony powstał 
cały przemysł zajmujący się 
pisaniem wniosków o unij-
ne fundusze. Samorządy, fir-
my i inne podmioty albo same 
zatrudniają ekspertów, by sta-
rać się o dotacje, albo zlecają 
to firmom zewnętrznym. 

– Wydatek na profesjonal-
nie zrobiony wniosek o dota-
cję inwestycyjną to od kilku do 

kilkunastu procent wartości tej 
dotacji. Taki wniosek to mnóstwo 
papierkowej roboty. Czasem 
to są miesiące pracy – mówi 
ekonomistka Beata Pachnik-
-Łodzińska, właścicielka biura 
podatkowego Tax Expert Con-
sulting w Zielonej Górze. 

Sam proces ubiegania 
się o dotacje może być dro-
gą przez mękę, bo w znacznie 
większym stopniu niż wartość 
merytoryczna projektu liczy 
się właściwe przygotowanie 
formalne wniosku. Przedsię-
biorcy żalą się, że obowiązu-
ją skomplikowane wymogi 

i żeby zdobyć potrzebne do-
kumenty, trzeba ciągle kom-
binować, a potem jest wery-
fikacja i sprawdzanie faktur, 
w których zawsze coś jest źle. 
W rezultacie bardzo długo 
czeka się na pieniądze.

Pojawia się żebracza men-
talność. Przedsiębiorcy zaczy-
nają myśleć nie jak rozkręcić 
firmę, zdobyć nowego klien-
ta, tylko jak uzyskać dotację 
i jak ją potem rozliczyć. Trudno 
oszacować stratę polegająca 
na tym, czego firmy NIE ZRO-
BIŁY, bo zamiast biznesem, 
zajmowały się dotacyjną pa-
pirologią. Nie rozwinęły i sie-
bie, i niedoszłego kontrahenta, 
u którego NIE KUPIŁY maszyny 
czy produktu. 

– Koszt rozproszenia uwa-
gi. Jeżeli ktoś nie wykonuje 
czynności produktywnych, to 
traci zdolność do wykonywa-
nia czynności produktywnych, 
a zaczyna wykonywać czyn-
ności nieproduktywne. Mało 
tego, uczy się tego. Nabywa 
takiej umiejętności polegają-
cej na kłamstwie, oszustwie, 
zniekształcaniu faktów, nazy-
waniu rzeczy innymi słowami. 
To jest niepowetowana strata. 
Tego nie da się wyliczyć w pie-

Tablice unijne stoją niemal 
na każdym rogu ulicy. 
Nieraz po kilka obok siebie. 
Przekaz jest jasny: „Polacy 
– dobroczynna Unia 
Europejska bezinteresownie 
wydaje na was miliardy”. 
Niestety, to tylko jedna 
strona medalu. Ta, 
którą widać. Jest jeszcze 
druga – nieco ukryta, 
o której mówi się znacznie 
rzadziej. Analiza szeregu 
aspektów związanych 
z wykorzystywaniem 
unijnych funduszy 
pokazuje, że 
niekoniecznie 
są one tak 
korzystne, 
jak się 
powszechnie 
uważa. 
Tomasz Cukiernik

GOSPODARKA [Fundusze unijne]

Pamiętajmy 
o polskiej składce 
do UE, która w latach 
2004–2020 
sięgnęła 239,4 
mld zł, co oznacza, 
że ok. 1/3 tzw. 
środków unijnych to 
pieniądze polskie.
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łe i przeciwne do założonych. 
Np. z kontroli NIK wynika, że 
ogromne wsparcie unijne dla 
bezrobotnych na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej 
nie przełożyło się na zwięk-
szenie liczby trwałych miejsc 
pracy w województwie lu-
belskim, a doszło do szeregu 
nadużyć. Wielu beneficjentów 
wykorzystało dotacje otwiera-
jąc firmę, ale bez zamiaru zaj-
mowania się biznesem przez 
dłuższy czas. Niektórzy ko-
rzystali z funduszy tylko po 
to, by wesprzeć finansowo 
działalność członków rodziny. 

– Bierze się 24 tys. zł, ku-
puje jakieś rzeczy, np. kompu-
tery czy inny sprzęt. Po roku 
zamyka się działalność. Jeśli 
te pieniądze pobudziły kogoś 
do aktywności, co się rzad-
ko zdarza, jest to w porywach 
co najwyżej 20 proc. – ocenia 
księgowa ze Śląska.

Mimo 60 instrumentów fi-
nansowego wsparcia pu-
blicznego, przeznaczonych 

na rozwój innowacji oraz ba-
dań i rozwoju w przedsiębior-
stwach, i miliardów euro na ten 
cel doszło do pogorszenia sy-
tuacji w tej dziedzinie. Otóż 
według GUS w latach 2008–
2017 w przypadku przedsię-
biorstw przemysłowych liczba 
przedsiębiorstw innowacyj-
nych zmniejszyła się z 21,4 do 
18,5 proc. ogółu przedsię-
biorstw. Z kolei w przypadku 
przedsiębiorstw usługowych 
liczba przedsiębiorstw innowa-
cyjnych zmniejszyła się z 16,1 
do 10,4 proc. 

Podobne wnioski wypływa-
ją z raportu NIK z 2018 roku, 
w którym Izba stwierdza, że 
„udzielana pomoc publicz-
na nie wpływa w zauważalny 
sposób na podwyższenie in-
nowacyjności polskiej gospo-
darki” i „w efekcie Polska wciąż 
– mimo pokaźnych nakładów 
finansowych i specjalnych 
programów wsparcia – jest na 
dalekich pozycjach w europej-
skich rankingach innowacyj-
ności”. Mimo czy z powodu?

Zatruty pieniądz
Wynika to z faktu, że jak daw-
no temu zauważył prof. Milton 
Friedman, wydawanie pienię-
dzy przez urzędników to naj-
mniej racjonalny sposób ich 
wykorzystania, bo cudze pie-
niądze przeznaczane są na 
cudze potrzeby. Dlatego po-
winno się OGRANICZAĆ za-
dania i budżety władz pu-
blicznych. Fundusze unijne 
idą w dokładnie przeciwnym 
kierunku. Co więcej, samorzą-
dy, realizując coraz więcej eu-
roprojektów, bezmyślnie za-
dłużają się. Od czasu wejścia 
do UE długi polskich samorzą-
dów zwiększyły się aż o 400 
proc., co przede wszystkim jest 
skutkiem konieczności wysu-
płania wkładu własnego, a po-

tem utrzymywania różnych 
projektów. Pierwsza przez do-
tacje zbankrutowała zachod-
niopomorska gmina Ostrowi-
ce. Która będzie kolejna? 

To urzędnik decyduje naj-
pierw o programach i celach, 
na jakie zostaną przeznaczone 
fundusze unijne, a potem inny 
biurokrata – o konkretnym ich 
rozdysponowaniu. W ten spo-
sób utrwala się fałszywy ste-
reotyp, że urzędnik wie lepiej. 

– Unijne dotacje to jest za-
truty pieniądz. Kiedy wpła-
camy te pieniądze w ramach 
składki, są one czyste. Mo-
żemy je wydać na cokolwiek, 
jak chcemy. I nie są obciążone 
żadnymi służebnościami czy 
wadami prawnymi. To, co do-
stajemy z powrotem w posta-
ci dotacji, to jest tak naprawdę 
tylko bon towarowy, który mo-
żemy wydać zgodnie z roz-
porządzeniami i zaleceniami 
tego, kto nam go daje. Nawet 
wtedy, kiedy zupełnie nie po-
trzebujemy kupować tych rze-
czy albo bardziej potrzebuje-
my innych, to musimy wydać 

w taki sposób, jak zostało to 
przewidziane – tłumaczy po-
seł Konfederacji Dobromir So-
śnierz.

W efekcie unijne euro nie 
idzie na to, co jest potrzebne, 
tylko na to, co urzędnikom wy-
daje się, że jest potrzebne. Na 
przykład UE nie chce współfi-
nansować energetyki węglo-
wej ani gazowej. Chętnie na-
tomiast płaci na energetykę 
wiatrową czy słoneczną. Od-
rzucane są wnioski składa-
ne przez polskie gminy, które 
przyjęły rezolucje dotyczą-
ce „stref wolnych od LGBTI” 
lub „praw rodzinnych”. Jed-
nym słowem, żeby dostać do-
tację, trzeba się słuchać i być 
grzecznym. To oczywiście nic 
nowego, ale należy sobie 
z tego zdawać sprawę. 

Ponadto z punktu widze-
nia Brukseli głównym celem 
dotacji nie jest pomoc firmom 
czy gminom, tylko realiza-
cja unijnych polityk. Biorąc 
dotację, samorządy przesta-
ją być niezależne także w in-
nym wymiarze. – Jest taki ze-
spół zależności związany 
z takim dziadowaniem, zwią-
zany z pieniędzmi, które po-
chodzą ze źródeł pozabudże-
towych. To spowodowało, że 
wójtowie, burmistrzowie, rad-
ni stoją jak głupi przed carem. 
Bo dużo zależy od wojewody, 
dużo zależy od sejmiku: ile 
dostaną subwencji, środków 
pomocowych – zauważa Ste-
fan Oleszczuk, były burmistrz 
Kamienia Pomorskiego, były 
starosta kamieński.

Unijne dotacje to tak-
że zaproszenie do korup-
cji. Rządowy Program Prze-
ciwdziałania Korupcji na lata 
2014–2019 wśród obszarów 
życia społecznego w Polsce 
najbardziej zagrożonych ko-
rupcją wymienia właśnie ob-

Niejednokrotnie realizowa-
ne przez gminy projekty do-
tacyjne mijają się z potrzeba-
mi mieszkańców. W Czeladzi 
(woj. śląskie) brakuje miejsc 
parkingowych, ale dotacje 
były na ścieżki rowerowe, więc 
na nich teraz mieszkańcy… 
parkują swoje auta. W wie-
lu miastach, aby dostać dota-
cję na remont dróg, wprowa-
dza się buspasy utrudniające 
ruch i tym samym powodu-
jące większe zużycie paliwa. 
Z dotacji unijnych w podkar-
packiej gminie Gorzyce przez 
pola wybudowano asfaltową 
drogę… donikąd. Za pieniądze 
unijne buduje się za duże bi-
blioteki czy infokioski, z któ-
rych nikt nie korzysta. Kilka-
naście razy drożej niż cena 
rynkowa kosztują finansowa-
ne przez UE portale dla miło-
śników sportów wodnych czy 
kotów, znikające po 5-letnim 
okresie trwałości projektu. 

Niejednokrotnie efekty 
dotacji unijnych są nietrwa-

niądzach – mówi Marek Ber-
naciak, przedsiębiorca z Koła. 

Co więcej, jeśli firma nie 
poradzi sobie z warunkami, 
do których się zobowiązała 
w umowie dotacyjnej, może 
zostać bankrutem z długami 
i z koniecznością zwrotu do-
tacji. A koszty ponoszą także 
niedoszli beneficjenci, których 
wnioski odpadły w konkursie 
(także przez nepotyzm i ko-
rupcję). Oznacza to, że pie-
niądze, czas i wysiłki skiero-
wane na pozyskanie dotacji 
zostały bezpowrotnie straco-
ne. Są takie konkursy, w któ-
rych łączny koszt przygoto-
wania wniosków jest wyższy 
niż pula do rozdysponowania.

(Nie)potrzebne projekty
Kolejne straty wynikają z tego, 
że wiele „inwestycji”, szczegól-
nie samorządowych, współfi-
nansowanych przez UE, nie-
koniecznie jest niezbędnych. 
Generują one potem kosz-
ty związane z utrzymywaniem 
obiektów, takich jak domy kul-
tury, muzea, opery czy stadio-
ny. Np. budowa Muzeum Ślą-
skiego kosztowała 261,3 mln 
zł, w tym unijna dotacja wynio-
sła 178,2 mln zł, ale jego rocz-
ne utrzymanie to kilkadziesiąt 
milionów złotych. Na Mazow-
szu gminy nie miały pienię-
dzy, by sfinansować utrzyma-
nie wybudowanych z dotacji 
świetlic, więc stały puste. Na 
dodatek z reguły w tego typu 
obiektach obowiązuje 5-let-
ni okres, w czasie którego nie 
można pobierać opłat za ofe-
rowane tam usługi. W całej 
Polsce z pomocą unijnych do-
tacji powstawały też strefy go-
spodarcze, do których jednak 
latami nie udawało się ścią-
gnąć żadnego inwestora albo 
nieliczni zajmowali ułamek 
dostępnych terenów.

[Fundusze unijne]
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– Dotacje to kierowanie 
pieniędzy od ludzi, którzy 
wiedzieli, jak je wypracować, 
do tych, którzy nie wiedzie-
li, jak je wypracować. Od tych, 
którzy lepiej nimi zarządzali, 
do tych, którzy zazwyczaj za-
rządzają nimi gorzej – mówi 
poseł Sośnierz. 

W rezultacie kosztem efek-
tywnego sektora prywatnego 
dochodzi do rozszerzenia nie-
wydajnego sektora publicz-
nego. Według danych GUS 
inwestycje sektora prywatne-
go zmniejszyły się z 13,4 proc. 
w 2004 roku do 9,7 proc. PKB 
w 2018 roku. W tych latach in-
westycje sektora publiczne-
go zwiększyły się z 4,9 proc. 
do 6,5 proc. PKB. Nie jest to 
korzystny trend. Co więcej, 
mimo tego rzęsistego deszczu 
euro, w ciągu ostatnich 25 lat 
w relacji do PKB wydatki inwe-
stycyjne w Polsce bynajmniej 
nie były najwyższe w czasie 
członkostwa w UE, a w latach 
1998–2000, kiedy to wynio-
sły ok. 24 proc. Z kolei najsłab-
szy był rok 2017 z 17,5 proc.

nych prowadzi do wniosku, że 
oddziaływanie polityki spój-
ności na tempo wzrostu PKB 
nie różni się istotnie od zera. 
Tymczasem dochodzimy do 
najważniejszego punktu – do 
tego, co francuski ekonomi-
sta Frédéric Bastiat określił 
jako „to, czego nie widać”. Na 
co wydano by pieniądze, któ-
re w formie podatków zostały 
zabrane z realnej gospodarki 
po to, by można było rozda-
wać dotacje? Jedno jest pew-
ne: wiele prywatnych inwe-
stycji w ogóle NIE POWSTAŁO. 

szar wdrażania programów 
unijnych. CBA co chwilę poda-
je informacje o kolejnej afe-
rze związanej z wyłudzaniem 
unijnych srebrników. W tym 
celu najczęściej fałszowane 
są dokumenty. W takich sy-
tuacjach należy winić nie tyle 
„przedsiębiorczych” benefi-
cjentów, że biorą pieniądze, 
by je wydać z punktu widze-
nia programu dotacyjnego 
w sposób nieracjonalny i mar-
notrawny, ile bardziej system, 
który je w ogóle rozdaje. 

To, czego nie widać
Niezwykle niepożądane jest 
też to, że dotacje unijne to ro-
dzaj interwencjonizmu pań-
stwowego, który powoduje de-
formację relacji na rynku. To 
z kolei oznacza nieoptymalne 
wykorzystanie zasobów, któ-
rych przecież mamy ograni-
czoną ilość. W branży szkoleń 
czy usług internetowych do-
szło do zdemolowania rynku. 
Firma szkoleniowa bez dota-
cji nie jest w stanie konkurować 
z firmą, która załatwiła sobie 
dotacje. Z kolei „darmowy” In-
ternet z UE uderza w prywatne 
firmy, którym kurczy się rynek. 

Co więcej, z powodu czeka-
nia na kwestie formalne i wy-
płatę dotacji firmy zmuszone 
są do przesuwania inwesty-
cji w czasie. Jest to szczególnie 
zabójcze w branży IT, w któ-
rej wszystko bardzo szybko 
się zmienia. Innym niebezpie-
czeństwem jest konieczność 
drobiazgowego trzymania się 
przyjętych wstępnie założeń, 
co może powodować, że po 
latach w trakcie realizacji pro-
jekt staje się bezużyteczny.

W analizie FOR pt. „Fun-
dusze UE nie zastąpią po-
trzebnych reform w Polsce” 
czytamy, iż zbiorczy prze-
gląd badań ekonometrycz-

Z aczęła się legislacyjna 
jesień. Drżyjcie przed-
siębiorcy! Dlaczego ktoś 

ma się bać? – zapytasz Drogi 
Czytelniku – wszak rząd pra-
cuje nad całym pakietem no-
wych rozwiązań dla polskich 
firm i gospodarki. Wśród nich 
znajduje się szereg korzyst-
nych, jak ulga podatkowa dla 
powracających do kraju, uła-
twienia dla inwestorów, prawo 
do zdobycia statusu inwesto-
ra strategicznego, szereg ulg 
na badania, rozwój czy wejście 
na rynek kapitałowy. Na ho-
ryzoncie są też korzyści zwią-
zane z tzw. estońskim CIT-em 
czy rozszerzenie możliwości 
stosowania ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych. 
Brzmi dobrze? Owszem. 

Ale najlepsze rozwiązania 
nie przykryją niestety tych, któ-
re wpłyną negatywnie na sy-
tuację polskich firm, konkret-
nych branż czy całej gospodarki. 
A koszyk złych rozwiązań wpro-
wadzonych lub zapowiadanych 
jest naprawdę bogaty: ovato-
wienie usług finansowych, ry-
zyko podwyżek akcyzy, podatek 
od usług cyfrowych, tzw. poda-
tek cukrowy oraz podatek od 
deszczu, utrzymywanie ograni-
czenia handlu w niedziele, ogra-

niczenie rynku pożyczek poza-
bankowych, wzrost akcyzy na 
używane samochody, wprowa-
dzenie CIT-u dla spółek koman-
dytowych, pełne oskładkowanie 
umów zleceń czy ostatecznie 
zakaz działania branży hodowli 
zwierząt futerkowych oraz uboju 
rytualnego. A wszystkie te roz-
wiązania są wprowadzane lub 
planowane do wprowadzenia 
jak najszybciej, bez zachowania 
właściwego vacatio legis, czę-
sto procedowane jako projekty 
poselskie, bez zachowania wła-
ściwego trybu konsultacji i oce-
ny regulacji, implementowane 
wbrew protestom dotykanych 
podmiotów. To jeszcze nie ko-
niec. Powyższy katalog (pisany 
z pamięci!) nie zawiera dodat-
kowych regulacji wprowadza-
nych, jak i zapowiadanych, które 
wynikają z prawa unijnego. 

Cóż więc z tego, że rząd de-
klaruje, iż chce ułatwiać życie 
firmom i obywatelom, pragnie 
upraszczać prawo, nie zwięk-
szać podatków czy tworzyć 
przepisy sprzyjające rozwojo-
wi przedsiębiorczości i inwe-
stycjom? Na każdą dobrą usta-
wę pisanych jest pięć złych. A te 
złe przysłaniają nawet najlep-
sze rozwiązania prorynkowe. 
Spójrzmy na dane obiektywne:  

rankingi swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej są tu-
taj bezwzględne. Polska notuje 
od kilku lat konsekwentne spad-
ki. Według Doing Business nasz 
kraj jest na 40. pozycji, w Paying 
Taxes – 77. Polska jest krajem 
o największej zmienności prawa 
w Unii Europejskiej – to z rapor-
tu Grant Thorthon. 

Dla inwestorów wyznaczni-
kiem nie są punktowe rozwią-
zania, które mają ich zachęcić 
do rozwoju biznesu nad Wisłą. 
Oni patrzą na całokształt. Nie 
mają czasu analizować szcze-
gółowych, zawiłych przepisów 
dotyczących uproszczeń czy 
ulg. Patrzą na rankingi, czy-
tają nagłówki w prasie, ana-
lizują bezpieczeństwo inwe-
stycji. Polska nie robi klimatu 
pod przedsiębiorców… Fir-
my wolałyby już nie mieć tej 
jednej dobrej ustawy, byleby 
nie wprowadzano tych pięciu 
złych. Często bardzo złych. 

Ja tak tylko zauważam. Żeby 
po wyborach znów nie było, 
że przedsiębiorcy nie doceni-
li polityki rządu i znów na Do-
brą Zmianę nie zagłosowa-
li. Tym bardziej że o żadnym 
z tych niekorzystnych rozwią-
zań w kampanii wyborczej nie 
mówiono.

Na jedną Na jedną 
dobrą,dobrą,   
pięć złych

Piotr Palutkiewicz

[Felieton]
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W branży 
szkoleń czy usług 
internetowych 
doszło do 
zdemolowania 
rynku. 
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Ulga na robotyzacjęUlga na robotyzację    
skończy jak inne ulgi na innowacje?

nia dodatkowych 50 proc.
tzw. kosztów kwalifikowa-
nych związanych z inwesty-
cjami w robotyzację. Zgodnie 
z informacjami upublicznio-
nymi przez resort finansów 
odliczenie od podstawy opo-
datkowania 50 proc. kosztów 
kwalifikowanych związanych 
z inwestycjami w robotyza-
cję dotyczyć ma: zakupu lub 
leasingowania nowych robo-
tów i kobotów, zakupu opro-
gramowania, zakupu osprzętu 
(np. torów jezdnych, obrotni-
ków, sterowników, czujników 
ruchu, efektorów końcowych), 
zakupu urządzeń bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (BHP) 
i zakupu szkoleń dla pracow-
ników, którzy będą obsługi-
wali nowy sprzęt.

Nowe odliczenie miałoby 
obowiązywać już od 2021 roku, 
a wydatki można będzie odli-
czać do końca 2025 roku, czy-
li przez pięć lat. Ulga ma zatem 
charakter czasowy. Będzie za to 
powszechnie dostępna zarów-
no dla podatników podatku do-
chodowego od osób prawnych 
(CIT), jak i podatku dochodowe-
go od osób fizycznych (PIT), i to 
niezależenie od wielkości firmy 
(podatnika) oraz branży, w któ-
rej prowadzi ona działalność.

Samo rozliczanie ulgi spro-
wadzać się ma do tego, że wy-
datki poniesione na robotyzację 
przedsiębiorcy będą mogli odli-
czyć w ciągu roku podatkowego, 
a w momencie składania rocz-
nego zeznania podatkowego 
dokonają dodatkowego odpisu 
(50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych), tak jak ma to dziś miejsce 
przy uldze na prace badawczo-
-rozwojowe (ulga B+R).

Prawie jak ulga B+R
Jak podkreśla Ministerstwo Fi-
nansów, konstrukcja ulgi (spo-
sób dokonania dodatkowego 
odliczenia, stworzenie katalogu 
konkretnych wydatków, na któ-
re będzie obowiązywać ulga na 
robotyzację), została przygo-
towana na podstawie doświad-
czeń ulgi na badania i rozwój.

Z danych resortu wynika, że 
z ulgi B+R korzysta coraz wię-
cej firm. Jak chwali się minister-
stwo, w 2019 roku aż o 34 proc. 
(w porównaniu z 2018 ro-
kiem) wzrosła liczba podmio-
tów, które wykorzystały ulgę 
na prace badawczo-rozwojo-
we. Z ulgi tej skorzystało w ubie-
głym roku 1277 podatników CIT 
oraz 1192 podatników PIT (czy-
li – jak podaje resort finansów 
– o 54 proc. podatników PIT wię-
cej niż rok wcześniej). Powsta-
je jednak pytanie, czy to istotnie 
tak oszałamiający wynik, a ulga 

okazała się sukcesem? Można 
w to wątpić.

Według danych Minister-
stwa Finansów w 2018 roku (da-
nych za 2019 rok jeszcze nie 
opublikowano) zeznanie rocz-
ne złożyło 507 006 podatni-
ków CIT. Gdyby w 2019 roku ich 
liczba była zbliżona, oznaczało-
by to, że z ulgi B+R skorzysta-
ło, uwaga… 0,25 proc. wszystkich 
podatników CIT, którzy złożyli 
zeznanie. W przypadku PIT licz-
ba podatników rozliczających 
się z działalności gospodarczej 
(według skali i według stawki li-
niowej) wyniosła 3 418 651 osób 
(dane za 2018 rok, brak danych 
za rok 2019). Czyli w tym przy-
padku z ulgi na B+R skorzysta-
ło około 0,03 proc. podatników.

Jak widać, zarówno w przy-
padku podatników CIT, jak i PIT, 
z ulgi na badania i rozwój ko-
rzysta grubo poniżej pół pro-
centa podatników. Trudno zatem 
uznać, że zainteresowanie tym 
odliczeniem jest jakieś zaska-
kująco duże, mimo że istotnie 
z roku na rok korzystających jest 
więcej. Kłopot jednak w tym, że 
w liczbach bezwzględnych nie-
wiele więcej. Ładnie wyglądają 
tylko wzrosty procentowe.

Imponująco wcale nie wy-
glądają też nakłady ponoszo-
ne w ramach ulgi. Według da-
nych, które podaje Ministerstwo 
Finansów, od podstawy opodat-

kowania podatnicy CIT odliczyli 
w związku z tym niecałe 2,2 mld 
zł (a podatnicy PIT ledwie 
275 mln zł). Dla porównania po-
wiedzmy, że łączne przychody 
podatników CIT w 2018 roku wy-
niosły 5 813,5 mld zł, a ich do-
chód 437,6 mld zł. Nawet zatem 
w proporcji do wypracowanych 
dochodów, nakłady poniesio-
ne przez podatników i odliczone 
w ramach ulgi B+R nie są impo-
nujące.

Niewielki koszt
Co więcej, w 2019 roku można 
było skorzystać po raz pierw-
szy z ulgi IP Box, przezna-
czonej dla przedsiębiorców, 
którzy komercjalizują prawa 
własności intelektualnej (IP) 
pozyskane z własnej działal-
ności badawczo-rozwojowej. 
Jak podało Ministerstwo Fi-
nansów, w 2019 roku korzy-
stających z tego odliczenia 
podatników było 1650. A za-
tem znowu – z ulgi skorzysta-
ło grubo poniżej jednego pro-
centa podatników.

Bardzo prawdopodobne, że 
podobną popularnością bę-
dzie cieszyła się także nowa 
ulga robotyzacyjna. Minister-
stwo Finansów szacuje, że dzię-
ki uldze liczba robotów zwięk-
szy się w Polsce 2,5-krotnie. Na 
koniec 2018 roku było ich w Pol-
sce około 13,6 tys., oznaczało-
by to wzrost liczby robotów do 
około 34 tys. Wprowadzenie 
ulgi ma kosztować budżet około 
150 mln zł w pierwszym roku jej 
obowiązywania i około 315 mln 
zł w ostatnim (piątym), bę-
dzie to zatem porównywalne do 
kosztów ulgi B+R. W sumie za-
tem koszt ulgi będzie niewiel-
ki w porównaniu do tego, co da 
resortowi finansów np. opodat-
kowanie CIT spółek komandy-
towych, które planowane jest już 
na rok 2021.

Rząd planuje wprowadzenie 
w 2021 roku nowej ulgi na 

robotyzację. Ma ona być 
oparta na konstrukcji ulgi 

na badania i rozwój. Kłopot 
w tym, że z tej ostatniej 

korzysta znacznie mniej niż 
pół procenta podatników 
podatków dochodowych. 

Z nową ulgą może być 
niestety podobnie.

Marek Kutarba

Podatki [Nowe odliczenia]

C hcemy zwiększenia 
poziomu robotyza-
cji polskiej gospodarki. 

Przyczyni się to do jej moder-
nizacji i polepszenia jakości 
i elastyczności produkcji oraz 
komfortu pracy. Zwiększenie 
produkcji przemysłowej przy 
pomocy robotów podnosi wy-
dajność i zyskowność, a tym 
samym konkurencyjność firm. 
W dłuższej perspektywie uła-
twia ekspansję eksportową – 
przekonywała wicepremier, 
minister rozwoju Jadwiga 
Emilewicz, w której resorcie 
powstał pomysł na nowe od-
liczenie.

Charakter czasowy
Sama ulga ma polegać na 
daniu możliwości odlicze-

Ministerstwo 
Finansów szacuje, że 
dzięki uldze liczba 
robotów zwiększy 
się w Polsce 
2,5-krotnie. 
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62 kilogramy  62 kilogramy  
złota  złota  

za odsiecz 
wiedeńską

B itwa pod Wiedniem była 
jedną z największych bi-
tew w dziejach Europy. 

Obok Grunwaldu w historii Pol-
ski nie było zwycięstwa, które 
wywołałoby większe uznanie na 
świecie. Od Wysp Brytyjskich 
po azjatyckie stepy mówiono 
o polskim królu Janie III Sobie-
skim – pogromcy Turków i wiel-
kim wodzu. Oczywiście Pola-
cy spodziewali się wdzięczności 
Austriaków. O tym jednak, że 
na wdzięczność Habsburgów 
nie ma co liczyć, Sobieski mógł 
przekonać się krótko po zwycię-
stwie. Cesarz Leopold nie chciał 
godnie uczcić wkładu wojsk 
polskich w zwycięstwo pod 
Wiedniem. Zgodził się jedy-
nie na to, by Sobieski 13 wrze-
śnia jako pierwszy wkroczył do 
stolicy Austrii, gdzie został en-
tuzjastycznie powitany. I na tym 
koniec.

Chłodno i z wyniosłością
Leopold I traktował polskich 
sojuszników chłodno i z wy-
niosłością. Cesarz Austrii nie 
zdjął kapelusza, gdy po bitwie 
prezentowano mu syna So-
bieskiego – królewicza Jakuba. 
Nie uczynił też żadnego gestu, 
gdy podczas przeglądu wojsk 
pochylały się przed nim zwy-
cięskie polskie sztandary.

Potem było już tylko go-
rzej. Austriacy nie dostarczy-
li polskim wojskom prowiantu 
i nie pozwolili wejść rycerzom 
do miasta. Zdarzały się na-
wet przypadki otwierania ognia 
do wygłodniałych Polaków, 
gdy ci próbowali dostać się do 
Wiednia po żywność. Austria-
cy utrudniali nawet pozyskanie 
statków potrzebnych do prze-
wiezienia rannych do zorgani-
zowanego w Preszburgu szpi-
tala. 

Rozgoryczony król, zasko-
czony niewdzięcznością wie-

deńczyków, pisał do królowej 
Marysieński: „Stoimy tu, nad 
brzegami Dunaju, jak kiedyś 
lud izraelski nad babilońską 
wodą, płacząc nad końmi na-
szymi, nad niewdzięcznością 
tak nigdy niesłychaną”.

Lew Lechistanu z pewnością 
przypominał sobie wtedy, ja-
kie były kulisy polskiej od-
sieczy Wiednia. Odsieczy, do 
której o mały włos, a wcale by 
nie doszło…

Radość Króla Słońce
Sobieskiego na tron Rzeczy-
pospolitej wyniosła w dużej 
mierze sława zwycięzcy Tur-
ków w bitwie pod Chocimiem 
(w roku 1673). Nikt zresztą 
z europejskich monarchów nie 
cieszył się bardziej z elekcyj-
nego wyboru polskiej szlach-
ty niż Król Słońce, czyli Ludwik 
XIV. Przyczyna była prosta 
– Lew Lechistanu zapowia-
dał się na wiernego sojuszni-
ka Francuzów. I tak początkowo 
było. Jan III Sobieski w pierw-
szych latach swoich rządów, 
zawiązawszy sojusz z Francją 
i Szwecją, bardziej zaintere-
sowany był północnymi gra-
nicami Rzeczypospolitej, a ści-
ślej mówiąc, inkorporacją Prus 
Książęcych niż wojną z Impe-
rium Osmańskim. Nic z tych 
zamierzeń jednak nie wy-
szło m.in. za sprawą szlach-
ty niechętnej przyszłej wojnie 
z elektorem brandenburskim.

Niepowodzenie bałtyc-
kich planów Sobieskiego było 
jedną z przyczyn skierowania 
uwagi monarchy na południo-
we rubieże Rzeczypospolitej, 
wokół których było coraz bar-
dziej gorąco.

W 1679 roku Sejm Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów 
udzielił poparcia  Sobieskie-
mu dla antytureckiej polityki 
i dla pozyskania sojuszników 

w planowanej rozprawie z Tur-
kami. Polski król złożył wtedy 
propozycję sojuszu cesarzowi 
Austrii Leopoldowi I, który jed-
nak odniósł się do tego z dużą 
rezerwą. Cesarz Austriaków 
był bowiem przekonany, że 
Turcja prędzej uderzy na Pol-
skę lub Rosję niż na Austrię.

Sytuacja zmieniła się rady-
kalnie we wrześniu 1682 roku, 
gdy przeciwko Austrii zbroj-
nie wystąpili Węgrzy. Wspie-
rani przez Turcję Madzia-
rzy wybrali na swojego króla 
(górnych Węgier) Emeryka 
Thököly’ego, który stał się len-
nikiem sułtana. Oznaczało to 
ni mniej, ni więcej tylko wojnę 
między Imperium Osmańskim 
a Cesarstwem Austriackim. 
Taki obrót sprawy był z kolei 
na rękę Królowi Słońce, któ-
ry życzył sobie widzieć osta-
teczną klęskę znienawidzo-
nych Habsburgów, z którymi 
Francja toczyła długie i krwa-
we wojny. Ludwik XIV posta-
nowił, że za wszelką cenę nie 
dopuści do sojuszu Wiednia 
z Warszawą.

Rola pewnego markiza
Jego plan miał zrealizować 
francuski poseł w Warsza-
wie, markiz Franciszek Vitry 
de I’Hopital. Francuski dyplo-
mata dysponował potęż-
nym orężem – przebiegłością 
i pieniędzmi, które w połącze-
niu z przekupstwem większo-
ści polskich magnatów zdawa-
ło się gwarantować realizację 
planu.

I rzeczywiście, stronnic-
two francuskie wśród posłów 
Rzeczypospolitej, opowiada-
jące się przeciwko sojuszowi 
z Habsburgami, szybko rosło 
w siłę podsypywane francu-
skimi złotem. Jednak Sobie-
ski postanowił przeciwdzia-
łać. Polski król prowadził już 

Gdy przez kilka najbliższych dni po zwycięskiej bitwie 
pod Wiedniem, do której doszło 12 września 1683 roku, 

Austriacy nawet nie dostarczyli żywności polskiemu 
wojsku, wielu żołnierzy Jana III Sobieskiego w słowach 

„Niechby ta pycha do szczętu wyginęła” wyrażało opinię, 
iż niewdzięczny cesarz niepotrzebnie otrzymał polską 
pomoc. Zapewne nikt z nich nie wiedział wówczas, iż 
do odsieczy Wiednia faktycznie mogło nie dojść. Za 

taką możliwość jedno z europejskich mocarstw chciało 
zapłacić… 62 kilogramy złota.

Jarosław Mańka

[Królewska łapówka]
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zapłacił również markiz de Vi-
try, którego odwołania zażą-
dał sam Sobieski.

Jakie sumy wydała Francja 
na polskich przekupnych ma-
gnatów? Tego nie wiadomo, 
ale wziąwszy pod uwagę „kró-
lewską ofertę” 100 tys. liwrów, 
musiała to być góra pienię-
dzy, która w przypadku reali-
zacji planu Ludwika XIV i tak 
by się Francji opłaciła. Wyjąt-
kowo tym razem się nie uda-
ło. Lew Lechistanu nie żałował 
z kolei pieniędzy na swoich 
agentów i szyfrantów.

500 tys. zł od króla
Sobieski oczywiście wykorzy-
stał nastroje wśród szlach-
ty i szybko przeforsował so-
jusz z cesarzem. Ostatecznie 
traktat z Austrią został pod-
pisany 1 kwietnia 1683 roku 
(następnie antydatowany na 
31 marca ze względu na funk-
cjonujący już w XVII wieku…
prima aprilis). Na mocy trak-
tatu Rzeczpospolita miała wy-
stawić 40-tys. armię, Austria 
– 60-tys. Cesarz zobowią-
zał się też subsydiować wy-
stawienie polskiej armii kwo-
tą 360 tys. florenów oraz 
kwotą 150 tys. florenów woj-
ska Hieronima Lubomirskie-
go. Wkrótce w Rzeczypospo-
litej rozpoczęły się zaciągi do 
armii. Sam król z własnej kiesy 
wyłożył 500 tys. zł na wojsko.

Tymczasem już w poło-
wie lipca oddziały dowodzo-
ne przez wielkiego wezyra 
Kara Mustafę znalazły się pod 
Wiedniem i rozpoczęły jego 
oblężenie. Liczyły one ponad 
100 tys. żołnierzy (niektó-
re źródła szacują ich liczeb-
ność nawet na 300 tys.). Była 
to największa armia, jaką Tur-
cy zmobilizowali w XVII wieku. 
Wiedeń miał wprawdzie sil-
ne fortyfikacje i odpowiednią 

liczbę dział, ale wojska Kara 
Mustafy były w tym czasie 
wyspecjalizowane w zdoby-
waniu fortec. Cesarz austriacki 
musiał ewakuować się w głąb 
kraju. Pomoc Rzeczypospoli-
tej stała się dla Austrii sprawą 
gardłową.

16 lipca do Jana III Sobie-
skiego dotarł posłaniec cesa-
rza Leopolda z prośbą o po-
moc. Król ruszył niezwłocznie 
z tymi siłami, które udało się 
zebrać, czyli z 27-tys. ar-
mią. Po drodze zatrzymał się 
na Jasnej Górze i w Piekarach 
Śląskich, gdzie przed obraza-
mi Matki Bożej błagał o zwy-
cięstwo.

3 września w Tulln nad Du-
najem król przejął dowodzenie 
nad całością wojsk austriac-
kich, niemieckich i polskich, li-
czących łącznie 70 tys. żołnie-
rzy. 12 września pod murami 
Wiednia rozegrała się jedna 
z największych bitew w dzie-
jach Europy. Zgodnie z pla-
nem króla na zaskoczonych 
Turków ze wzgórza Kahlen-
berg runęła rozstrzygająca 
szarża husarii.

Zwycięstwo Jana III Sobie-
skiego było całkowite. Zgi-
nęło 20 tys. Turków, podczas 

gdy po stronie wojsk sprzy-
mierzonych poległo 1500 ry-
cerzy, z czego połowa to Po-
lacy. Zaraz po zwycięskiej 
bitwie, w nocy, w zdobycznym 
namiocie wezyra król napi-
sał dwa listy. Jeden do papie-
ża Innocentego XI ze słowa-
mi venimus, vidimus et Deus 
vicit (Przybyliśmy, zobaczy-
liśmy i Bóg zwyciężył), drugi 
do małżonki Marysieńki, za-
czynając od słów: „Bóg i Pan 
nasz na wieki błogosławiony 
dał zwycięstwo i sławę naro-
dowi naszemu, o jakiej wieki 
przeszłe nigdy nie słyszały”.

Zero wdzięczności
Odsiecz wojsk polskich przy-
była w ostatniej chwili. Król 
w kolejnym liście do Mary-
sieńki napisał, że widząc znisz-
czenia, jakie Turcy uczyni-
li w Wiedniu, obrona miasta 
upadłaby w ciągu pięciu dni. 
Niestety, kolejne dni po bitwie 
i zachowanie cesarza Leopol-
da I były afrontem dla króla 
i wojsk polskich. Sobieski pisał 
w listach, iż ranni polscy ryce-
rze leżą „na gnojach”, na próż-
no oczekując godnej opieki.

Podczas pisania tego ar-
tykułu nachodzi mnie pyta-
nie, czy Jan III Sobieski kiedy-
kolwiek wspomniał cesarzowi 
Leopoldowi o tym, iż Francja 
chciała go przekupić równo-
wartością 62 kg złota po to, 
by odsiecz wiedeńska nie do-
szła do skutku? Dzisiaj, tak-
że biorąc pod uwagę historię 
z pomnikiem odsieczy wie-
deńskiej (władze austriac-
kiej stolicy nie zgodziły się, 
by takowy pomnik, dar Pola-
ków, znalazł się na Wzgórzu 
Kahlenberg), trudno mówić 
o jakiejkolwiek wdzięczno-
ści Austriaków. I wcale jej nie 
oczekujmy. Pilnujmy za to 
własnych interesów.

pertraktacje traktatowe z wy-
słannikiem Leopolda I w Ja-
worowie i Warszawie pod ko-
niec 1682 roku i na początku 
roku 1683 . Szybko zwołał też 
sejm na 27 stycznia 1683 roku. 
Oczywiście bardzo energicz-
nie działał też i markiz Vi-
try de I’Hopital, który w pew-
nym momencie postanowił… 
przekupić polskiego monar-
chę (skoro łatwo poszło z ma-
gnatami).

I tutaj trafiła kosa na ka-
mień. Jak pisze austriacki hi-
storyk Sachslehner, francuski 
poseł zaoferował polskiemu 
królowi ni mniej, ni więcej tyl-
ko „Sto tysięcy liwrów, o ile ten 
zrezygnuje z sojuszu z cesa-
rzem, lecz polski władca bez 
wahania odrzucił propozycję 
posła, mówiąc, że pieniądze 
nie są w stanie skłonić go do 
działania, którego nie potra-
fiłby pogodzić z własnym po-
czuciem obowiązku”.

Królewska łapówka
Była to kwota, która z pew-
nością na Sobieskim zrobiła 
wrażenie. Sto tysięcy liwrów 
to równowartość 62 kilogra-
mów złota. Można by rzec – 
iście królewska łapówka.

Na szczęście rodzina So-
bieskich do biednych nie na-
leżała, a i królowi na sercu le-
żało, by Rzeczpospolita była 
podmiotem, a nie przedmio-
tem polityki międzynarodo-
wej. Jan III postanowił ukrócić 
działania francuskiego posła, 
który nad Wisłą zachowywał 
się jak udzielny władca. Sko-
ro można było kupić Polaków 
przez Francuzów, to czemu nie 
spróbować kupić Francuzów 
przez Polaków? Nic prostsze-
go.

Wkrótce agentom So-
bieskiego udało się przeku-
pić dwóch pracowników fran-

cuskiego poselstwa, dzięki 
którym polski monarcha wie-
dział o każdym ruchu markiza. 
Agenci króla Jana III znaleźli też 
sposób na to, by sprawdzać li-
sty wysyłane do Paryża pocz-
tą przez Gdańsk. Brakowało je-
dynie twardych dowodów. Aby 
je zdobyć, Polacy posunęli się 
nawet do napadu na kurie-
rów księcia elektora branden-
burskiego, z których usług ko-
rzystał de Vitry. W ten sposób 
w polskie ręce wpadła tajna ko-
respondencja kompromitująca 
polskich dostojników biorących 
pieniądze od markiza Vitry.

Podczas posiedzenia Sej-
mu 16 marca 1683 roku wy-
dawało się, że markiz Vitry ma 
zwycięstwo w kieszeni. Pod-
czas obrad członkowie potęż-
nej „partii francuskiej” rozpo-
wszechniali broszury i ulotki 
nawołujące do niezawierania 
sojuszu z Habsburgami.

List z komentarzem
Sobieski odpowiedział na atak 
„partii francuskiej” bardzo in-
teligentnie. Najpierw posłowie 
zapoznali się z raportem Sa-
muela Proskiego – polskiego 

rezydenta w Stambule, który 
donosił o zakrojonych na sze-
roką skalę zbrojeniach Wy-
sokiej Porty. Następnie król 
nakazał odczytać przechwy-
cone, skopiowane i odszyfro-
wane (sic!) listy francuskie-
go ambasadora do Ludwika 
XIV, w których wymienione są 
sumy wypłacone przekup-
nym senatorom. List dodat-
kowo opatrzony był upoka-
rzającym komentarzem o do 
cna skorumpowanej polskiej 
szlachcie, z którą za pienią-
dze można robić „co się żyw-
nie podoba”.

Przechwycone listy obcią-
żyły wielu czołowych polskich 
dostojników – podskarbie-
go Jana Andrzeja Morszty-
na (który oprócz poezji baro-
kowej nie mniej cenił poezję 
pieniądza), hetmana wielkie-
go koronnego Stanisława He-
rakliusza Lubomirskiego, wo-
jewodę ruskiego Stanisława 
Jabłonowskiego i wielkiego 
hetmana litewskiego Kazimie-
rza Jana Sapiehę. Szlachta po 
odczytaniu listów francuskie-
go posła była oburzona.

Wymienieni podczas ob-
rad Sejmu senatorowie mie-
li się z pyszna – jawili się 
w kontekście realnego turec-
kiego zagrożenia jako wrogo-
wie i zdrajcy Ojczyzny. Dalszy 
rozwój wypadków nie był już 
dla nikogo zaskoczeniem.

Poeta Morsztyn został usu-
nięty z urzędu i stanął przed 
sejmowym trybunałem. Osta-
tecznie uniknął kary, gdyż nie 
udało się rozszyfrować jego 
listów pisanych do Francuzów. 
Morsztyn zawdzięczał to za-
pobiegliwości żony, która za-
wczasu spaliła klucz szyfrowy. 
Podskarbi musiał jednak opu-
ścić kraj; udał się z rodziną do 
Paryża. Za niepowodzenie mi-
sji w Warszawie stanowiskiem 
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O d momentu powsta-
nia Ministerstwa Akty-
wów Państwowych za-

rysowuje się nowe podejście 
do roli spółek Skarbu Państwa 
w gospodarce. Z jednej stro-
ny to oczywiste, że powinny 
koncentrować się one na wła-
snej działalności, wypraco-
wywaniu zysku i zapewnie-
niu bezpieczeństwa państwa 
w danym sektorze (energe-
tycznym, paliwowym, finanso-
wym itp.), z drugiej – nic prze-
cież nie stoi na przeszkodzie, 
by pełniły również funkcję mo-
toru, którego moc pozwoli uzy-
skać odpowiednią dynamikę 
także mniejszym przedsiębior-
stwom. Dzięki temu spółki te 
mogłyby (a w zasadzie powin-
ny) stać się ogromnym wspar-
ciem dla całego sektora MŚP. 
To taka koncepcja, którą można 
zamknąć w stwierdzeniu „duzi 
dla małych”. Niewątpliwie taki 
segment działalności polskich 
czempionów powinien być 
pewnego rodzaju misją, szcze-
gólnie we wspieraniu inno-
wacyjności i konkurencyjności 
kooperantów, z którym spół-
ki wchodzić będą w biznesowe 
relacje. Czas odbudowy gospo-
darki po lockdownie związa-
nym z pandemią to doskonały 

moment, by taką koncepcję na 
poważnie zacząć realizować.

Chodzi o to, by spółki Skarbu 
Państwa budowały takie orga-
nizmy, które wokół nich pozwo-
lą funkcjonować innym, mniej-
szym podmiotom. Słusznie 
w lipcowym numerze „Forum 
Polskiej Gospodarki” zauważył 
prezes Kongresu 590 Remi-
giusz Kopoczek, że to nie tylko 
kwestia kontraktów czy prowa-
dzenia wspólnych interesów, 
ale samego faktu, że duża fir-
ma pokazuje dobre praktyki, ja-
kie wprowadziła i jakie sprawi-
ły, że dynamiczniej się rozwija. 
Bo tak naprawdę ci duzi mogą 
wspomóc tych mniejszych na 
wiele sposobów: pod wzglę-
dem technologicznym, mar-
ketingowym, w kwestii działa-
nia z kooperantami, w kulturze 
pracy, odpowiedniej obsłudze 
klienta itd. Kształcić, eduko-
wać, wspierać, pokazywać nowe 
trendy. Płaszczyzn do wspól-
nego działania jest wiele. 

Taka współpraca będzie dla 
firm z sektora MŚP nieocenio-
na. Tym bardziej że przecież 
wiele z tych firm nie stać na ja-
kieś skomplikowane i drogie 
analizy, badania rynku czy eks-
perymenty technologiczne. To 
byłby niezwykle cenny wkład 

spółek Skarbu Państwa w roz-
wój całej naszej gospodarki. 

Na razie o współpracy du-
żych podmiotów z sektorem 
MŚP mówi się raz na jakiś czas, 
głównie przy głośnych inwesty-
cjach, jak przekop Mierzei Wi-
ślanej czy budowa Centralne-
go Portu Komunikacyjnego. Takie 
inwestycje – co oczywiste – po-
winny być olbrzymią okazją dla 
polskich małych i średnich firm. 
Do tego, by firmy te mogły za-
robić, zbudować rozpoznawal-
ność marki i się rozwijać. Ale za 
hasłem „duzi dla małych” kry-
je się coś więcej – zbudowanie 
pewnego naturalnego mecha-
nizmu współdziałania w każdych 
warunkach i przy każdej okazji. 
Być może do stworzenia takie-
go mechanizmu przyczyni się 
nowa ustawa Prawo Zamówień 
Publicznych, która wejdzie w ży-
cie 1 stycznia 2021 roku. Według 
zapewnień tych, którzy nad nią 
pracowali, ma ona dać poważny 
impuls prorozwojowy średnim 
i małym firmom, w których do-
minuje polski kapitał. Dobre pra-
wo z jednej strony, dobra prak-
tyka w spółkach Skarbu Państwa 
z drugiej – to wszystko może 
sprawić, że hasło „duzi dla ma-
łych” zacznie być skutecznie re-
alizowane. Oby tak było. 

Duzi dla małych,Duzi dla małych,   
czyli sposób na 
wsparcie MŚP 

Piotr Hofman
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Dziękujemy, że jesteśmy RAZEM!

Warszawa, 2-4 października 2020 r.

Z dumą wspieramy rozwój wielkiej rodziny Olimpiad Specjalnych w Polsce. Uczciwa rywalizacja, integracja 

osób z niepełnosprawnościami, szacunek, akceptacja oraz poczucie wspólnoty – są bardzo bliskie wartościom 

Huawei. Jesteśmy obecni w Polsce od 16 lat i angażujemy się w inicjatywy wspierające integrację społeczną, 

pomoc potrzebującym i walkę z wykluczeniami wszelkiego typu.

#GrajmyRazem
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