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słem regulowania płacy minimalnej na pozio-
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PANDEMII
Szkoda, że tak niewiele państw zdecydowa-
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czyli na obniżenie podatków.
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UPROSZCZENIE PRAWA 
PODATKOWEGO 
Nadzwyczajne sytuacje czasami ułatwiają po-
dejmowanie decyzji, które w innym wypadku 
nie byłyby możliwe – mówi poseł PiS Bartło-
miej Wróblewski.

34 CO DALEJ Z POLSKIM GÓRNICTWEM?
Zwijanie górnictwa w Polsce to nic nowego. 
Przez ostanie 30 lat kopalnie likwidowane są 
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38  WYZWANIA DLA POLSKI NA 
NAJBLIŻSZĄ DEKADĘ
Rozpoczęliśmy cykl debat. Chcemy, by projekt 
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[Edytorial]

W alka ze skutkami pandemii – zamrażanie 
branż, pełzające lockdowny, zamykanie gra-
nic, testowanie przyjeżdżających obywate-

li – na całym świecie przypomina poszukiwanie sku-
tecznych rozwiązań metodą prób i błędów. Nie inaczej 
jest w Polsce. Rząd przyjął u nas taktykę oblężonej 
twierdzy i pozostając głuchy na głosy z zewnątrz, sam 
w gronie własnych, „sprawdzonych” doradców pró-
buje uporać się z niezwykle trudną i skomplikowaną 
materią. Co prawda od czasu do czasu informuje opi-
nię publiczną, że coś tam konsultuje z organizacja-
mi zrzeszającymi przedsiębiorców, ale konsultacje te 
polegają raczej na tym, że przedsiębiorcy – zamiast 
brać udział w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań 
– informowani są przez premiera lub któregoś z mi-
nistrów o wprowadzeniu w życie kolejnego rządowe-
go pomysłu. Krótko mówiąc, rząd – jeśli faktycznie się 
konsultuje – to raczej sam ze sobą.    

Warto, by jednak zapoznał się z tym, co orga-
nizacje zrzeszające przedsiębiorców mają do po-
wiedzenia w sprawie koronakryzysu. Okazuje się 
bowiem, że wysuwają dużo pomysłów na to, jak zła-
godzić skutki pandemii, jak ocalić tysiące firm i mi-
liony miejsc pracy. Pomysły są różne, ale bez za-
poznania się z nimi nadal będziemy działać po 
omacku, przyjmując – wzorem nieocenionego Woj-
ciecha Łazarka – taktykę „na udo”. Albo się udo, albo 
się nie udo… A tu chodzi o to, że nie może się „nie 
udoć”, bo przecież w ratowaniu gospodarki chodzi 
o coś więcej niż mecz.

Jedna z organizacji proponuje nawet gospodar-
czy okrągły stół. Nam, ludziom o prawicowych po-
glądach, okrągły stół nie kojarzy się zbyt pozytyw-
nie (nawet w wersji online). Niemniej rzeczywiście 
dobrze by się stało, gdyby rząd „podzielił” się odpo-
wiedzialnością za gospodarczą strategię walki z kry-
zysem z przedsiębiorcami i organizacjami zrzeszają-
cymi tych przedsiębiorców. A w pierwszej kolejności 
wysłuchał najważniejszej propozycji – wstrzymania 
wdrażania przepisów, które obciążą przedsiębiorców 
nowymi podatkami i obowiązkami prawnymi. Przed-
siębiorcy, by przetrwać ten niesłychanie trudny czas, 
potrzebują spokoju legislacyjnego. To jest warunek, od 
którego każdą pomoc należałoby zacząć.

Tymczasem minister finansów, Tadeusz Kościński, 
stwierdził, że nie może wykluczyć zwiększenia ob-
ciążeń fiskalnych w przyszłym roku. Powód? Fatalna 
kondycja budżetu państwa, wynikająca m.in. ze skut-
ków pandemii COVID-19. Bardzo źle by się stało, gdy-
by rząd poszedł tą drogą. Zdecydowanie lepszą była-
by ta, którą na naszych łamach proponuje inny polityk 
obozu rządzącego, poseł Bartłomiej Wróblewski: 
– Nadzwyczajne sytuacje czasami ułatwiają podej-
mowanie decyzji, które w innym wypadku nie były-
by możliwe. Być może więc paradoksalnie to właśnie 
moment, aby upraszczać system podatkowy i obniżać 
podatki. Jako wolnościowiec chciałbym, żebyśmy szli 
w tym kierunku…

Ja również.

Krzysztof Budka

PrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcy   
potrzebują spokoju 
legislacyjnego
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FLASH BIZNES

Dług rośnie 
w błyskawicznym 
tempie

Światowy dług na koniec roku 
może sięgnąć nawet 277 bln dol. 
To efekt zadłużania się firm i rzą-
dów w czasie walki z gospodarczy-
mi skutkami koronawirusa – wyni-
ka z dokumentu opublikowanego 
przez Instytut Finansów Międzyna-
rodowych. Za niemal połowę wzro-
stu zadłużenia odpowiadają przede 
wszystkim rządy krajów rozwinię-
tych. Dług USA może zamknąć się 
na koniec roku kwotą 80 bln dol., 
co będzie oznaczało wzrost o 9 bln 
dol. w porównaniu z końcem 2019 
r. Wzrost zadłużenia w strefie euro 
wyniesie 1,5 bln dol. do poziomu 53 
bln dol.

5458,88 zł 
– tyle wyniosło przeciętne 
wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw 
w październiku. Oznacza 
to wzrost o 4,7 proc. rdr 
– podał Główny Urząd 
Statystyczny. Odczyt jest 
zgodny z przewidywaniami 
ekonomistów. Zatrudnienie 
w tym sektorze rdr spadło 
o 1,0 proc., co jest wynikiem 
lepszym od oczekiwań.

Ponad 3/5 Polaków 
ograniczyło wydatki
61 proc. Polaków ograniczyło wydatki 
w pandemii – wynika z badania „Baro-
metr oszczędności” przeprowadzone-
go przez IMAS International dla Kra-
jowego Rejestru Długów (KRD). Ponad 
43 proc. robi to z powodu wzrostu cen 
produktów i usług, a 35 proc. ze wzglę-
du na spodziewane podwyżki. – Pan-
demia niewątpliwie przewartościowa-
ła nasze życie. Jak pokazuje badanie, 
z jednej strony zmobilizowała Pola-
ków do racjonalnego gospodarowania 
pieniędzmi, ale sprawiła też, że mimo 
dużych zmian w codziennej rzeczywi-
stości i braku pewności co do przyszło-
ści ludzie nie chcą się ograniczać. Jest 
grupa, która nie mogąc żyć jak dotąd, 
czyli np. jeździć na egzotyczne waka-
cje lub chodzić na masowe koncerty, 
rekompensuje sobie to innymi przy-
jemnościami. Zmienia wystrój miesz-
kania czy kupuje sprzęt elektroniczny 
z wyższej półki. Ludzie szukają na-
miastki normalności w tych trudnych 
realiach – analizuje prezes KRD Adam 
Łącki.

9 mld zł na pierwszy etap realizacji CPK
Na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego popłynie 
maksymalnie 9 mld 230 mln zł do 2023 r. - wynika z uchwa-
ły rządu opublikowanej w Monitorze Polskim. Co istotne, 
program nie obejmuje środków z budżetu państwa. Chodzi 
o uchwałę, którą przedłożył Marcin Horała, pełnomocnik ds. 
Centralnego Postu Komunikacyjnego. Podano wówczas, że 
łączne koszty finansowania I etapu CPK szacuje się na ok. 12,8 
mld zł. Podkreślono także, że w latach 2020-2023 pro-
gram nie wymaga zaangażowania funduszy 
z budżetu pań-
stwa. Środki na 
budowę będą po-
zyskane z wy-
emitowanych na ten cel skar-
bowych papierów wartościowych. To 
właśnie zdobyte pieniądze w ten sposób sfi-
nansują realizację inwestycji w tym zakresie.
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Z badań Instytutu Onko-
logicznego w Mediola-
nie i uniwersytetu w Sie-

nie wynika, że koronawirus we 
Włoszech pojawił się już we 
wrześniu ubiegłego roku. Tak 
donosi Polska Agencja Praso-
wa. O podejrzanych zapale-
niach płuc w północnych Wło-
szech czytałem już w marcu 
w mediach społecznościowych. 
Wtedy taka informacja uważa-
na była za teorię spiskową. 

Teza, że lockdown nie jest 
skuteczny i zamiast chronić nas 
przed wirusem, raczej pogrąża 
gospodarkę, nie jest dziś mile 
widziana w informacyjnych krę-
gach głównego nurtu. „Gość 
Niedzielny” za pośrednictwem 
PAP opublikował niedawno roz-
mowę z ministrem zdrowia. In-
formacje o możliwym lockdow-
nie na Boże Narodzenie są 
bezkrytycznie podawane dalej. 

Nie jestem zaskoczony, po-
nieważ w prasie katolickiej nie 
widziałem wcześniej odpowied-
niej moralnej oceny działań rzą-
du. Nie było krytycznej analizy 
programu 500+. Nigdy nie pi-
sano, że podatki są za wyso-
kie. „Gość Niedzielny” drukuje 
teksty o bankowości, które po-
chodzą z projektu edukacyjne-
go Narodowego Banku Polskie-

go. Moralnej oceny bankowości 
opartej na systemie rezerwy 
cząstkowej raczej w tym czaso-
piśmie nie zobaczymy.   

– Dlaczego powinny być 
inne (teksty), krytyczne wobec 
lockdownu? – zapytał mnie ktoś 
w komentarzu w Internecie. Dla-
czego? Ponieważ nie ma jed-
nego tylko rozwiązania. Są ty-
siące argumentów przeciwko 
lockdownowi, które są podda-
wane rządowej cenzurze. Ko-
ściół katolicki powinien być oazą 
wolności w poszukiwaniu praw-
dy. Pokazywanie innych punk-
tów widzenia uczy krytycznego 
myślenia i rozwija.

Nie czytam tylko Ojców Ko-
ścioła, by zrozumieć świat. An-
dré Comte-Sponvill, francuski 
filozof i ateista, ostrzega nas, że 
„życie, które całkowicie poświę-
ca się ochronie przed śmiercią, 
byłoby siłą rzeczy chorobliwe 
i bez smaku”. Jeffery A. Tucker, 
wolnorynkowy ekonomista i na-
wrócony katolik, napisał na Twit-
terze: „Jeśli wierzysz w lock-
down, zamknij się sam w domu. 
A wszystkich innych zostaw 
w spokoju”. 

Benedykt XVI w encyklice 
„Spe salvi” nauczał, że dosko-
nałość nie przynależy naturze 
ludzkiej, gdyż „moc grzechu po-

zostaje ciągle straszną teraźniej-
szością”. Życie to nie tylko brak 
wirusa i ujemny test. Bezpie-
czeństwo socjalne, a teraz bez-
pieczeństwo sanitarne, nie jest 
i nie może być celem człowieka. 

Brak prawdziwych wyzwań 
w państwie opiekuńczym jest 
przyczyną wszelkich kryzysów. 
Pokazał to w latach 60. ubiegłego 
wieku amerykański etolog John 
B. Calhoun w eksperymencie 
zwanym mysią utopią. Warun-
ki, w których wszystko jest w za-
sięgu ręki, bez żadnych kosztów 
i zobowiązań, prowadzą do zani-
ku odpowiedzialności i społecz-
nej współzależności, a w konse-
kwencji do samozagłady. 

Niszowa austriacka szkoła 
ekonomii podpowiada, że wy-
kreślenie z codziennego słow-
nika słowa ryzyko stwarza świat, 
który nie będzie mógł długo ist-
nieć. To ryzyko i niepewność po-
wodują pojawienie się przed-
siębiorcy, a przedsiębiorczość, 
czyli pokonywanie niepewnej 
przyszłości, jest atrybutem każ-
dego ludzkiego działania. Za-
kłamywanie rzeczywistości pro-
wadzi do katastrofy. 

„Statek w porcie jest bez-
pieczny, ale nie po to buduje się 
statki, by stały w portach” (John 
A. Shedd). 

BezpieczeństwoBezpieczeństwo   
sanitarne  

Jacek Gniadek SVD

FELIETON
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Z naszych danych wyni-
ka, że firmy funkcjonu-
ją dzięki zasobom, któ-

re wygenerowały wcześniej, 
takich jak oszczędności. Tyl-
ko 2-3 proc. z nich zwalniało 
pracowników, połowa skorzy-
stała z tarczy antykryzysowej. 
Jednak nawet jeśli w tym mo-
mencie znaczna grupa przed-
siębiorców radzi sobie w nowej 
sytuacji, to jednak boją się nie 
tylko drugiego rzutu choroby, 
ale przede wszystkim głęb-
szego kryzysu gospodarczego 
– przekonuje Bożena Lubliń-
ska-Kasprzak, ekspert Busi-
ness Centre Club (BCC).

Jeszcze bardziej niepoko-
jąco brzmi niezależny głos 
Jakuba Borowskiego, główne-
go ekonomisty Credit Agri-
cole, jednego z ekspertów 
trafniej opisujących zjawi-
ska gospodarcze: „Będzie-
my musieli dławić gospodar-
kę restrykcjami do I kwartału 
2021 r. włącznie” – przewidu-
je, odnosząc się do możliwej 
strategii rządu. Zdaniem eks-
perta taki właśnie pełzający 
lockdown jest wciąż bardziej 
prawdopodobny niż ten peł-
ny. – Ostry lockdown byłby 
już pewną pułapką dla rzą-
dów – dodaje Borowski. 

Diagnoza „choroby 
drugiej fali”
Nie tylko Polska ugina się 
pod ciężarem koronakryzy-
su. Uwzględniając tzw. drugą 
falę zakażeń, w całej Europie 
ekonomiści obniżyli progno-
zy gospodarcze. Dla nasze-
go kraju były one jeszcze do 
niedawna krzepiące. PKB mia-
ło spaść w 2020 r. od 3 do 5 
proc., a w przyszłym roku o co 
najmniej tyle samo się odbić.

Teraz nie jest to już takie 
pewne. Profesorowie zasiada-
jący w Radzie Polityki Pienięż-

nej (RPP) uważają, że skala 
ożywienia aktywności gospo-
darczej w Polsce może być 
ograniczana przez niepewność 
dotyczącą dalszego przebie-
gu i skutków pandemii. To zaś 
z pewnością będzie oddziały-
wać negatywnie na konsump-

cję, inwestycje oraz na akcję 
kredytową. Z tzw. centralnej 
ścieżki lipcowej projekcji NBP 
wynikało też, że PKB „zdołu-
je” w tym roku 5,4 proc., a na-
stępnie odbije się na 4,9 proc. 
w 2021 r. i 3,7 proc. w  2022 r. 
Czy jednak tak się stanie?

Tych celów nie uda się osią-
gnąć bez wdrożenia działań 
naprowadzających gospo-
darkę z powrotem na właści-
we tory. Precyzyjne, spójne 
wewnętrznie i skoordynowa-
ne oraz oczywiście efektywne. 
Działania, rozpisane być może 
w postaci nowego, transpa-
rentnego, a zarazem reali-
stycznego i obliczonego na 
etapy realizacji planu gospo-
darczego. Czy to jest możli-
we?

Proponowane terapie
Organizacje przedsiębiorców 
proponują swoje terapie go-
spodarcze. Zdaniem Łuka-
sza Bernatowicza, wiceprezesa 
BCC, rząd powinien wprowa-
dzić znaczące zmiany w pra-
wie i podatkach. Ten obecny 
rząd, bo z tymi zmianami nie 
ma co czekać do nowego po-
litycznego rozdania. – Wcze-
śniejsze wybory w tym mo-
mencie nie są pożądane, tym 
bardziej że mamy kryzys wy-
wołany COVID-em, ogromny 
deficyt i stale rosnący dług – 
zauważa Bernatowicz. 

Tak czy inaczej, gospodarce 
potrzebna jest teraz kroplówka 
niekoniecznie nowych pienię-
dzy, ale jak najbardziej roz-
sądnych pomysłów. Na pewno 
nie dożynanie jej polityczny-
mi przepychankami, przyno-
szącymi jeszcze większą nie-
pewność i chaos.

Z kolei Sławomir Dudek, 
główny ekonomista Praco-
dawców RP, zaznacza, że jeśli 
w wyniku tej zawieruchy po-

Jak ocalić Jak ocalić 
przedsiębiorcówprzedsiębiorców   
i gospodarkę?

Pilnie potrzebujemy konkretnych działań 
przywracających gospodarkę na właściwe tory. 

precyzyjnie wymierzonych oraz efektywnych. Jest na 
to sporo dobrych pomysłów i idei. Warto po nie sięgać, 

czerpiąc choćby inspirację z tych eksperckich pomysłów. 
Robert Azembski

Gospodarce 
potrzebna jest 
teraz kroplówka 
niekoniecznie 
nowych pieniędzy, 
ale rozsądnych 
pomysłów.

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI | 98 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ [Pakiet pomocowy]



wstałby rząd mniejszościo-
wy albo rząd ekspertów, to 
mógłby to być efekt pożąda-
ny dla gospodarki i przedsię-
biorców. Być może wreszcie 
powstawałyby ustawy moc-
no skonsultowane i nieszko-
dzące firmom. – Może była-
by też szansa na uzdrowienie 
finansów publicznych, a przy-
najmniej na rzetelną diagno-
zę dotyczącą tego, na czym 
stoimy? – rzuca pytanie eko-
nomista. W jego odczuciu 
przedsiębiorcy oczekują spo-
koju legislacyjnego i deregu-
lacji. Choćby po to, aby przy-
gotować się na kolejne fale 
pandemii.

Aktywny w proponowa-
niu rozwiązań gospodar-
czych, Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców (ZPP) 
demonstruje swój „Plan od-
budowy gospodarki po kry-
zysie COVID-19”. Przedstawia 
w nim rozwiązania o charakte-
rze „quick-win”, w kilkunastu 
punktach. A zatem: 

• Zasada generalna – zapew-
nienie stabilności i przewi-
dywalności prawa.

• Zamrożenie planów do-
tyczących podwyżki płacy 
minimalnej.

• Zaniechanie rozwiązań 
mających na celu regulację 
cen rynkowych.

• Wycofanie się ze zmian 
w zakresie pozaodsetko-
wych kosztów kredytów 
konsumenckich.

• Powszechne wdrożenie me-
tody kasowej.

• Zawieszenie naliczania i po-
boru podatków: od wydoby-
cia niektórych kopalin oraz 
bankowego. Ograniczenie 
stosowania innych podat-
ków sektorowych.

• Uchylenie ustawy doty-
czącej ograniczenia handlu 

w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni.

• Zwiększenie kwoty wolnej 
od podatku.

• Zmiany w zakresie podatku 
akcyzowego.

• Skrócenie czasu wydawa-
nia decyzji administracyj-
nych.

• Umożliwienie sprzedaży na 
odległość leków na receptę.

• Wprowadzenie przepisów 
dotyczących ochrony śro-
dowiska w zakresie „dyrek-
tywy plastikowej”.

• Dostęp do baz danych 
i rozwój informatyzacji ad-
ministracji publicznej.

• Zniesienie opodatkowania 
dochodów kapitałowych 
z tytułu finansowania dłu-
gu państwa.

• Usprawnienie infrastruk-
tury prawnej i technicznej 
służącej obrotowi instru-
mentami dłużnymi.

• Zmiany w zakresie odpo-
wiedzialności karnej me-
nadżerów.

Sporo tego. Ale wielu tym po-
stulatom nie można odmó-
wić nie tylko słuszności, ale 
i możliwości prostego, a nawet 
„bezbolesnego” dla budżetu 
wdrożenia.

Centrum im. Adama Smi-
tha (CAS) przygotowało z ko-
lei pakiet rozwiązań dla sekto-
ra MŚP. „Utrzymanie w ruchu 
mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw, czyli ponad 
1,3 mln tzw. samozatrudnio-
nych oraz 700 tys. firm, w któ-
rych pracuje 6,7 mln osób, jest 
na wagę kondycji społecz-
nej i ekonomicznej Polaków” – 
napisali eksperci CAS. 

Dziesiątka Rzecznika
Propozycje dotyczące ratowa-
nia gospodarki zgłosiło rów-
nież Biuro Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. 
Z firmującym je ministrem 
Adamem Abramowiczem 
przeczytacie Państwo wywiad 
na dalszych stronach nasze-
go magazynu, tutaj więc tyl-
ko Dziesiątka Rzecznika w te-
legraficznym skrócie:

• Reforma ZUS dla przedsię-
biorców polegająca na wy-
kreśleniu z ustawy Mały 
ZUS Plus limitu przycho-
dowego (nie wyższego niż 
120 tys. zł) lub – alterna-
tywnie – wprowadzenie 
dobrowolnego ubezpie-
czenia społecznego na wzór 
niemiecki; każdy przedsię-
biorca mógłby sam zade-
cydować o tym, czy chce 

opłacić składkę, czy też woli 
oszczędzać na przyszłą 
emeryturę samodzielnie. 

• Płaca minimalna na pozio-
mie połowy średniego wy-
nagrodzenia w każdym po-
wiecie.

• Zakaz nakładania przez 
ustawodawcę nowych obo-
wiązków biurokratycznych 
dla mikroprzedsiębiorców 
oraz redukcja obecnie ist-
niejących.

• Minimum półroczne wy-
przedzenie w nakładaniu 
nowych obowiązków na 
przedsiębiorców (sześcio-
miesięczne vacatio legis).

• Rozliczanie się ryczałtem 
od przychodów bez ogra-
niczeń wraz z dostosowa-

niem stawek do możliwości 
w poszczególnych bran-
żach.

• Brak możliwości zawiesze-
nia biegu terminu zobowią-
zania podatkowego.

• Powołanie nowego organu 
– rady odwoławczej przy 
Ministrze Finansów..

• Wprowadzenie realnej od-
powiedzialności dyscypli-
narnej i majątkowej urzęd-
ników.

• Skrócenie maksymalnej 
długości tymczasowego 
aresztowania podejrzane-
go o dokonanie przestęp-
stwa przedsiębiorcy do 9 
miesięcy.

• Skrócenie czasu trwania po-
stępowań gospodarczych 
tak, by rozstrzygnięcie 
w sprawie zapadło nie póź-
niej niż 6 miesięcy od dnia 
złożenia odpowiedzi na po-
zew.

Remedium 
Jak szybko byśmy nie spada-
li, to jednak – nie da się ukryć 
– spadamy. Zaklęcia, ape-
le, dobre samopoczucie de-
cydentów i najbardziej na-
wet optymistyczne symulacje 
już nie wystarczą. Musi zostać 
odrobiona lekcja z solidnych 
antykryzysowych działań oraz 
z pilnego odregulowywania 
gospodarki. Ostateczne wyco-
fanie się z lockdownu, dalsze 
i konsekwentne, pomimo kry-
tyki, finansowanie przez agen-
dy rządowe dużych projektów 
inwestycyjno–infrastruktu-
ralnych w rodzaju przeko-
pu Mierzei Wiślanej, CPK, czy 
rozsądna modernizacja ener-
getyki są – patrząc z obecnej 
perspektywy – koniecznością. 
Właściwym i pożądanym by-
łoby także mądre wsparcie dla 
niezbędnych inwestycji samo-
rządowych.

Musi zostać 
odrobiona lekcja 
z solidnych 
antykryzysowych 
działań.

[Pakiet pomocowy]
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Trzeba odmrozić  Trzeba odmrozić  
gospodarkę  gospodarkę  
i porzucić myśl  
o całkowitym lockdownie

Co zrobić, żeby ocalić gospo-
darkę? Dziś jej los już nie 
leży w rękach przedsiębior-
ców, ale w ogromnej mierze 
zależy tak naprawdę od rzą-
du i decyzji władz.
Są dwie drogi. Pierwsza to jak 
najszybciej odmrozić te bran-
że, które zostały zamrożone, 
i porzucić myśl o całkowitym 
lockdownie. Druga natomiast 

Trzeba w tej chwili zawiesić dalsze obciążenia 
gospodarki. Jeżeli już nie możemy jej odciążyć, 
bo potrzebne są pieniądze do budżetu, to nie 

dociążajmy przedsiębiorców – mówi Adam 
Abramowicz, rzecznik małych i średnich 

przedsiębiorców.
Rozmawiał Krzysztof Budka

WYWIAD

to wprowadzić takie zmiany 
w otoczeniu gospodarczym 
dla firm, które pozwolą Po-
lakom prowadzić działalność 
gospodarczą w takich samych 
warunkach, w jakich konku-
rencja europejska, czyli wpro-
wadzić Dziesiątkę Rzecznika.

No właśnie, co z tą Dziesiąt-
ką Rzecznika? Bo przygoto-
waliście propozycje, które, 
jak Pan mówi, są praktycznie 
bezkosztowe. I jest jakaś re-
akcja rządu na nie?
Wicepremier Jarosław Gowin 
na ostatniej Radzie Przed-
siębiorców poparł Dziesiąt-
kę i obiecał, że będzie prze-
konywał kolegów w rządzie 
do jej wprowadzenia. Nato-
miast ten pakiet rozwiązań  
jest skierowany nie tylko do 
rządu – on jest propozycją do 
dyskusji dla całej klasy poli-
tycznej. Dziesiątkę Rzeczni-
ka dostały  wszystkie opcje 
parlamentarne. Chcemy i bę-
dziemy o to apelować, aby na 
ten temat została przepro-
wadzona merytoryczna dys-
kusja. Dyskusja, która będzie 
całkowicie abstrahować od 
sporów politycznych. Nie ma 
już bowiem czasu na to, żeby 
gospodarka była ofiarą wal-
ki politycznej. Dlatego liczy-
my na to, że nie tylko premier 
Morawiecki czy wicepre-
mier Gowin, który odpowia-
da w rządzie za gospodarkę, 
taką dyskusję przeprowadzą, 
ale także na to, że włączą się 
w nią wszystkie ugrupowa-
nia parlamentarne. Tylko ta-
kim sposobem będziemy 
w stanie wyjść z kryzysu, któ-
ry został wywołany COVID-
-em. Ale oczywiście ten drugi 
warunek, o którym mówiłem, 
czyli nieciągnięcie tej bloka-
dy zbyt długo w tej chwili, też 
musi być spełniony.

A nie myśleliście, żeby za-
miast takiego apelu, który 
przypomina ta Dziesiątka, 
przygotować konkretne pro-
jekty ustaw i zebrać pod nimi 
odpowiednią liczbę podpi-
sów? Może wówczas przekaz 
byłby mocniejszy? No i Sejm 
musiałby się wtedy nimi za-
jąć.
Punkty w tej Dziesiątce są 
sformułowane w taki sposób, 
by nie zamykać możliwości 
ministrom czy posłom znale-
zienia najlepszych rozwiązań. 
Na przykład mamy taki punkt, 
jak skrócenie terminu prowa-
dzenia spraw gospodarczych 
w sądach do sześciu miesięcy. 
To w tej chwili termin instruk-
tażowy, który zresztą dzię-
ki pracy pana ministra Ziobry 
znalazł się w kodeksie, ale jest 
on tylko instruktażowy. Jakie 
narzędzia wprowadzić do pra-
cy sądu, żeby ten termin był 
realny, wie najlepiej Minister-
stwo Sprawiedliwości i środo-
wisko sędziowskie. My propo-
nujemy informatyzację jako 
jedno z takich głównych na-
rzędzi, ale nie chcieliśmy za to 
środowisko wykonywać całej 
pracy. Nie chcemy, by był to 
projekt obcy. I takich punktów 
niezamkniętych jest w Dzie-
siątce dużo więcej. 

Myśli Pan, że dziś jesteśmy 
w stanie rzeczywiście po-
nad podziałami polityczny-
mi rozmawiać o gospodarce? 
Jest to w ogóle realne, pa-
trząc na to, co się od pewne-
go czasu dzieje na ulicach…
W sferze gospodarczej jest to 
konieczność. Owszem, opozy-
cja może działać na zasadzie 
„im gorzej, tym lepiej”, ale 
to nie jest dobry sposób na 
działalność polityczną. Kiedy 
obejmie władzę, będzie miała 
te same problemy lub gorsze, 

jeżeli teraz nie wprowadzi-
my rozwiązań przeciwdziała-
jących kryzysowi.  W związku 
z tym wszystkim nam powin-
no zależeć, żeby akurat go-
spodarka została wyłączo-
na ze sporu politycznego. To 
propozycje, które trzeba prze-
dyskutować. I ja chcę taką dys-
kusję wywołać. 

Mówił Pan, że sposobem na 
to, by ocalić gospodarkę, jest 
odmrożenie tych branż, któ-
re są zamrożone i porzuce-
nie pomysłu o lockdownie. 
Oczywiście zgadzamy się tu-
taj w stu procentach. Pyta-
nie tylko, jak przekonać do 
tego tę część społeczeństwa, 
która cały czas jest rozhiste-
ryzowana tym, co się dzie-
je w związku z koronawiru-
sem?
Spokojną i rzeczową dysku-
sją oraz pokazywaniem skut-
ków blokady. Polska służ-
ba zdrowia jest finansowana 
z budżetu. Jeżeli ktoś tego 
nie rozumie, że jak w budże-
cie zabraknie pieniędzy, to 
nie będzie ich na nic (na służ-
bę zdrowia przede wszyst-
kim), to trzeba mu to pokazać. 
Poza tym dzisiaj społeczeń-
stwo jeszcze nie czuje skutków 
tego kryzysu, bo 140 mld zł, 
które zostało przekazane do 
gospodarki wiosną, pozwoli-
ło przenieść substancję firm 
przez ten trudny okres i oca-
lić miejsca pracy. Tyle że teraz 
już nie ma takich pieniędzy. 
Rząd mówi o 2 mld zł na mie-
siąc, a to jest kilkanaście razy 
mniej niż było wiosną. Nieste-
ty, za chwilę zaczną się zwol-
nienia, ludzie będą tracić pra-
cę, a wtedy nastroje społeczne 
zdecydowanie się zmienią.

Jak ocenia Pan ostatnie 
zmiany podatkowe? Zamach 

[Dziesiątka Rzecznika]
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PGE Polska Grupa Ener-
getyczna jako pierw-
sza polska spółka ener-

getyczna przedstawiła plan 
transformacji i drogę do de-
karbonizacji wytwarzania oraz 
ogłosiła cel osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej do 
2050 r. – Przyspieszamy pro-
ces zmian. Już w ciągu dekady 
Grupa PGE stanie się zupełnie 
innym przedsiębiorstwem – 
zapowiedział prezes zarządu 
PGE, Wojciech Dąbrowski.  

Obecny na prezentacji no-
wej strategii Grupy PGE mini-
ster klimatu i środowiska Michał 
Kurtyka przypomniał, że Polity-
ka Energetyczna Polski oparta 
jest na trzech filarach. – Pierw-
szym z nich jest sprawiedliwa 
transformacja, czyli stanowisko 
i przekonanie do tego stanowi-
ska naszych partnerów z Unii 
Europejskiej, że Polska potrze-
buje więcej solidarności w dro-
dze do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. Drugi filar to rewo-
lucja paradygmatu energetycz-
nego: od centralnie sterowa-
nego do oddolnego. Wreszcie 
trzeci to wyzwanie dotyczące ra-
dykalnego podniesienia jakości 
powietrza – stwierdził minister.

W zgodzie z tymi założe-
niami Grupa PGE zaprezen-
towała nową strategię. Ma 
ona być realizowana w trzech 
kluczowych obszarach: wy-
twarzanie energii przyja-
znej dla środowiska, świad-
czenie nowoczesnych usług 
energetycznych oraz sprawna 
i efektywna organizacja spół-
ki. Celem jest dojście w 2050 r. 
do neutralności klimatycznej.

Jednym z najistotniejszych 
kroków w dążeniu do tego celu 
ma być dekarbonizacja portfe-
la aktywów wytwórczych PGE, 
który dziś oparty jest w ponad 
80 proc. na węglu kamiennym 
i brunatnym. To proces, któ-
ry wymagać będzie potężnych 
inwestycji. Grupa PGE zamierza 
wzmocnić portfel odnawialnych 

źródeł wytwórczych, a w obsza-
rze ciepłownictwa przeprowadzi 
proces wymiany paliwa węglo-
wego na niskoemisyjny gaz. Jak 
podkreśla prezes Wojciech Dą-
browski, należy jednak pamię-
tać, że gaz ziemny jest paliwem 
przejściowym i jego wykorzy-
stanie będzie możliwe jeszcze 
przez ok. 20 lat. 

Do 2030 r. powstaną dwie 
morskie farmy Grupy PGE 
o łącznej mocy 2,5 GW oraz 
kolejny 1 GW po 2030 r. Gru-
pa zapowiedziała również roz-
poczęcie programu budowy 
magazynów energii o łącznej 
mocy 800 MW, które mają za-
pewnić elastyczną pracę sys-
temu elektroenergetycznego 
i pozwolić na większe wyko-
rzystanie mocy źródeł odna-
wialnych. Plan inwestycyjny 
związany z nową strategią do-
tyczyć będzie także rozbudo-
wy infrastruktury sieciowej – 
chodzi o linie, transformatory, 
łączność cyfrową, magazyny 
energii oraz nowoczesne opo-
miarowanie stanowiące ele-
menty inteligentnej sieci.

Cele zawarte w nowej stra-
tegii PGE zostały określone 
w dwóch horyzontach czaso-
wych. Do 2030 r. ma nastąpić 
zwiększenie udziału energety-
ki odnawialnej w portfelu Grupy 
do poziomu 50 proc.,  natomiast 
do 2050 r. Grupa ma w peł-
ni osiągnąć neutralność klima-
tyczną i zapewniać swoim klien-
tom 100 proc. zielonej energii.

Zeroemisyjna strategia Zeroemisyjna strategia     
GRUPY PGE

Transformacja energetyczna to nie tylko wymóg 
związany z Europejskim Zielonym Ładem. 

To również, a może przede wszystkim, efekt 
dążenia polskich konsumentów do dbania 

o środowisko naturalne i chęć korzystania z zielonej 
i niskoemisyjnej energii. To także ogromna szansa 
dla polskich firm na dynamiczny rozwój poprzez 

inwestycje w najnowocześniejsze rozwiązania.
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na spółki komandytowe, li-
kwidacja ulgi abolicyjnej… 
Absolutnie fatalny moment 
na wprowadzanie takich roz-
wiązań.
Pomysły, które były przygo-
towywane przed pandemią, 
są realizowane w dobie nie-
zwykle trudnej dla całej go-
spodarki. I co gorsza, padają 
nowe, jak na przykład sprawa 
Piątki dla zwierząt. Oczywi-
ście, że to nie jest dobry czas 
na te wszystkie zmiany. Trze-
ba w tej chwili zawiesić dalsze 
obciążenia gospodarki. Jeżeli 
już nie możemy jej odciążyć, 
bo potrzebne są pieniądze do 
budżetu, to nie dociążajmy 
przedsiębiorców. Bo jaki jest 
sens najpierw dociskać fir-
my, żeby teraz zapłaciły wię-
cej, żeby za chwilę wyciągać te 
pieniądze z budżetu i przeka-
zywać je z powrotem tym fir-
mom? Sensu żadnego w tym 
nie ma, mam więc nadzieję, że 
nastąpi odpowiednia reflek-
sja wśród polityków i od takich 
rzeczy odstąpią.

Jak ich do tego przekonać?
Będziemy rozmawiać. Widać 
pewien upór, jeśli chodzi na 
przykład o spółki komandy-
towe. Jeżeli nie uda nam się 
przekonać rządzących do re-
zygnacji z samej tej idei, to 
chociaż powalczymy o dłuż-
sze, przynajmniej dwulet-
nie, vacatio legis. Firmy, któ-
re wyliczały swoje projekty 
na podstawie tego, że będą 
je realizować w postaci spółki 
komandytowej, muszą te pro-
jekty dokończyć. Wywraca-
nie wszystkiego do góry no-
gami w trakcie ich realizacji 
to nie jest dobry pomysł i je-
den z punktów naszej Dzie-
siątki mówi właśnie o tym, że 
zmiany, które powodują na-
kładanie nowych obowiązków 

na przedsiębiorców, powinny 
mieć dłuższe vacatio legis. Na 
tyle długie, by dało przedsię-
biorcom możliwość dostoso-
wania się do zmian prawnych.

Jak wyglądają działania Biu-
ra Rzecznika MŚP w czasie 
pandemii? Jak pomagacie 
przedsiębiorcom, szczególnie 
działającym w branżach naj-
bardziej poszkodowanych?
Co ciekawe, od pewnego cza-
su przestały trafiać do nasze-
go biura wnioski dotyczące 
podatków. Najprawdopodob-
niej urzędy skarbowe dosta-
ły (i słusznie) taką dyspo-
zycję, żeby w tej chwili nie 
chodzić na kontrole i nie dobi-
jać przedsiębiorców. Najwięcej 
wniosków trafia teraz od firm, 
które zostały wyłączone z po-
mocy. Tu jest też niesamowicie 
ważna sprawa – znaleźliśmy 
już ponad 40 branż, które nie 
mieszczą się w PKD, jakie za-
proponował do pomocy rząd, 
bo polskie PKD nie pozwala 

na uszczegółowienie ich dzia-
łalności. Na przykład sklepiki 
szkolne czy sklepiki na uczel-
niach są w PKD wpisane jako 
„sklepy”. A sklepy poza ga-
leriami działają i rząd ich nie 
wpisał do grupy przeznaczo-
nej do wsparcia. Tyle tylko, 
że sklepiki szkolne czy te na 
uczelniach są zamknięte i nie 
mają z czego opłacić kosz-
tów stałych. To jeden przy-
kład. Drugi dotyczy agencji 
reklamowych. Te, które zajmu-
ją się reklamowaniem sprze-
daży w Internecie, teraz kwitną 
i żadnej pomocy nie potrze-
bują. Z kolei takie, które dzia-
łają wyłącznie w branży kon-
ferencyjnej, niestety nie mają 
żadnego przychodu. I spis 
tych ponad 40 branż prze-
kazaliśmy Ministerstwu Roz-
woju. Mam nadzieję, że mini-
sterstwo znajdzie sposób, aby 
dać rekompensatę wszyst-
kim, których działalność rząd 
wprost bądź pośrednio za-
mknął. 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI | 15

[Artykuł partnerski]WYWIAD

14 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI



Inwestycje Inwestycje     
w sportową 
przyszłość
Co się składa na 
sukces w sporcie? 
Talent, lata ciężkiej 
pracy i zapewne 
odrobina szczęścia. 
Nie zapominajmy 
jednak, że jest jeszcze 
jeden bardzo ważny 
element, bez którego 
o jakimkolwiek 
sukcesie w sporcie 
nie może być 
mowy. To wsparcie 
finansowe. 

N ajwiększe polskie fir-
my z roku na rok prze-
znaczają coraz więk-

sze środki na rozwój zarówno 
sportu profesjonalnego, któ-
rym pasjonują się miliony pol-
skich kibiców, jak i amator-
skiego, promującego wśród 
Polaków zdrowy i aktywny tryb 
życia. Zaangażowanie w sport 
buduje rozpoznawalność mar-
ki, a w połączeniu z jakością 
stanowi często klucz do suk-
cesu. W przypadku takich firm 
jak PKN ORLEN to również od-
powiedź na wyzwanie, jakie 
przed narodowymi czempio-
nami stawia społeczna odpo-
wiedzialność biznesu.

PKN ORLEN od wielu lat 
wspiera polski sport i sportow-
ców. Szczególnie te dyscypliny, 
które najlepiej oddają charak-
ter firmy: lekkoatletyka, siatków-
ka i sporty motorowe. I – co naj-
ważniejsze – robi to z sukcesami.

ORLEN Team
Od początku sezonu 2020 
firma jest sponsorem tytu-
larnym zespołu Alfa Romeo 
Racing ORLEN w Formule 1. 
W ramach współpracy jeden 
z liderów ORLEN Team – Ro-
bert Kubica – dołączył do ze-
społu, a logotyp ORLEN stał 
się głównym elementem ma-
lowania bolidu i kombinezo-
nów. Nazwa koncernu pojawiła 
się również w nazwie zespo-
łu. Zupełnie nowym obszarem 
współpracy pomiędzy pol-
skim koncernem a Alfą Romeo 
jest szkolenie młodzieży, któ-
re odbywa się w ramach OR-
LEN Akademii Kartingowej, 
prowadzonej przez Sauber 
Motorsport.   

To kolejny sezon, w którym 
największy polski koncern pa-
liwowy obecny jest w Formule 
1. W 2019 r. PKN ORLEN wsparł 
wracającego do najbardziej 

prestiżowych międzynarodo-
wych wyścigów samochodo-
wych Roberta Kubicę, podpi-
sując umowę z firmą Williams 
Racing, w barwach której star-
tował Polak. 

Ostatnio ORLEN zaangażo-
wany był w serię wyścigów sa-
mochodowych DTM, w której 
barwach ORLEN Team Art star-
tuje Kubica. Projekt ten wynika 
m.in. z ogromnej popularno-
ści tych wydarzeń sportowych 
w Niemczech, gdzie Koncern 
obecny jest poprzez spółkę za-
leżną Orlen Deutschland, za-
rządzającą siecią stacji pali-
wowych. Zważywszy na to, 
że realizowana jest strategia 
ujednolicania wizerunku sta-
cji paliw z Grupy ORLEN na za-
granicznych rynkach, w przy-
padku rynku niemieckiego 
strategia została „wzmocniona 
aktywnością sportową”.

Sporty motorowe wpisują się 
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niejako w charakter koncernu 
paliwowego, jakim jest PKN OR-
LEN. Nic więc dziwnego, że w lip-
cu 2019 r. Koncern został spon-
sorem żużlowej reprezentacji 
Polski, by – jak poinformowali jej 
przedstawiciele – przyczynić się 
nie tylko do istotnego wsparcia 
polskiego speedwaya, ale też do 
upowszechniania tej dyscypliny 
w Polsce. 

Wsparcie dla polskiego 
żużla było naturalną konse-
kwencją zaangażowania spół-
ki w motorsport. „Pod skrzy-
dłami koncernu już od 20 lat 
funkcjonuje zespół ORLEN 
Team, którego członkowie od-
noszą spektakularne sukcesy 
w wielu dyscyplinach moto-
ryzacyjnych, m.in. rajdach te-
renowych i szosowych czy za-
wodach driftowych. Od 2019 
r. logo koncernu jest widocz-
ne na torach Formuły 1 na ca-
łym świecie” – przypomniała 
spółka. 

ORLEN Team to najlepszy, 
profesjonalny zespół rajdowy 
cross – country w Polsce. Funk-
cjonuje nieprzerwanie, choć 
w różnym składzie osobo-
wym, od 1999 r.. Zespół star-
tuje w trakcie sezonu w rajdach 
rangi Mistrzostw Świata i Pu-
charu Świata, które są równo-
cześnie przygotowaniem do 
kluczowego i najbardziej pre-
stiżowego rajdu na świecie, ja-
kim jest Dakar. 

W skład ORLEN Teamu 
wchodzą obecnie m.in.: Robert 
Kubica (pierwszy Polak w F1), 
Kuba Przygoński (kierowca raj-
dowy, wicemistrz świata i zdo-
bywca Pucharu Świata w Cross 
Country FIA), motocykliści Ma-
ciej Giemza i Adam Tomiczek, 
żużlowy mistrz świata Bartosz 
Zmarzlik, jeżdżący na quadzie 
Kamil Wiśniewski, czy zało-
ga Kacper Wróblewski i Jakub 
Wróbel.  

W styczniu tego roku team 
wzmocnił pierwszy w historii 
Polak startujący w wodnej For-
mule 1, najbardziej prestiżo-
wej i widowiskowej klasie wyści-
gów motorowodnych na świecie, 
Bartłomiej Marszałek. – Jestem 
dumny, że mogłem dołączyć 
do ORLEN Teamu, w barwach 
którego występują znakomi-
ci sportowcy. To dla mnie duże 
wyróżnienie, a także odpowie-
dzialność, by jak najlepiej re-
prezentować zespół na między-
narodowych zawodach. Jestem 
zdeterminowany, by przy wspar-
ciu PKN ORLEN rozwijać się 
i stworzyć sobie warunki do tego, 
aby realnie myśleć o sięgnięciu 
po tytuł mistrza świata – przy-
znał syn legendarnego Wal-
demara Marszałka, najbardziej 
utytułowanego motorowodnia-
ka w historii.

Złote wsparcie siatkarzy
Gdy lata temu reprezentacja 
polskich siatkarzy przygoto-
wywała się na zgrupowaniu 
w Spale do występów w Lidze 
Światowej, w mediach poja-
wiła się informacja, że w cią-
gu kilku najbliższych dni jed-
nym z głównych sponsorów 

tej drużyny zostanie PKN 
ORLEN. Tak się stało. 

Nikt wtedy nie przypusz-
czał, że Biało-Czerwoni wkra-
czają na ścieżkę największych 
sukcesów w historii. Zwycię-
stwo w Lidze Światowej, dwu-
krotny z rzędu złoty medal 
w mistrzostwach świata, brą-
zowy medal mistrzostw Eu-
ropy… Oczywiście bardzo 
dużym uproszczeniem by-
łoby twierdzenie, że spra-
wiło to wsparcie, jakie zaczął 
udzielać polskiej siatkówce 
PKN ORLEN, ale trzeba przy-
znać, że od kiedy firma zo-
stała sponsorem drużyny, ta 
nieprzerwanie należy do ści-
słej światowej czołówki i przed 
każdym turniejem rangi mi-
strzowskiej wymieniania jest 
w gronie najpoważniejszych 
kandydatów do złota.

Nic zresztą dziwnego, bo 
wciąż przecież doskonale pa-
miętamy ostatni czempionat 
globu rozgrywany dwa lata 
temu na parkietach w Bułgarii 
i Włoszech, gdzie zespół pro-
wadzony przez Vitala Heynena 
powtórzył sukces drużyny Ste-
phane’a Antigi i w kapitalnym 
stylu wywalczył złoto. Półfina-

łowe spotkanie z USA, wygra-
ne przez Biało-Czerwonych 
3:2, przeszło do historii jako je-
den z najwspanialszych i naj-
bardziej dramatycznych me-
czów w dziejach siatkarskich 
mundiali. Finał z Brazylią 3:0 
stanowił piękne podsumowa-
nie turnieju. Polscy siatkarze po 
raz kolejny udowodnili, że nie 
mają sobie równych, nic więc 
dziwnego, że po powrocie do 
kraju złotych medalistów wita-
ły tłumy kibiców.

Ogromne zainteresowanie 
Polaków siatkówką nie pojawi-
ło się znikąd. To sport, w którym 
odnosimy największe sukcesy. 
Nic więc dziwnego, że sponso-
rzy chętnie wspierają tę dys-
cyplinę. PKN ORLEN z dumą 
ogłosił przedłużenie umowy 
sponsorskiej z Polskim Związ-
kiem Piłki Siatkowej do 2022 r. 
Łatwo policzyć, że ORLEN bę-
dzie stanowił istotne wsparcie 
dla biało-czerwonej siatkówki 
pełną dekadę. Przedstawicie-
le koncernu podkreślają, że za-
angażowanie w piłkę siatkową, 
która po sportach motorowych 
i lekkiej atletyce jest trzecim fi-
larem marketingowym PKN 
ORLEN, traktują również jako 
dobrą inwestycję.

Warto dodać, że ORLEN 
jest też sponsorem reprezen-
tacji Polski w siatkówce plażo-
wej we wszystkich kategoriach 
wiekowych. – Jestem bardzo 
dumny, że partnerem polskiej 
siatkówki pozostaje najwięk-
szy w Polsce i wiodący w Euro-
pie koncern paliwowy. Wiem, 
że wspólnie możemy zrobić 
jeszcze wiele dobrego dla na-
szej dyscypliny – przyznaje 
prezes PZPS Jacek Kasprzyk.

Szybciej, dalej,  
wyżej, mocniej…
Jeszcze dłużej niż siatkarzy 
PKN ORLEN wspiera najlep-

szych polskich lekkoatletów. 
Koncern wiele lat temu został 
Sponsorem Generalnym Pol-
skiego Związku Lekkiej Atlety-
ki. Pod egidą sponsorską firmy 
polska reprezentacja po raz 
pierwszy wystartowała na Mi-
strzostwach Europy w Lekkiej 
Atletyce w Barcelonie. Od tego 
czasu polscy lekkoatleci przy-
wieźli 82 medale (31 złotych – 
22 srebrne – 29 brązowych) 
z imprez rangi mistrzowskiej 
(Igrzysk Olimpijskich, Mi-
strzostw Świata i Mistrzostw 
Europy), a PKN ORLEN stał się 
nie tylko Sponsorem General-
nym PZLA, ale także mecena-
sem wielu wydarzeń promują-
cych tę dyscyplinę. 

Jednym z pierwszych za-
wodników, który trafił pod 
skrzydła PKN ORLEN, był 
dyskobol Piotr Małachowski, 
wicemistrz olimpijski z Pe-
kinu (2008 r.) i Rio de Jane-
iro (2016 r.).  Do dziś jest 
członkiem Grupy Sporto-
wej ORLEN, która na prze-
strzeni ostatnich lat znaczą-
co powiększyła skład. – Mogę 
się o tej współpracy wypo-
wiadać tylko w pozytywnych 
słowach. Układa się po pro-
stu bardzo dobrze, a wspar-
cie, szczególnie w takich cza-
sach, jakie mamy obecnie, jest 
nieocenione – przyznaje Ma-
łachowski.

PKN ORLEN wspiera blisko 
40 zawodników z wielu dys-
cyplin sportu. Trzon tej grupy 
stanowią lekkoatleci multime-
daliści, jak wspomniany Mała-
chowski, Anita Włodarczyk, czy 
Paweł Fajdek. Marka ORLEN 
od lat występuje także w na-
zwach ważnych imprez lekko-
atletycznych organizowanych 
w kraju. Od 2018 r. firma jest 
sponsorem tytularnym Me-
moriału Janusza Kusocińskie-
go – jednego z najstarszych na 

świecie mityngów lekkoatle-
tycznych, należącego do grona 
najlepszych imprez w rankin-
gu światowej federacji – World 
Athletic.

Inicjatywa  
nie tylko lokalna
Wymieniając aktywności 
sportowe PKN ORLEN, trud-
no pominąć zaangażowanie 
koncernu w budowę jednej 
z najlepszych polskich dru-
żyn w piłce ręcznej mężczyzn. 
Spółka od lat jest finansowym 
fundamentem SPR ORLEN 
Wisły Płock – Generalnym 
Sponsorem zespołu, który 
jest dziesięciokrotnym zdo-
bywcą Pucharu Polski, sied-
miokrotnym mistrzem Polski, 
dziewiętnastokrotnym wice-
mistrzem oraz pięciokrotnym 
brązowym medalistą. Rywa-
lizację płockich szczypiorni-
stów w Lidze Mistrzów, jak i w 
krajowych rozgrywkach każ-
dorazowo oglądają na żywo 
w hali ORLEN Arena tysiące 
fanów.

Od sezonu 2016/17 PKN 
ORLEN powrócił jako spon-
sor strategiczny do wspiera-
nia piłkarzy nożnych Wisły 
Płock, od tego czasu nieprze-
rwanie występujących w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej, 
czyli w PKO BP Ekstrakla-
sie. Władze spółki, przy oka-
zji przedłużenia umowy 
przed rozpoczęciem tego se-
zonu, przypomniały, że de-
cyzja dotycząca wspierania 
piłkarzy popularnie nazywa-
nych „Nafciarzami” to kolejny 
przejaw troski, jaką Koncern 
przywiązuje do spraw Płoc-
ka i regionu poprzez wsłuchi-
wanie się w potrzeby lokalnej 
społeczności. 
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY 
WE WSPÓŁPRACY  
Z PKN ORLENfo
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N awet w czasie koronawi-
rusowego kryzysu Unia 
Europejska nie zwal-

nia tempa. Cała masa biuro-
kratów musi się wykazać. 28 
października br. Komisja Eu-
ropejska przedstawiła projekt 
dyrektywy o płacy minimal-
nej. Nie idzie on aż tak dale-
ko, jak wcześniej zapowiadano 
– że pensja minimalna za pra-
cę ma stanowić 50 proc. śred-
niego wynagrodzenia czy też 
60 proc. mediany wynagro-
dzeń, ale i tak budzi wiele wąt-
pliwości.

Sprawiedliwa płaca?
Jak wyjaśniał socjalista Nico-
las Schmit, unijny komisarz ds. 
pracy i praw socjalnych, płaca 
minimalna ma być „adekwat-

na” i każdemu pracownikowi 
ma zapewnić życie na przy-
zwoitym poziomie. Wydaje 
się, że to nic złego. – Wniosek 
dotyczący odpowiednich mi-
nimalnych wynagrodzeń jest 
ważnym sygnałem, że nawet 
w czasach kryzysu nie nale-
ży zapominać o godnej pra-
cy. Jest dla nas jasne, że dla 
zbyt wielu osób praca nie jest 
już opłacalna. Pracownicy po-
winni otrzymywać odpowied-
nie minimalne wynagrodzenie 
i prowadzić życie na god-
nym poziomie – powiedziała 
z kolei Ursula von der Leyen, 
przewodnicząca Komisji Euro-
pejskiej, która już na początku 
swojej kadencji zobowiązała 
się do przedstawienia instru-
mentu prawnego zapewnia-

jącego unijnym pracownikom 
sprawiedliwą płacę minimal-
ną.

Jak ma to zostać osiągnię-
te? Zajmujący się polity-
ką unijną portal euractiv tłu-
maczy, że KE proponuje, by 
kraje członkowskie „ustaliły 
reguły pozwalające na uak-
tualnianie poziomu płac mi-
nimalnych i negocjowanie ich 
przez związki zawodowe i in-
nych partnerów społecznych. 
Chodzi o ustawowe umoco-
wanie takich wskaźników, jak 
siła nabywcza płacy minimal-
nej w danym kraju, średnie 
tempo wzrostu płac, ich ogól-
ny średni poziom oraz zmiany 
w średniej wydajności pracy. 
Dzięki tym kryteriom krajowe 
przepisy wymuszałyby wzrost 
płacy minimalnej nadążający 
m.in. za zmianami w produk-
tywności gospodarki oraz za 
ogólnym wzrostem płac”.

Projekt dyrektywy prze-
widuje, że państwa Unii, 
w których pokrycie zbiorowy-
mi układami pracy jest poni-
żej 70 proc. (np. Polska), będą 
musiały przygotować plany 
działań w kierunku zwiększe-
nia roli tych układów. Oznacza 
to usztywnienie relacji pomię-
dzy pracownikiem a praco-
dawcą. 

Eurokraci twierdzą, że pro-
jekt dyrektywy oparty jest 
na Traktacie o funkcjonowa-
niu UE w punkcie dotyczącym 
warunków pracy. Ale zda-
niem polskich pracodawców 
Unia w ogóle nie ma kompe-
tencji do regulowania kwe-
stii wynagrodzeń, w tym także 
ustalania wiążących zasad jej 
kształtowania. – Kompetencje 
koordynacyjne Unii nie obej-
mują płacy minimalnej, choć 
zaproponowane w projekcie 
kryteria ustanawiania wyna-
grodzenia minimalnego mają 

słuszny cel, jakim jest zapew-
nienie adekwatności wyna-
grodzeń – uważa Katarzyna 
Siemienkiewicz, ekspert Pra-
codawców RP ds. prawa pracy. 
– Ponadto postanowienia dy-
rektywy stoją w sprzeczności 
z autonomią partnerów spo-
łecznych, a konieczność okre-
ślania przez rządy państw ram 
negocjacji zbiorowych naru-
sza swobodę partnerów spo-
łecznych, która wynika właśnie 
z zasady ich autonomii – pod-
kreśla. 

Co więcej, według oświad-
czenia Konfederacji Lewia-
tan „nowe przepisy w prakty-
ce przyznałyby Trybunałowi 
Sprawiedliwości UE uprawnie-
nie do rozstrzygania w przy-
szłości kwestii, czy minimalne 
wynagrodzenie jest ustalone 
na odpowiednim poziomie”. 

O co tak naprawdę chodzi 
unijnym decydentom? Mieli-
śmy na forum unijnym burzę, 
kiedy przygotowywano pakiet 
mobilny i regulacje dotyczą-
ce delegowania pracowników, 
co było odejściem od unij-
nej – i tak nie do końca obo-
wiązującej – zasady swobody 
świadczenia usług na jedno-
litym rynku. Aktualnie pakiet 
mobilny został zaskarżony 
do Trybunału Sprawiedliwości 

UE. Celem tych działań było 
uderzenie w firmy z krajów 
tzw. nowej Unii, w tym przede 
wszystkim z Polski, które zbyt 
dobrze zaczęły sobie radzić na 
zachodnioeuropejskim rynku, 
przejmując coraz większy ka-
wałek tortu w różnych bran-
żach, w tym przede wszystkim 
w transporcie. 

Pomysł jeszcze gorszy
Omawiana propozycja Komi-
sji Europejskiej ma… dokład-
nie ten sam cel! Wyższe płace 
w Polsce oznaczają, że pol-
skie firmy stają się mniej kon-
kurencyjne wobec firm z za-
chodu Europy. Równocześnie 
wzrost kosztów pracowniczych 
to mniej pieniędzy na inwe-
stycje, a tym samym na rozwój 
przedsiębiorstw i całego kraju. 
Jednym słowem, w nowej unij-
nej regulacji chodzi o ograni-
czenie przewagi konkurencyj-
nej, jaką jeszcze teraz cieszą 
się polskie firmy w różnych 
branżach na wspólnym rynku, 
m.in. dzięki wykorzystywaniu 
tańszej siły roboczej. 

Ingerencja krajowego biu-
rokraty w relacje pomiędzy 
pracownikiem a pracodaw-
cą jest złym rozwiązaniem. In-
gerencja biurokraty unijnego 
w te stosunki będzie posunię-
ciem jeszcze gorszym. Jeśli 
natomiast zdamy sobie spra-
wę z tego, że ingerencja eu-
rokraty ma swoje drugie dno 
– i bynajmniej nie takie, by 
poprawić los źle wynagradza-
nego pracownika, bo tłuma-
czenie takie jest tylko dymną 
zasłoną – to widzimy, na czym 
polega problem. 

Wiemy o tym nie od dziś. 
Warto sięgnąć do klasyków. 
Jak pisze Ludwig von Mises, 
„autorytarna regulacja wyna-
grodzeń powoduje stałe bez-
robocie poważnej części siły 

Celem tych działań 
było uderzenie 
w firmy z krajów 
tzw. nowej Unii, 
w tym przede 
wszystkim z Polski.

Po przewidywanych 
skutkach nowych 

przepisów możemy się 
tylko domyślać, że za 

pomysłem regulowania 
płacy minimalnej na 

poziomie unijnym stoją 
potężne grupy interesu, 

których celem jest 
uderzenie w konkurencję 
z krajów tzw. nowej Unii 

za pomocą interwencji 
Brukseli.

Tomasz Cukiernik

Minimalna europłaca, Minimalna europłaca,     
czyli jak wyrugować konkurencję
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J eżeli liczba zakażeń koro-
nawirusem nie spadnie po-
niżej 10 tys. przypadków 

dziennie, to rząd może zablo-
kować start sezonu narciar-
skiego w Polsce – takie groź-
by doszły do nas w mijającym 
miesiącu. Póki co właściciele 
stoków narciarskich oraz hoteli 
szykują się do sezonu. Hotela-
rze w ośrodkach górskich liczą, 
że dzięki sezonowi zimowemu 
uda im się odrobić straty. Na-
tomiast stanowisko rządu jest 
na dziś niejasne. 

Niedobrze, bo zimowa tu-
rystyka górska i narciarska 
to potężna gałąź gospodar-
ki i źródło utrzymania setek 
tysięcy osób. Ewentualne za-
kazanie działalności stoków 
i wyciągów narciarskich było-
by dla nich potężnym ciosem.  
Sektor sportów i rekreacji zi-
mowej został już doświadczo-
ny przez epidemię w okresie 
wiosennego lockdownu, który 
przypadł na zakończenie se-
zonu zimowego 2019/2020. 

Sam sektor generuje pozy-
tywny efekt mnożnikowy dla 
szeregu branż powiązanych 
(turystyka, hotelarstwo, ga-
stronomia, producenci sprzętu 
i infrastruktury sportowej, wy-
pożyczalnie, ubezpieczenia, 

transport, lokalni producen-
ci upominków, branża spożyw-
cza). Całość wydatków Polaków 
na wyjazdy narciarskie i sprzęt 
szacowany był w 2018 r. na ok. 
3 mld zł. Może poza produ-
centami sprzętu i infrastruktury 
do sportów zimowych to rynek 
w zasadzie w całości z polskim 
kapitałem. I stale rosnący. 

Sektor jest niezwykle istot-
ny dla górskich miejscowo-
ści turystycznych i ich miesz-
kańców. Wiele z tych terenów 
to obszary o mniejszym po-
ziomie generowanego PKB czy 
wyższego poziomu bezrobo-
cia. Sezon zimowy jest dla nich 
okresem, który pozwala wyge-
nerować zysk na cały rok. 

Sporty i rekreacja zimowa 
ma także pozytywny wpływ 
na zdrowie Polaków. W okresie 
zimowym narciarstwo czy jaz-
da na łyżwach często są jedy-
ną formą aktywności fizycznej 
obywateli, co stanowi dla wie-
lu kluczowy czynnik profilak-
tyki zdrowotnej. 

Jak zatem sprawić, by pol-
skie stacje narciarskie nie były 
zimowym ogniskiem koronawi-
rusa? Wdrożyć i przestrzegać 
wytycznych sanitarnych. Ze 
swojej natury sporty zimowe są 
mało kontaktowe. Wszyscy no-

szą rękawiczki, wielu maski ko-
miniarki, gogle. Zachowany jest 
dystans między pracownika-
mi stacji, a turystami. Zwiększ-
my tam dystans, postawmy na 
większy reżim sanitarny. War-
to też rozważyć wydłużenie se-
zonu ferii zimowych. Rozłoży-
my tłok na stokach i w hotelach, 
a branży damy dłuższy sezon. 

Uważni czytelnicy przyto-
czą za chwilę, że stacje narciar-
skie były pierwszym miejscem, 
gdzie rozprzestrzenił się koro-
nawirus w Europie zimą 2020 
r.. Tak, ale to z innych powodów. 
Weźmy np. austriacki Ischgl, 
gdzie wszystko się zaczęło. Roz-
niesienie epidemii spowodo-
wane było źle przeprowadzoną 
akcją komunikacyjną, ewaku-
acyjną oraz izolacyjną osób za-
rażonych. Ognisko było jed-
nym z pierwszych w Europie, 
u samych początków epidemii, 
gdy na kontynencie nie znano 
jeszcze środków radzenia sobie 
z epidemią. Jakiekolwiek analo-
gie odnośnie rozprzestrzeniania 
się wirusa z ognisk w ośrodkach 
narciarskich południa Europy 
zimą 2020 r. nie znajdą swoje-
go odzwierciedlenia przy dzi-
siejszym doświadczeniu oraz 
stosowaniu sprawdzonych zale-
ceń i procedur.  

Rządzie:Rządzie:   
Górali czy Ci nie żal?

Piotr Palutkiewicz

[Felieton]

roboczej”, a „podnoszenie 
wynagrodzeń ponad poziom 
ustalony przez rynek musi 
prowadzić do redukcji zatrud-
nienia”. A to dlatego, że płace 
również są zjawiskiem rynko-
wym. Co gorsze, wymuszanie 
na przedsiębiorcach, by na siłę 
płacili pracownikom więcej, niż 
to wynika ze stawek rynko-
wych, spowoduje zmniejsze-
nie inwestycji, a nawet może 
doprowadzić do konsumpcji 
kapitału, z negatywnym wpły-
wem na przyszły rozwój. 

Przedwojenny polski eko-
nomista ze szkoły krakowskiej 
prof. Adam Heydel wyjaśnia 
wprost, że „ustawowe mini-
mum płac – które musi być 
oczywiście wyższe od płacy, 
jaka się ustaliła w sposób na-
turalny – prowadzi do zmniej-
szenia rentowności, ograni-
czenia produkcji i raz jeszcze 
zwiększenia bezrobocia”. Czy 
o to chodzi konkurentom pol-
skich firm, którzy nakłonili KE 
do przedłożenia tej dyrekty-
wy?

Bo gdyby pogrzebać głę-
biej i dotrzeć do tego, kto stoi 
za nową regulacją unijną, to 
z dużym prawdopodobień-
stwem okazałoby się, że jest 
to lobby przemysłowe z Nie-
miec i Francji. Jeśli nie potra-
fi się uczciwie konkurować na 
wspólnym rynku, to najpro-
ściej jest zniszczyć konkuren-
cję za pomocą nowych przepi-
sów. A światu powiedzieć, że to 
dla dobra uciskanych pracow-
ników. Podobnie jak w przy-
padku unijnego pakietu ener-
getyczno-klimatycznego nie 
chodzi o żaden klimat, a tym 
bardziej o ochronę środowi-
ska. To są bajki dla publiczno-
ści. Bo dlaczego Bruksela tak 
chętnie zgadza się na pakiet 
mobilności, którego jednym ze 
skutków będzie ZWIĘKSZENIE 

emisji CO2 do atmosfery, po-
nieważ w pewnych sytuacjach 
ciężarówki będą zmuszone do 
pustych przebiegów? 

Twarda walka  
na śmierć i życie
Musimy sobie w końcu uświa-
domić i przyjąć do wiado-
mości, że unijne forum to nie 
święty Mikołaj z worem peł-
nym dotacji do rozdawania na 
lewo i prawo, a twarda walka 

na śmierć i życie o wielkie pie-
niądze, jakie można – mniej 
czy bardziej legalnie i mniej 
czy bardziej uczciwie – zaro-
bić na wspólnym rynku. Je-
śli Niemcom i Francuzom bar-
dziej opłaci się otworzyć rynek 
– zrobią to, a jeśli zamknąć 
– też nie zawahają się przed 
podjęciem takiej decyzji, jed-
nocześnie za każdym razem 
opowiadając bajki, że na tym 
polega wspólny rynek. 
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Obciążenia fiskalneObciążenia fiskalne  
w czasie pandemii

jów europejskich, a nawet ma 
się czym pochwalić. Plano-
wane zmiany w limicie przy-
chodów, do którego płaco-
ny jest niższy, bo 9-proc. CIT 
(normalna stawka to 19 proc.) 
spowoduje, że wielu przed-
siębiorców zapłaci w 2021 r. 
niższe podatki niż obecnie. 
A Polska i tak ma jedne z naj-
niższych stawek CIT w UE. Jed-
nocześnie w przyszłym roku 
miałby zacząć obowiązywać 
także tzw. estoński CIT, umoż-
liwiający (pod warunkiem do-
konywania odpowiednich in-
westycji) zapłatę CIT dopiero 
w momencie wyprowadzenia 
zysków z firmy.

W obszarze podatków do-
chodowych warto także pa-
miętać o obniżeniu niektó-
rych stawek ryczałtowych oraz 
znacznym poszerzeniu zakre-
su opodatkowania w tej wła-
śnie formie. Raz – poprzez 
podniesienie limitu przy-
chodów, dwa – poprzez roz-
szerzenie kręgu podmiotów 
uprawnionych do korzystania 
z tej uproszczonej formy opo-
datkowania.

Kolejne obciążenia 
Jest to jednak tylko jedna 
strona medalu. Trzeba bo-
wiem pamiętać, że równo-
cześnie (niemal – bo w osta-
tecznym rozrachunku nie od 
stycznia, ale od maja 2021 r.) 
podatnikami staną się spółki 
jawne, co w praktyce oznacza 
gwałtowny wzrost opodat-
kowania dla blisko 400 tys. 
podmiotów, i to nawet po 
uwzględnieniu wprowadzo-
nego ostatecznie częściowe-
go zwolnienia dla wspólni-
ków tych spółek (zwolniony 
ma być dochód do 65 tys. zł 
rocznie).

W praktyce dyskusyjne jest 
też, czy od strony fiskalnej 

atrakcyjne będzie dla podat-
ników przechodzenie na formę 
zryczałtowaną opodatkowa-
nia. Co prawda umożliwia ona 
m.in. uniknięcie niekończących 
się sporów z fiskusem o to, co 
jest, a co nie jest kosztem po-
datkowym, z drugiej jednak 
strony ekonomicznie opłacal-
na jest wyłącznie dla podatni-
ków, którzy mają niskie kosz-
ty prowadzenia biznesu. Na 
pewno za to opłaca się ona fi-
skusowi. Chociażby tylko dla-
tego, że w przeciwieństwie do 
PIT fiskus ryczałtem nie musi 
dzielić się z gminami.

Ciekawie na tym tle 
przedstawiają się także de-
cyzje dotyczące VAT. Rok 
2020, jako kolejny, miał być 
ostatnim, w którym stoso-
wane miały być podniesio-
ne, początkowo tylko na trzy 
lata, podwyższone (23 i 8 
proc.) stawki VAT. Rozwiązanie 
takie wprowadzono w 2011 r. 
Wyższe stawki miały obo-
wiązywać jedynie przez trzy 
lata, a później automatycznie 
wrócić do punktu wyjścia. Tak 
się jednak nie stało. Za każ-
dym razem, gdy zbliżał się 
koniec okresu, na który ich 
stosowanie przedłużano, ko-
lejne rządy podtrzymywały 
stosowanie tych stawek. Nie 
inaczej stało się i tym razem. 
I to mimo że jeszcze w trakcie 
kampanii wyborczej w 2015 r. 
PiS obiecywał powrót do niż-
szych stawek. Najpierw prze-
dłużono ich obowiązywanie 
do końca 2018 r., później do 
końca 2020 r. Ale stawki i tak 
nie spadną.

W październiku prezydent 
podpisał ustawę, która prze-
dłużyła okres obowiązywa-
nia wyższych stawek na czas… 
bliżej nieokreślony. Obniże-
nie VAT miałoby być bowiem 
możliwe dopiero po speł-

nieniu konkretnych warun-
ków budżetowych i uzyska-
niu określonych w przepisach 
wskaźników ekonomicznych. 
A na to się w najbliższym cza-
sie raczej nie zanosi.

Ważne są  
nie tylko stawki
Nie tylko jednak bezpośrednie 
działania związane z wprowa-
dzaniem nowych limitów czy 
stawek podatkowych warte są 
uwagi w kontekście rozwiązań 
fiskalnych wprowadzanych 
w okresie pandemii. Warto 
także pamiętać o przyjętym 
w ramach regulacji tarczy an-
tykryzysowej obowiązku re-
jestrowania w ZUS wszystkich 
umów zleceń. To doskonałe 
narzędzie do weryfikacji takich 
umów oraz ich ewentualnej 
reklasyfikacji, czyli uznaniu, 
że faktycznie zawarta umo-
wa nie ma charakteru umowy 
o dzieło, lecz jest zleceniem. 
Da to podstawy do domagania 
się przez ZUS zapłaty skła-
dek od takich umów wstecznie. 
Tym samym wprowadzenie 
tego rozwiązania niekoniecz-
nie musi służyć wyłącznie za-
powiadanemu oskładkowaniu 
umów o dzieło.

W ostatnim czasie pojawi-
ło się zresztą więcej nowych 
narzędzi, dzięki którym fi-
skus zyska możliwość łatwiej-
szej kontroli podatników oraz 
narzędzi do łatwiejszego eg-
zekwowania podatków. To nie 
tylko nowy JPK_VAT, który po-
zwala na bieżąco wychwyty-
wać każdą, nawet niezamie-
rzoną pomyłkę podatnika i za 
nią karać. Chociaż tu nastąpiła 
pewna pozytywna zmiana. Fi-
skus będzie mógł ukarać kwo-
tą 500 zł za każdy błąd, ale 
nie musi tego robić. Wcześniej 
przepisy zakładały, że kara 
będzie nakładana z automatu.

Tylko dziesięć państw OECD zredukowało stawki VAT na produkty 
(przede wszystkim środki medyczne) służące walce z koronawirusem. 
Szkoda, że większość rządów, mimo trwającej pandemii, nie decyduje 
się na krok, który mógłby pomóc gospodarce i obywatelom, czyli na 

obniżanie podatków.
Marek Kutarba

PODATKI [Polityka fiskalna]

Na obniżenie podatków 
dochodowych zdecydował się 
tylko jeden kraj – Austria ob-
niżyła stawkę dla najniższego 
progu podatkowego z 25 do 
20 proc. Ta obniżka ma cha-
rakter stały, warto jednak za-
uważyć, że była planowana 
już wcześniej, trudno zatem 
uznać, że ma ona związek 
z pandemią. Żaden kraj nie 
obniżył natomiast stawki CIT.

Wydawać by się zatem 
mogło, że Polska nie odbiega 
w tym zakresie od innych kra-

wszystkich podatników: staw-
ki podatkowej z 19 do 16 proc. 
oraz stawki obniżonej z 7 do 
5 proc. Obniżka obowiązuje 
do końca 2020 r.

Z kolei 13 państw (Austria, 
Belgia, Czechy, Estonia, Fran-
cja, Grecja, Hiszpania, Holan-
dia, Irlandia, Polska, Portugalia, 
Słowenia i Włochy) zdecydo-
wało się na tymczasowe obni-
żenie stawki VAT na produk-
ty służące walce z pandemią, 
przede wszystkim na środki 
medyczne.

W śród państw, które 
zdecydowały się na 
obniżki stawek VAT, 

znalazły się: Austria, Cze-
chy, Dania, Hiszpania, Korea 
Południowa, Niemcy, Nor-
wegia, Turcja i Wielka Bryta-
nia. W większości przypad-
ków obniżki te dotyczą branż 
szczególnie dotkniętych skut-
kami pandemii (m.in. ga-
stronomii, kultury, rozrywki). 
W tej grupie jedynie Niem-
cy zdecydowały się na czaso-
we obniżenie stawek VAT dla 
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Wzrasta Zielone Wzrasta Zielone     
Zagłębie Miedziowe

KGHM Polska Miedź SA 
nie zasypia gruszek 
w popiele. Chcąc spotę-

gować efekt ekologiczny, kon-
cern do współpracy zaprosił 
samorządy lokalne. Niedaw-
no pierwsze 15 samorządów 
z Zagłębia Miedziowego pod-
pisało się pod listem intencyj-
nym dotyczącym wzajemnej 
współpracy na rzecz rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii 
na terenie Zagłębia Miedzio-
wego.

Sygnatariusze listu za-
powiedzieli współpracę m.in. 
przy określaniu potencjal-
nych gruntów pod instalacje 
OZE oraz przy wypracowa-
niu bardzo konkretnych roz-

wiązań administracyjno-or-
ganizacyjnych sprzyjających 
zero- lub niskoemisyjnej go-
spodarce energetycznej. Będą 
prowadzić dialog, wzajemne 
się informując o nowych ini-
cjatywach, a także działać na 
rzecz integrowania środowisk 
zainteresowanych rozwojem 
zrównoważonej niskoemisyj-
nej gospodarki.

Ogólnoświatowe 
wyzwanie
List intencyjny został uroczy-
ście podpisany podczas spe-
cjalnie zorganizowanej przez 
KGHM Polska Miedź SA oraz 
Związek Pracodawców Polska 
Miedź konferencji online pod 

nazwą „Zielone Zagłębie Mie-
dziowe – Odnawialne Źródła 
Energii (fotowoltaika)”.

– Zielona energia sta-
ła się ogólnoświatowym wy-
zwaniem, już nie tylko w sen-
sie ideologicznym, ale właśnie 
biznesowym. KGHM bada 
zdolność firmy do produk-
cji w oparciu o zieloną ener-
gię i aktualnie opieramy się 
głównie na fotowoltaice i źró-
dłach wiatrowych. Co więcej, 
już z powodzeniem realizuje-
my takie projekty, które spra-
wią, że będziemy jeszcze bar-
dziej efektywni energetycznie. 
Wszystko w oparciu o dobrą 
współpracę z samorządem 
województwa i gminami Za-

Energetyka, w tym niekonwencjonalna, uzyskała ważne 
miejsce w rozpisanej na lata 2019–2023 strategii KGHM 

Polska Miedź SA. Do 2030 r. połowę zapotrzebowania na 
energię spółka zamierza pokryć z własnych źródeł, w tym 

z OZE. Szczególnie mocno rozwijana jest fotowoltaika, 
ale koncern chce oprzeć się też na energetyce wiatrowej 

oraz gazowej. Zainicjowana została także współpraca 
z samorządami lokalnymi.

ENERGETYKA [Inwestycje w OZE]
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trowni fotowoltaicznych (EPV) 
Koncepcja Programowo-Prze-
strzenna. Chodzi o zwiększe-
nie potencjału zainstalowanej 
mocy z 9,5 do 14,5 MW. Będzie 
to możliwe m.in. dzięki opty-
malnemu wykorzystaniu dzia-
łek przeznaczonych pod in-
westycję oraz użyciu paneli 
fotowoltaicznych o dużej mocy. 

– Rozwój fotowoltaiki jest 
kluczowy w naszym dąże-
niu do produkcji zielonej mie-
dzi z wykorzystaniem zielo-
nej energii – deklaruje prezes 
Marcin Chludziński.

Ważne są tu szczególnie 
dwa nowe projekty fotowolta-
iczne: Elektrownia Fotowolta-
iczna Piaskownia Obora oraz 
Zespół EPV HMG I-III.

Pierwsza powstanie na te-
renie Kopalni „Piaskownia 
Obora”, przyczyniając się jed-
nocześnie do zmiany kierun-
ku rekultywacji tego terenu. 
Przyjęta koncepcja zakłada 
zainstalowanie paneli o du-
żej mocy 8 MW  i na obszarze 

aż ok. 16 ha. Umożliwi to wy-
produkowanie 8,5 GWh czy-
stej energii elektrycznej dla 
Zakładów Górniczych Lubin, 
Zakładów Wzbogacania Rud 
i Zakładu Hydrotechnicznego.

Z kolei Zespół EPV HMG 
I-III to aż trzy odrębne lokali-
zacje na terenie Huty Miedzi 
Głogów. W nowej elektrowni 
zostaną zainstalowane panele 
o mocy 6,5 MW, na obszarze 
ok. 12 ha, co pozwoli wyprodu-
kować 6,9 GWh czystej ener-
gii elektrycznej.

Te nowe projekty fotowol-
taiczne są elementami stra-
tegicznego programu firmy 
pod nazwą „Rozwój Energe-
tyki, w tym OZE”. Jego zało-
żeniem jest m.in. pozyskanie 
czystej energii z elektrowni 
wiatrowych, zwiększenie pro-
dukcji z własnych źródeł ga-
zowych oraz rozwój elektrowni 
fotowoltaicznych na terenach 
należących do KGHM. Reali-
zacja EPV przez KGHM Pol-
ska Miedź S.A. pozwoli przy 
tym każdego roku na redukcję 
emisji szkodliwych substan-
cji do środowiska: ponad dzie-
sięciu tysięcy ton CO2, ponad 
dziewięciu ton związków siarki, 
ponad dziewięciu ton związ-
ków azotu, niemal czterech 
ton tlenków siarki oraz blisko 
0,5 ton pyłów.

Polska w europejskim 
ekotrendzie
Pozyskiwanie energii z tzw. 
dużej fotowoltaiki to pro-
ces, który staje się w naszym 
kraju coraz powszechniejszy. 
W Polsce jest coraz więcej sło-
necznych dni w roku. Klimat 
zmienia się niemal z dnia na 
dzień. Pory letnie są coraz go-
rętsze, a  zimy – może nie tyle 
cieplejsze, ile z większą licz-
bą słonecznych dni. Energia 
ze słońca staje się coraz bar-

dziej opłacalna, bo nie tyl-
ko rośnie sprawność pane-
li fotowoltaicznych, ale także 
– dzięki budowie magazynów 
energii – lepsze będzie nią 
gospodarowanie i korzystniej-
sze jej rozliczenie. Już obec-
nie z 1kW instalacji w naszym 
kraju można wyprodukować 
1000 kWh energii rocznie.

Odchodząc stopniowo od 
wykorzystania węgla jako 
podstawowego surowca ener-
getycznego, Polska wpisuje się 
nie tylko w założenia Europej-
skiego Zielonego Ładu. Na-
sze największe spółki energe-
tyczne szybko nadrabiają pod 
tym względem dystans do za-
chodnioeuropejskich koncer-
nów. Dystans, który wynikał 
ze specyfiki systemu energe-
tycznego Polski utrwalonego 
od wielu pokoleń. 

– Rozmawiamy z naszy-
mi europejskimi partnera-
mi, wskazując na nasze uwa-
runkowania w energetyce, na 
fakt posiadania silnego gór-
nictwa, wskazujemy na to, że 
Polska powinna być traktowa-
na nieco inaczej niż pozostałe 
kraje europejskie – tłumaczy 
wicepremier Jacek Sasin, mi-
nister aktywów państwowych, 
zwracając jednocześnie uwa-

gę, że w dzisiejszych warun-
kach wysokich opłat za emi-
sje CO2 produkcja energii jest 
bardzo droga i niekonkuren-
cyjna w zestawieniu z innymi 
źródłami energii.

OZE elementem 
odbudowy gospodarek
Zielony zwrot stał się w Pol-
sce faktem. Nie tylko dzięki 
wzrostowi świadomości pro-
sumentów indywidualnych 
i pomocy niesionej przez 
państwo, ale także w coraz 
większym stopniu dzięki włą-
czeniu się naszych gospodar-
czych czempionów w szeroki 
nurt budowy czystych źró-
deł energii. – Aktywnie opo-
wiadamy się za sprawiedliwą 
transformacją, aby potrzeby 
krajów, w których udział pa-
liw kopalnych jest znaczący, 
były należycie uwzględniane 
i nikt nie został w tyle – mówił 
Michał Kurtyka, minister kli-
matu i środowiska, pod koniec 
października na 2. Świato-
wej Ministerialnej Konferen-
cji Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej.

Według ministra, również 
w kontekście pandemii CO-
VID-19 i wynikającego z niej 
ponadgranicznego kryzy-
su gospodarczego, Polska po-
strzega dalszy rozwój OZE 
jako ważne narzędzie euro-
pejskiej naprawy gospodar-
czej.

– Budowanie nowych, so-
lidnych łańcuchów wartości 
w zakresie odnawialnych źró-
deł energii powinno stać się 
nieodłączną częścią strategii 
wyjścia z kryzysu gospodar-
czego Unii Europejskiej – do-
dał minister Michał Kurtyka.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE 
WSPÓŁPRACY Z KGHM 
POLSKA MIEDŹ S.A.

ju Energetyki KGHM znala-
zła się fotowoltaika. Jeszcze 
we wrześniu br. KGHM ZA-
NAM rozpoczął w Legnicy bu-
dowę jedynej w Polsce elek-
trowni fotowoltaicznej opartej 
na technologii 4.0. Oprócz in-
westycji KGHM ZANAM kon-
cern prowadzi także projek-
ty fotowoltaiczne – na terenie 
Oddziału Zakład Hydrotech-
niczny oraz przy Hucie Mie-
dzi Głogów.

W ciągu najbliższych 
24 miesięcy, w ramach GK 
KGHM Polska Miedź SA, pla-
nowane jest oddanie do użyt-
ku elektrowni fotowoltaicz-
nych o mocy ponad 10 MW. 
Pozwoli to uniknąć emisji CO2 
i innych związków azotów, 
siarki oraz pyłów do atmos-
fery.

Ekoelektrownie  
dużych mocy
Wykorzystanie paneli o mocy 
aż 400 Wp zakłada przyjęta 
przez spółkę w projektach elek-

głębia Miedziowego – mówi 
Marcin Chludziński, Prezes 
Zarządu KGHM Polska Miedź 
SA.

Po pierwsze: 
fotowoltaika!
Ekologia to jeden z podstawo-
wych filarów Strategii KGHM 
na lata 2019–2023, w któ-
rej z kolei jednym z istotnych 
priorytetów jest energety-
ka. Do 2030 r. spółka planu-
je połowę zapotrzebowania 
na energię elektryczną po-
kryć z własnych źródeł, w tym 
z OZE. Wpisana w nią Strate-
gia 4E oznacza bardzo precy-
zyjnie wyznaczone kierunki 
rozwoju, czyli zmierzanie do 
elastyczności, efektywności, 
ekologii oraz e-przemysłu. 
W każdym z tych kierunków 
celem jest osiągnięcie nieza-
leżności energetycznej, w tym 
dzięki odnawialnym źródłom 
energii.

Wśród kluczowych ele-
mentów Programu Rozwo-

Pozyskiwanie 
energii z tzw. 
dużej fotowoltaiki 
to proces, który 
staje się w naszym 
kraju coraz 
powszechniejszy.

ENERGETYKA

10
0

0
 kW

h energii rocznie z 1kW
 instalacji

[Inwestycje w OZE]
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Uproszczenie prawa Uproszczenie prawa 
podatkowego  podatkowego  
powinno być celem  
strategicznym naszego państwa

chodniej i Ameryce. W czasie 
pierwszej fali pandemii, tak pod 
względem epidemiologicz-
nym, jak i gospodarczym, Pol-
ska radziła sobie zdecydowa-
nie lepiej niż większość państw 
Zachodu. Lepiej niż Francja, 
Włochy, Hiszpania czy Wiel-
ka Brytania. Natomiast druga 
fala pandemii będzie dla nas 
wyraźnie trudniejsza, co widzi-
my w statystykach dotyczących 
liczby zachorowań, ale czego 
też doświadczamy osobiście. 
Wszyscy znamy bowiem oso-
by, które chorują na koronawi-
rusa, co wiosną nie było aż tak 
częste. 

Zaczynają protestować ko-
lejne branże, mamy do czy-

Nadzwyczajne sytuacje 
czasami ułatwiają 

podejmowanie decyzji, które 
w innym wypadku nie byłyby 

możliwe. Być może więc 
paradoksalnie to właśnie 
moment, aby upraszczać 

system podatkowy i obniżać 
podatki. Jako wolnościowiec 

chciałbym, żebyśmy szli 
w tym kierunku – mówi 

Bartłomiej Wróblewski, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości.

Rozmawiał Kamil Goral

WYWIAD

Jesteśmy w trakcie jednego 
z najpoważniejszych kryzy-
sów gospodarczych ostat-
nich lat, żeby nie powiedzieć 
dekad. Jak ocenia Pan działa-
nia rządu wobec tego kryzy-
su COVID-owego, z którym 
obecnie zmaga się Polska 
i nie tylko Polska? 
Musimy wyjść od tego, że epi-
demia objęła praktycznie cały 
świat. A więc jest to zjawisko, 
z którym rzeczywiście boryka 
się nie tylko Polska, ale wszyst-
kie państwa, także te gospodar-
czo najlepiej rozwinięte. Dla-
tego sytuacja naszego kraju 
musi być siłą rzeczy porówny-
wana do sytuacji, w jakiej znaj-
dują się inne kraje, szczególnie 
nam najbliższe w Europie Za-

r e k l a m a
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nienia z protestem sektora 
gastronomicznego, które-
go przedstawiciele przygo-
towali rządowi czarną po-
lewkę. Ci ludzie, którzy teraz 
protestują, mają rację? Mają 
powody do tego, żeby wyjść 
na ulicę i wyrażać swoje nie-
zadowolenie z działań rzą-
du?
Napięcie jest rzeczywiście 
duże i zrozumiałe. Jesteśmy 
konfrontowani z sytuacją, któ-
rej nikt z nas nie doświadczył. 
Od czasów pandemii hisz-
panki zaraz po I wojnie świa-
towej nie było takiej sytuacji. 
Napięcie jest szczególne tam, 
gdzie w związku z ogranicze-
niami pojawiają się ograniczo-
ne możliwości zarobkowania. 
Można i trzeba dyskutować na 
temat kwestii szczegółowych, 
co należałoby zrobić lepiej. Ale 

trzeba też rozumieć obiektyw-
ne uwarunkowania. Decyzje 
polskiego rządu, ale i rządów 
innych państw europejskich, 
zapadają w związku z sytuacją, 
za którą nikt personalnie nie 
jest odpowiedzialny. Wspar-
cie rządowe dla przedsiębior-
ców, w tym tarcze antykry-
zysowa i finansowa, jest duże 
i wyniosło od wiosny łącznie 
około 150 mld zł.. Wśród 10 
działań antykryzysowych dla 
firm w czasie drugiej fali pan-
demii, ogłoszonych przez pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego, są subwencje w ramach 
tarczy finansowej PFR w wy-
sokości do 70 proc. niepokry-
tych przychodami kosztów 
stałych, dofinansowanie kosz-
tów stałych dla MŚP z branż 
najbardziej dotkniętych re-
strykcjami oraz wydłużenie 

tarczy finansowej dla dużych 
firm do wiosny 2021 r. Będą 
też zwolnienia ze składek ZUS, 
przyznanie postojowego dla 
firm, dofinansowanie zmiany 
zakresu działalności, pożycz-
ki długoterminowe. Szczegól-
ne wsparcie otrzymają bran-
że, które najbardziej ucierpiały 
oraz strategiczne dla polskiej 
gospodarki. Sytuacja jest trud-
na, ale ostatnie prognozy go-
spodarcze Komisji Europejskiej 
wskazują, że Polska ma szansę 
wyjść ze spadku gospodarcze-
go w znacznie lepszej sytuacji 
niż większość unijnych gospo-
darek. Goldman Sachs pro-
gnozuje wzrost polskiej go-
spodarki o 6,1 proc. w 2021 r.

Czekamy w dalszym cią-
gu na realną wymierną po-
moc ze strony Unii Europej-

[Gospodarka w czasie pandemii]
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P olska gospodarka radzi 
sobie z kryzysem spo-
wodowanym pande-

mią lepiej niż większość państw 
Unii Europejskiej. Nie jesteśmy 
w tak trudnej sytuacji jak Hisz-
panie czy Włosi. Nie oznacza 
to jednak, że jest na tyle do-
brze, byśmy mogli z założony-
mi rękami spokojnie czekać na 
zakończenie pandemii. Trzeba 
sobie jasno uświadomić, że do-
tknął nas największy od dzie-
sięcioleci kryzys gospodar-
czy. I niezależnie od tego, czy 
jest na kogo zrzucić winę za taki 
stan rzeczy, czy nie, potrzebu-
jemy konkretnego i skutecz-
nego planu odbudowy gospo-
darki. Na wzór powojennego 
Planu Marshalla czy Nowego 
Ładu z lat 30. ubiegłego wie-
ku. Potrzebujemy jasnej i me-
rytorycznej dyskusji na temat 
priorytetów polityki gospodar-
czej i fiskalnej. Ponad podziała-
mi politycznymi.

Szczególnie teraz, gdy ze-
wsząd zalewa nas propaganda 
„darmowych” pieniędzy z Unii 
Europejskiej i straszenie Pola-
ków, że bez tych pieniędzy na-
stąpi Armagedon, a po nim ko-
niec świata. Otóż nic takiego się 
nie stanie. Warto sobie uświa-
domić, że Unia Europejska nic 

nie dawała nam za darmo i da-
wać nie zamierza. Te wszystkie 
dotacje i pieniądze z unijnych 
funduszy to zimny, skalkulowa-
ny biznes, za który od lat płaci-
my. Otworzyliśmy przed zagra-
nicznymi firmami nasz rynek, 
podlegamy unijnym (często 
bezsensownym) przepisom, 
kolejne unijne regulacje ude-
rzają w polskie przedsiębiorstwa. 
To są realne koszty uczestnic-
twa Polski w UE, o których bar-
dzo rzadko się wspomina. Teraz 
także środki zarówno z Fun-
duszu Odbudowy, jak i w ra-
mach wieloletnich ram finanso-
wych, będą pieniędzmi, których 
nie będziemy mogli wydać na 
dowolny cel, bo te cele narzuci 
nam Komisja Europejska. Część 
z nich – jak na przykład Euro-
pejski Zielony Ład – stoją w jaw-
nej sprzeczności z naszym inte-
resem gospodarczym.

Tym bardziej potrzebujemy 
więc skutecznego planu od-
budowy gospodarki, który nie 
będzie uzależniony od pienię-
dzy z UE. Tak, byśmy w razie 
ich braku, bez ingerencji z ze-
wnątrz w spokoju mogli urato-
wać jak najwięcej polskich firm, 
a całą naszą gospodarkę przy-
wrócić na tory szybkiego roz-
woju.

Jest na to wiele pomysłów 
i większość z nich warto rozwa-
żyć. Nie miejsce tu, by je wszyst-
kie omówić, dlatego wspomnę 
o jednym. Do zagospodarowa-
nia na odbudowę polskiej go-
spodarki mamy 1,3 bln zł. Tyle 
bowiem wynoszą dziś oszczęd-
ności prywatne Polaków na róż-
nych bankowych kontach czy 
funduszach. Państwo powin-
no stworzyć swoim obywate-
lom możliwość zainwestowania 
tych środków w projekty o stra-
tegicznym znaczeniu. Tak, by to 
Polacy czuli się odpowiedzial-
ni za powodzenie tych projek-
tów i by mogli na nich zarobić. 
Mowa tu m.in. o inwestycjach 
dotyczących CPK, Trójmorza 
czy przekopu Mierzei Wiśla-
nej, ale też o tych mniejszych, 
lokalnych, związanych cho-
ciażby z budownictwem. Od 
1 stycznia 2021 r. wchodzi w ży-
cie nowa ustawa Prawo Zamó-
wień Publicznych, która w swo-
im założeniu ma sprawić, by 
jak największa część pieniędzy 
z publicznych inwestycji zo-
stała w polskich firmach, by na 
tych inwestycjach zarabiali pol-
scy przedsiębiorcy. Koniecz-
nie trzeba z tego skorzystać. Na 
Brukseli świat się na pewno nie 
kończy.

Potrzebny plan Potrzebny plan    
odbudowy  
gospodarki

Piotr Hofman

[Felieton]

skiej, szczególnie w ramach 
tzw. Funduszu Odbudowy. 
Póki co, uruchomienie tego 
funduszu utknęło. Czy Pań-
skim zdaniem w najbliż-
szym czasie może nastąpić 
jego odblokowanie? A jeżeli 
tak, to czy Polska jest goto-
wa na ustępstwa w kontek-
ście sporu o tzw. praworząd-
ność i połączenia wypłaty 
tych funduszy z przestrze-
ganiem praworządności, za 
którą tak naprawdę nie wia-
domo do końca, co się kryje? 
Przekonujemy naszych partne-
rów z Unii Europejskiej, że trze-
ba bezzwłocznie uruchomić 
wszystkie możliwe instrumen-
ty wsparcia gospodarczego, za-
równo z Funduszu Odbudo-
wy, jak i z nowego budżetu UE, 
nie uzależniając ich od żad-
nych nowych i nadzwyczajnych 
warunków. Z dwóch powodów. 
Po pierwsze, bo wymaga tego 
obiektywnie trudna sytuacja go-
spodarcza wywołana pandemią. 
Jej wykorzystywanie do zmian 
ustroju Unii Europejskiej odbi-
je się na wiarygodności Unii. To 
byłoby bardzo krótkowzrocz-
ne. Po drugie, i co niezależne od 
sytuacji epidemicznej, nie ma 
podstaw w traktatach europej-
skich do tworzenia takich me-
chanizmów. Jeśli ktoś chciałby 
je wprowadzić, może to zro-
bić, ale tylko poprzez zmianę 
traktatów, a nie ponad głowa-
mi społeczeństw europejskich. 
To państwa są panami trakta-
tów, określają ramy i granice in-
tegracji. Nie wolno wymuszać 
dalej idącej integracji niż ta, na 
którą wyraziły zgodę europej-
skie społeczeństwa przyjmując 
kolejne traktaty. Mam nadzieję, 
że zwycięży odpowiedzialność 
i zdrowy rozsądek.

Sejm przyjął ustawę o opo-
datkowaniu spółki koman-

dytowej. Jak Pan ocenia to 
rozwiązanie? 
Moje stanowisko było nastę-
pujące i do niego przekony-
wałem: są racje za nowym 
opodatkowaniem spółek ko-
mandytowych, ale wiąże się 
to także z pewnym ryzykiem. 
Przede wszystkim dlatego, że 
może dotknąć polskie małe 
i średnie firmy, które potrze-
bowałyby jeszcze czasu na 
rozwój. Dlatego być może 
lepiej byłoby opodatkować 
spółki komandytowe prowa-
dzące działalność w większej 
skali, tj. na przykład, gdy ich 
przychód przekracza 100 mln 
zł. Ponadto, jak w innych spra-
wach dotyczących podatków, 
należałoby zagwarantować 
odpowiednie vacatio legis, 
które powinno wynosić przy-
najmniej rok. 

Ale jako Prawo i Sprawiedli-
wość głosowaliście inaczej. 
Rozumiem, że była dyscypli-
na klubowa?
To prawda, ale decydujące 
było coś innego. Mamy skom-
plikowaną sytuację COVID-o-
wą i gospodarczą, więc nie-
zależnie od tego, jakie mamy 
poglądy, musimy wspierać 

rząd. Tym bardziej że – jak 
mówiłem – są racje za zmia-
ną, racje związane z koniecz-
nością ujednolicania i uszczel-
niania systemu podatkowego. 
W innej sytuacji możliwe i ko-
nieczne byłoby niuansowanie 
tych rozwiązań. W tym jed-
nak momencie kluczową spra-
wą jest przeprowadzenie kraju 
przez pandemię. 

W programie Prawa i Spra-
wiedliwości z 2019 r. zapo-
wiedziana była wielka refor-
ma prawa podatkowego. Czy 
w obecnych okolicznościach, 
mając też na uwadze kon-
tekst związany z pandemią, 
taka reforma jest w ogóle 
możliwa? 
Nie ma wątpliwości, że z jed-
nej strony potrzeba uprosz-
czenia prawa, w tym prawa 
podatkowego i gospodarcze-
go, a z drugiej jego stabilizacji, 
a w przypadku zmian ustana-
wianie długiego vacatio legis. 
Ograniczyłoby to ryzyko in-
westowania dla przedsiębior-
ców. Gdyby udało się trwale 
przyjąć taki model stanowie-
nia prawa, stałoby się to prze-
wagą konkurencyjną polskiej 
gospodarki. Powinien więc być 
to cel strategiczny naszego 
państwa. Oczywiście, że czas 
epidemii, napięcia społecz-
nego i spowolnienia gospo-
darczego nie sprzyja podej-
mowaniu szerszych, bardziej 
ambitnych wyzwań. Choć 
z drugiej strony nadzwyczaj-
ne sytuacje czasami ułatwiają 
podejmowanie decyzji, które 
w innym wypadku nie były-
by możliwe. Być może więc 
paradoksalnie to właśnie mo-
ment, aby upraszczać system 
podatkowy i obniżać podat-
ki. Jako wolnościowiec chciał-
bym, żebyśmy szli w tym kie-
runku.
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Z jednej strony 
potrzeba 
uproszczenia 
prawa, w tym prawa 
podatkowego 
i gospodarczego, 
a z drugiej jego 
stabilizacji.

32 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

WYWIAD



Co dalej Co dalej     
z polskim górnictwem?

kopalnie łącznie wydobywały 
148 mln ton węgla kamienne-
go (w rekordowym roku 1980 
– 193 mln ton), a w 2019 r. – 
już tylko 61,9 mln ton.

Kogo reprezentuje rząd?
Po tym, gdy na początku 
sierpnia wicepremier i mini-
ster aktywów państwowych 

Jacek Sasin zapowiedział ko-
nieczność likwidacji górnic-
twa węgla kamiennego, w 13 
kopalniach nastąpił oddolny 
protest kilkuset górników. 
Wtedy związkowcy – żeby 
wyjść z twarzą – musieli się 
dogadać z rządem. I rzeczy-
wiście pomiędzy delegacją 
rządową a Międzyzwiązko-
wym Komitetem Protestacyj-
no-Strajkowym doszło do po-
rozumienia, na które jednak 
musi zgodzić się Komisja Eu-
ropejska. Zdaniem niektórych 
związkowców nie ma na to 
szans, ponieważ na dotowa-
nie z polskiego budżetu bie-
żącego funkcjonowania ko-
palni nie ma unijnych podstaw 
prawnych. No, ale wtedy rząd 
będzie mógł wszystko zrzucić 
na UE. 

Wrześniowe porozumienie 
dotyczące stopniowej likwi-
dacji górnictwa dotyczy ośmiu 
(wszystkich) kopalni należą-
cych do Polskiej Grupy Górni-
czej oraz KWK „Bobrek”. Jed-
nak mimo tego, że ostatnia 
kopalnia ma przestać wydo-
bywać w Polsce węgiel w roku 
2049, to w umowie pominię-
to trzy kopalnie wchodzące 
w skład spółki Tauron Wydo-
bycie, lubelską kopalnię Bog-
danka należącą do Enei oraz 
będącą w czeskich rękach PG 
„Silesia”, które jednak według 
ministerialnych planów też 
idą pod nóż. Nie ma natomiast 
mowy o likwidacji czterech ko-
palni Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej (w których wydobywa 
się głównie nie węgiel ener-
getyczny, ale koksowy do pro-
dukcji stali) oraz prywatnych 
ZG Siltech w Zabrzu i ZG Eko-
-Plus w Bytomiu. 

Związkowcy wynegocjowa-
li gwarancje zatrudnienia ak-
tualnym górnikom do emery-
tury. To działanie na zasadzie 

„a po nas choćby potop”, bo 
nie interesuje ich, co się stanie 
po 2049 roku. Ale czyje inte-
resy w negocjacjach reprezen-
tował rząd? Nie górników – bo 
był po drugiej stronie bary-
kady. Nie branży ani polskiej 
gospodarki (m.in. firm koope-
rujących z górnictwem), ani 
mieszkańców terenów górni-
czych, bo stał na stanowisku 
konieczności likwidacji sekto-
ra, a nie jego uzdrowienia. Nie 
podatników – bo zgodził się 
na dotowanie nierentownych 
zakładów (ze strony interne-
towej Ministerstwa Aktywów 
Państwowych wynika, że już 
teraz jest to kwota rzędu 2 mld 
zł rocznie) i wypłatę świad-
czeń przedemerytalnych oraz 
jednorazowych odpraw. Wy-
gląda na to, że rząd, doma-
gając się likwidacji kopalń, re-
prezentował interesy… Unii 

Europejskiej, która w swoim 
szalonym planie walki z tzw. 
globalnym ociepleniem dąży 
do urojonej neutralności kli-
matycznej w 2050 roku. 

Rozwiązaniem 
prywatyzacja
Nie da się ukryć, że będące 
w rękach państwa górnictwo 
węgla kamiennego ma wie-
le problemów: przeregulo-
wanie branży przez państwo 
i UE, nadmierne opodatkowa-
nie, zbyt duża władza związ-
ków zawodowych, nadmierna 
liczba pracowników szczegól-
nie na powierzchni, a przede 
wszystkim to, że jest ono pań-
stwowe, co powoduje, że nie 
funkcjonuje w sposób opty-
malny i najbardziej wydajny. 

Ale polskiemu górnictwu 
nie jest potrzebna likwida-
cja, bo mogłoby jeszcze wie-

Na początku lat 90. 
funkcjonowało w Polsce 
ponad 70 kopalni węgla 
kamiennego. Pozostało 

ich 20.
Tomasz Cukiernik

GOSPODARKA [Przemysł wydobywczy]

Z wijanie górnictwa w Pol-
sce to nic nowego. Przez 
ostatnie 30 lat kopal-

nie likwidowane są praktycz-
nie cały czas, choć w róż-
nym tempie. Zamknięto m.in. 
wszystkie kopalnie Dolnoślą-
skiego Zagłębia Węglowego 
oraz Zagłębia Dąbrowskiego. 
Według GUS w 1990 r. polskie 
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stytut Geologiczny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, na 
koniec 2019 roku udokumen-
towane zasoby bilansowe złóż 
węgla kamiennego wynosi-
ły 64,3 mld ton. Czy Arabia 
Saudyjska albo Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie z wła-
snej inicjatywy likwidują wy-
dobycie ropy naftowej? Czy 
Katar rezygnuje z zarabiania 
miliardów na gazie? Nie! Nie 
muszą, bo państwa te nie są 
członkami UE. Polsce Brukse-
la nakazała zlikwidować gór-
nictwo i energetykę węglową. 
Zresztą gdzie tu logika? Gór-
nictwo nie było prywatyzo-
wane jako branża strategicz-
na, a teraz okazuje się, że jest 
aż tak bardzo strategiczna, że 
trzeba je zamknąć! 

Skutki polityki 
klimatycznej 
Sprzeczny z polskim inte-
resem narodowym plan jest 

taki, by porzucić te olbrzy-
mie zasoby, a jednocześnie 
odchodzić od energetyki wę-
glowej na rzecz energii ato-
mowej i budowy wiatraków na 
Morzu Bałtyckim. Mają być 
też wykorzystywane siłow-
nie gazowe, ale tylko przej-
ściowo, ponieważ są zwal-
czane przez Brukselę z taką 
samą zapalczywością jak wę-
glowe. Jednak wygląda na to, 
że kopalnie zostaną zamknię-
te szybciej niż zlikwidowane 
elektrownie węglowe. Ozna-
cza to konieczność uzupeł-
nienia tych braków importem 
surowca. 

Jak w serwisie cire.pl pi-
sze prof. dr hab. inż. Włady-
sław Mielczarski z Politechniki 
Łódzkiej, uruchomione w Pol-
sce po 2000 roku elektrownie 
węglowe będą działać jeszcze 
po roku 2070. „Zapotrzebowa-
nie na węgiel z importu (po li-
kwidacji własnych kopalń) wy-
niesie 35 mln ton rocznie dla 
elektrowni, dodatkowo trze-
ba uwzględnić import oko-
ło 15 mln ton węgla rocznie 
dla elektrociepłowni i ciepłow-
ni i około 15 mln ton rocznie na 
potrzeby indywidualne i małej 
energetyki. W sumie należy li-
czyć się z koniecznością im-
portu około 65 mln ton węgla 
rocznie” – wylicza prof. Miel-
czarski. 

Oznacza to, że – global-
nie patrząc – wpływ na środo-
wisko czy też klimat będzie… 
większy, bo trzeba będzie do-
liczyć emisję CO2 powstałego 
w związku z transportem wę-
gla do Polski z drugiego końca 
świata – z Australii, Kolumbii, 
a przede wszystkim z Syberii. 
Krótko mówiąc, polityka zgod-
na z unijnymi oczekiwaniami 
to polityka prorosyjska, bo to 
z Rosji znacznie zwiększy się 
import węgla.

Polski rząd, który obiecu-
je, że do końca roku przedstawi 
projekt transformacji polskiej 
energetyki, wraz z górniczymi 
związkami zawodowymi pod 
naciskiem Brukseli przypie-
czętowują likwidację polskie-
go górnictwa, czego rezultatem 
będzie m.in. utrata niezależ-
ności energetycznej państwa. 
Tymczasem należy się spo-
dziewać, że UE w między-
czasie zaostrzy swoją polity-
kę energetyczno-klimatyczną, 
co jeszcze bardziej podniesie 
m.in. koszty funkcjonowania 

energetyki węglowej. To prze-
łoży się na rachunki za energię 
elektryczną płacone i przez fir-
my, i przez gospodarstwa do-
mowe. W efekcie wzrosną ceny 
wszystkich towarów i usług 
oraz obniży się konkurencyj-
ność polskiej gospodarki. Czy 
właśnie o to chodzi Brukseli? 

Dlaczego i w imię czego 
rząd, nie oglądając się na pol-
ską rację stanu, spełnia anty-
polskie fanaberie UE? Jesz-
cze kilka lat temu politycy PiS 
obiecywali ratować polskie 
górnictwo. Polska powinna 
wycofać się z unijnej polityki 
energetyczno-klimatycznej. 
Państwowe kopalnie są nie-
rentowne nie dlatego, że nie 
opłaca się wydobywać węgla, 
tylko dlatego, że są państwo-
we. Bo państwowa własność 
z reguły oznacza niegospo-
darność i marnotrawstwo. 
To rynek, a nie państwo, a tym 
bardziej UE, powinien decy-
dować, z czego będzie pro-
dukowana energia. Wtedy 
będzie to optymalne i najbar-
dziej efektywne rozwiązanie.

lei kilka lat temu australijska 
spółka Prairie Mining plano-
wała budowę dwóch kopalni 
w Polsce, ale projekty inwe-
stycyjne zostały zablokowa-
ne przez… polskich urzędni-
ków. Także niemiecka firma 
HMS Bergbau myśli o bu-
dowie kopalni w Polsce. Już 
w 2016 r. składała ofertę wy-
dzierżawienia lub odkupie-
nia kopalni „Krupiński”, ale 
ówczesne Ministerstwo Ener-
gii nie wyraziło na to zgody. 

Na świecie, np. w Rosji, Chi-
nach czy Australii, rośnie wy-
dobycie węgla. Szacuje się, 
że za 10 lat światowa pro-
dukcja tego surowca będzie 
wyższa o 150 proc. od obec-
nej. W Chinach czy Japo-
nii buduje się nowe elektrow-
nie węglowe. I w Polsce węgla 
nie brakuje. Według najnow-
szego „Bilansu zasobów złóż 
kopalin w Polsce” przygoto-
wanego przez Państwowy In-

le dekad zaopatrywać w wę-
giel polską energetykę, ale 
jego prywatyzacja oraz uwol-
nienie od nadmiernych regu-
lacji i związków zawodowych. 
Wraz z prywatyzacją od-
szedłby problem braku real-
nego właściciela i nadmiernej 
liczby pracowników, popra-
wiłoby się także zarządzanie, 
a tym samym zmniejszyły-
by się koszty funkcjonowa-
nia kopalni. Być może nie-
które kopalnie zostałyby 
kupione przez państwowe 
spółki energetyczne, niektó-
re przez inwestorów zagra-
nicznych, a inne przez in-
westorów polskich, może też 
w postaci spółek pracowni-
czych. Zysk byłby podwójny. 
Po pierwsze, podatnicy prze-
staliby dokładać się do bran-
ży, a budżet zyskałby nowe 
wpływy najpierw ze sprze-
daży, a potem z podatków. Po 
drugie, w rękach prywatnych 
kopalnie prawdopodobnie 
przynosiłyby zysk, a nawet 
jeśli nie, to prywatny właści-
ciel, biorąc pod uwagę wy-
łącznie rachunek ekonomicz-
ny, decydowałby o dalszym 
funkcjonowaniu lub likwida-
cji kopalni. Państwo, zamy-
kając branżę, kieruje się je-
dynie naciskiem politycznym 
z Brukseli, uniemożliwiając 
nawet próby uzdrowienia jej 
poprzez zmianę właściciela. 

Prywatyzacja (nawet taka 
spóźniona o 30 lat) ma 
sens, nawet jeśli udałoby się 
sprzedać choćby tylko poło-
wę istniejących kopalni. Po-
tencjalnych chętnych do ku-
pienia polskich kopalni nie 
brakuje. Szkoda, że władze 
stoją okoniem wobec pry-
watyzacji. W 2017 r. nic nie 
wyszło z prób przejęcia ma-
jątku likwidowanych kopal-
ni przez związkowców. Z ko-

W efekcie 
wzrosną ceny 
towarów i usług 
oraz obniży się 
konkurencyjność 
polskiej gospodarki.

GOSPODARKA [Przemysł wydobywczy]

Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce w latach  
1990-2019 w mln ton. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Polsce Bruksela nakazała zlikw
idow

ać górnictw
o
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Dietl – prezes Giełdy Papierów 
Wartościowych oraz Łukasz 
Czernicki – główny ekonomi-
sta Ministerstwa Finansów.

Kryzys związany z pan-
demią miał ogromny wpływ 
na dynamicznie rozwijają-
cą się w ostatnich latach pol-
ską gospodarkę. Jak słusznie 
zauważył minister Kowalski, 
dziś w Polsce potrzebna jest 
bardzo jasna i twarda dysku-
sja na temat imponderabiliów 
polityki gospodarczej. Dlate-
go chcemy inicjować część tej 
dyskusji i być jej aktywnym 
uczestnikiem.

Rozmawialiśmy więc o tym, 
gdzie szukać największych i naj-
skuteczniejszych impulsów ma-
jących pomóc w jej odbudowie, 
co należy zrobić, aby planowa-
ne inwestycje publiczne były 
realizowane przez polskie pod-
mioty z polskim kapitałem, nie 
zaś przez zagraniczne korpo-

racje, czy nie jest to odpowied-
ni czas na odregulowanie go-
spodarki i podatkowe luzowanie, 
gdzie sektor MŚP – stanowią-
cy przecież krwioobieg gospo-
darki – powinien szukać kapitału 
na rozwój, i jaką rolę w tym roz-
woju powinny odgrywać spółki 
z udziałem Skarbu Państwa. 

– W jaki sposób zachęcić ka-
pitał prywatny do inwestowania? 
Są dwa podstawowe narzędzia. 
Jedno to obligacje rozwojo-
we, a drugie to tzw. estoński CIT, 
który ja bym lekko przetworzył 
Chodzi mi o to, by była to jed-
norazowa amortyzacja wszyst-
kich nakładów inwestycyjnych. 
Czyli powiedzieć firmom w Pol-
sce: „Jeśli w ciągu najbliższych 
trzech lat zainwestujecie, to mo-
żecie odliczyć całość tego nakła-
du inwestycyjnego od podstawy 
opodatkowania – proponował 
Marek Dietl.  

– Przez najbliższy okres po-
trzebujemy trzy wielkie nazwi-
ska dla inwestycji prywatnych: 
po pierwsze Michał Kalecki, po 
drugie Mariana Mazzucato, po 
trzecie Milton Friedman – do-
dał Łukasz Czernicki.

Dlaczego? Warto obejrzeć 
całą debatę na naszej stronie 
internetowej fpg24.pl.

Debata II
Druga debata cyklu poświę-
cona była wyzwaniom – nie 
tylko regulacyjnym – do-
tyczącym czwartej rewolu-
cji przemysłowej. W dyskusji 
uczestniczyli: Robert Tomanek 
– wiceminister rozwoju, pracy 
i technologii, Andrzej Solda-
ty – prezes Fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości oraz 
Piotr Palutkiewicz – zastępca 
dyrektora Departamentu Pra-
wa i Legislacji Związku Przed-
siębiorców i Pracodawców.

– Rewolucja przemysło-
wa w Polsce już się rozpoczę-

ła. Mało tego, okres pandemii 
spowodował, że w niektórych 
sektorach gospodarki ten pro-
ces jeszcze przyśpieszył. Siłą 
rzeczy wykorzystujemy co-
raz częściej nowoczesne na-
rzędzia IT, wprowadzane są 
do firm systemy inteligent-
ne. A zatem proces trwa, co nie 
zmienia faktu, że pełna wizja 
Przemysłu 4.0 jeszcze przed 
nami – zauważył minister To-
manek.

– Przemysł 4.0 to jest w za-
sadzie wielka integracja i usie-
ciowienie interesariuszy. Tutaj 
chodzi o gotowość do działa-
nia w kompetycji. Czyli z jednej 
strony konkurowanie ze sobą, 
ale z drugiej łączenie się dla 
stworzenia większej wartości – 
tłumaczył Andrzej Soldaty.

Dlatego tak bardzo istotna 
w kwestii wdrażania czwartej re-
wolucji przemysłowej jest men-
talność przedsiębiorców, na co 
również zwrócił uwagę prezes 
Fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości. – I tutaj mamy po-
tężny problem. Bo jeśli chodzi 
o poziom tzw. zaufania społecz-
nego, to Polska nie plasuje się 
w czołowych miejscach w Euro-
pie, a jest wręcz odwrotnie – do-
dał Andrzej Soldaty.

– Jeśli chodzi o skłonność 
do ryzyka, to polscy przedsię-
biorcy na tle kolegów z innych 
europejskich państw ucho-
dzą za tych, którzy się nie 
boją i bardzo szybko potra-
fią się przystosować do zmian 
i nowej rzeczywistości. Pro-
blemem jest rzeczywiście ni-
ski poziom zaufania społecz-
nego. I dlatego bardzo dużą 
rolę powinno odgrywać są-
downictwo. Warto skonstru-
ować taki system sądowniczy, 
który w przypadku sporu za-
pewni przedsiębiorcy szybką 
ścieżkę sprawiedliwego roz-
wiązania tego sporu – pod-
kreślił Piotr Palutkiewicz.

Barier dotyczących wdraża-
nia Przemysłu 4.0 w Polsce jest 
oczywiście więcej. Są na szczę-
ście bardzo konkretne pomysły 
na to, jak sukcesywnie je poko-
nywać i rozwijać polską gospo-
darkę, wprowadzając ją na tory 
innowacyjności i cyfryzacji. 

Zachęcamy do obejrze-
nia obu debat. Dostępne są na 
serwisie fpg24.pl. 

PARTNER GŁÓWNY CYKLU:

D o udziału w projekcie 
w roli uczestników za-
prosiliśmy przedsta-

wicieli najwyższych władz 
państwowych, ekonomistów, 
naukowców oraz przedsię-
biorców. Partnerem Głów-
nym cyklu został KGHM Pol-
ska Miedź SA, a patronatu 
nad wydarzeniem udzieliły: 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii, Narodowy Bank 
Polski oraz Giełda Papierów 
Wartościowych.

Debata I
Za nami dwie debaty. W dys-
kusji inaugurującej cykl pod 
hasłem „W poszukiwaniu 
trwałych mechanizmów roz-
woju polskiej gospodarki” 
udział wzięli: Adam Abramo-
wicz – rzecznik małych i śred-
nich przedsiębiorców, Janusz 
Kowalski – wiceminister ak-
tywów państwowych, Marek 

Wyzwania dla Polski Wyzwania dla Polski     
na najbliższą dekadę

„Gospodarka – inwestycje 
– innowacje. Wyzwania dla 

Polski na najbliższą dekadę” 
– to cykl debat organizowany 

od 26 października przez 
„Forum Polskiej Gospodarki”. 

Chcemy, by projekt ten 
stanowił forum dyskusji 

o najważniejszych kwestiach 
dotyczących polskiej 

gospodarki w możliwie 
najszerszym kręgu 

interesariuszy. Partnerem 
Głównym cyklu został KGHM 

Polska Miedź SA.
Krzysztof Budka

[Debaty FPG]
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Producenci  Producenci  
chcą zorganizowaćchcą zorganizować    
wydajny system gospodarowania odpadami

wiedzialności producenta – 
wyjaśnia Bartłomiej Morzycki, 
dyrektor generalny Związ-
ku Browary Polskie. – Za sys-
temem zarządzanym przez 
producentów przemawia rów-
nież konieczność spełnienia 
takich wymogów unijnej dy-
rektywy, jak transparentność 
i ekonomiczna zasadność po-
noszonych przez przedsię-
biorców kosztów – uzupełnia.

System kaucyjny 
O wadach obecnego systemu 
słyszymy od dawna – miesz-
kańcy skarżą się na wyso-
kie koszty odbioru odpadów, 
a poziom segregacji i recy-
klingu w Polsce – w porówna-
niu z innymi krajami UE – jest 
wciąż niski. Tymczasem wła-
śnie maksymalizacja zbiór-
ki i recyklingu ma odróżniać 
nowy system od dotychcza-
sowego. Powinno to przy-
nieść przede wszystkim po-
zytywny efekt dla środowiska 
– opakowania znikną z prze-

strzeni publicznej, składowisk 
czy nielegalnych wysypisk. 
Beneficjentami będą również 
mieszkańcy, którzy poniosą 
niższe opłaty za odbiór śmieci. 

Poza stworzeniem syste-
mu selektywnej zbiórki od-
padów z gospodarstw domo-
wych, producenci chcą na swój 
koszt wdrożyć w Polsce system 
kaucyjny, oparty na dwóch fila-
rach: systemie depozytowym 
dla jednorazowych opakowań 
po napojach i systemie kaucyj-
nym dla opakowań wielokrot-
nego użytku. Założenia obu 
rozwiązań zostały szczegółowo 
omówione w raporcie pn. „Re-
forma systemu zagospodaro-
wania odpadów”, opracowa-
nym przez ekspertów Polskiej 
Federacji Producentów Żyw-
ności oraz Związku Pracodaw-
ców Przemysłu Piwowarskiego 
– Browary Polskie. System de-
pozytowy, dobrze znany w Da-
nii, Holandii, Szwecji, Norwegii 
czy w krajach bałtyckich, w Pol-
sce będzie wymagał stworzenia 
od podstaw. Przy jego tworze-
niu należy wziąć pod uwagę lo-
kalne uwarunkowania, takie jak 
przyzwyczajenia i świadomość 
ekologiczna konsumentów, do-
tychczasowe rozwiązania praw-
ne czy rodzaje i pojemność 
opakowań. W opinii producen-
tów polski system depozyto-
wy musi uwzględniać zarówno 
te czynniki, jak i czerpać z naj-
lepszych europejskich wzorców. 
Postulują więc, aby był to sys-
tem powszechny, obowiązkowy, 
obejmujący większość jedno-
razowych opakowań na napoje 
i zarządzany przez centralne-
go administratora powołanego 
przez producentów, działające-
go w formule non-for-profit.

Butelka zwrotna
Wspomniany system kaucyj-
ny dla opakowań wielokrot-

nego użytku funkcjonuje już 
Polsce, w największej ska-
li w przemyśle piwowarskim, 
dla butelki zwrotnej do piwa. 
Okazuje się, że ten rodzaj 
opakowania jest najbardziej 
przyjazny dla środowiska, bo 
po wykorzystaniu przez kon-
sumenta zachowuje ono peł-
ną wartość i wraca do pro-
ducenta w celu ponownego 
napełnienia i wprowadzenia 
do sprzedaży. Eliminuje się 
w ten sposób konieczność wy-
produkowania nowego opa-
kowania, a opakowanie wielo-
krotnego użytku może wracać 
na rynek nawet 20 razy – jak 
w przypadku butelek zwrot-
nych do piwa. Niemal poło-
wa sprzedawanego w Polsce 
piwa dostępna jest w opako-
waniach zwrotnych – szkla-
nych butelkach i beczkach, 
tzw. KEG. To około 3,4 mld 
szklanych butelek, których 
90-92 proc. udaje się odzy-
skać i włączyć do ponownego 
obiegu. Wszystko to odbywa 
się na zasadzie dobrowolne-
go i nieformalnego porozu-
mienia między uczestnikami 
rynku – producentami, hur-
townikami i klientami.

– Dla naszych producen-
tów, którzy stworzyli i w ca-
łości finansują systemy opa-
kowań wielokrotnego użytku 
w Polsce, ważne jest ugrunto-
wanie tego systemu poprzez 
zapewnienie wsparcia legisla-
cyjnego i wprowadzenie pre-
ferencji dla stosowania tego 
rodzaju opakowań. Uważa-
my, że przyjęcie odpowied-
nich rozwiązań może pomóc 
we wdrożeniu opakowań wie-
lokrotnego użytku także przez 
inne branże – mówi Bartło-
miej Morzycki. 

Producenci podkreślają, 
że oba systemy – depozy-
towy dla opakowań jednora-

zowych i kaucyjny dla zwrot-
nych – powinny być rozwijane 
równolegle, z uwzględnieniem 
specyfiki każdego z opakowań. 
Bo opakowanie wielokrotne-
go użytku po użyciu nadal 
jest opakowaniem, które moż-
na wykorzystać, a opakowanie 
jednorazowe surowcem, któ-
ry należy poddać recyklingo-
wi. Stąd zupełnie inna droga, 
jaką jedno i drugie przechodzą 
po tym, gdy zostaną wyko-
rzystane przez konsumentów, 
i potrzeba odrębności syste-
mu opakowań wielokrotnego 
użytku. Producenci wykorzy-
stujący ten rodzaj opakowań 
muszą zapewnić i sfinan-
sować cały spójny system, 
w ramach którego opakowa-
nie wraca z rynku, jest myte 
w specjalnych maszynach 
i ponownie napełniane. Do-
datkowo ten rodzaj opako-
wania wymaga też opakowań 
transportowych – w przypad-
ku butelek do piwa – skrzy-
nek. To duże koszty, których 
znaczną część trzeba ponieść 
w momencie wdrażania roz-
wiązania. Stąd – zdaniem 
browarów – upowszechnie-
nie opakowań wielokrotne-
go użytku wymaga stworze-
nia preferencji, które zachęcą 
innych producentów do wy-
korzystywania tego rodzaju 
opakowań. A że warto z nich 
korzystać – to nie podlega 
dyskusji. Jak obliczyła branża 
piwowarska, wykorzystywanie 
przez nią butelek zwrotnych 
pozwala rocznie zmniejszyć 
ilość stłuczki szklanej w Pol-
sce o około 1 mln ton. To pra-
wie tyle, ile poddaje się rocz-
nie w Polsce recyklingowi.
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Wdrożenie nowych unijnych 
przepisów dotyczących rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta wpłynie na 
funkcjonowanie polskiego rynku odpadów.

ARTYKUŁ PARTNERSKI [Artykuł partnerski]

Ich zdaniem takie rozwiązanie 
będzie najbardziej efektywne, 
jeśli chodzi o uzyskanie wy-
sokiego poziomu odzysku od-
padów, jak również kosztów. 
Producenci uważają także, że 
dzięki takim rozwiązaniom jak 
sprawozdawczość czy regular-
ne audyty zapewnią transpa-
rentność nowego systemu go-
spodarowania odpadami.

Za pełnym udziałem pro-
ducentów (i organizacji ich re-
prezentujących) opowiadają 
się również browary zrzeszo-
ne w Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego – 
Browary Polskie.

– Z uwagi na to, że produ-
cenci wezmą na swoje barki 
ciężary związane z osiągnię-
ciem określonych poziomów 
zbiórki i recyklingu odpadów 
opakowaniowych, a w przy-
padku ich niespełnienia za-
płacą kary, powinni zachować 
pełną kontrolę nad realizacją 
zadań określonych w nowym 
systemie rozszerzonej odpo-

Z godnie z zasadami ROP 
producenci są zobligo-
wani do pokrycia co naj-

mniej 80 proc. kosztów se-
lektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych, ich trans-
portu i przetwarzania (przy-
gotowania do recyklingu) po 
odjęciu przychodów ze sprze-
daży surowców, edukacji 
mieszkańców oraz utrzyma-
nia systemu sprawozdawcze-
go w zakresie gospodarki od-
padami opakowaniowymi. To 
również na podmiotach pro-
dukujących i sprzedających 
towary na terytorium Polski 
spocznie obowiązek osiągnię-
cia wskazanych przez UE po-
ziomów recyklingu i udziału 
surowców wtórnych w niektó-
rych opakowaniach.

Producenci, mając na uwa-
dze perspektywę tak szerokiej 
odpowiedzialności, chcą sami 
zorganizować i zarządzać sys-
temem zajmującym się zbiórką 
i przygotowaniem do recyklin-
gu odpadów opakowaniowych. 
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W ielu z przedsiębior-
ców prowadzących 
drobną, lokalną dzia-

łalność nie miałoby szans 
utrzymać się na rynku bez 
wsparcia stabilnego partnera. 
Przykładem takiej franczyzy 
jest Żabka. Sieć od początku 
roku otworzyła kilkaset skle-
pów i obecnie zrzesza ponad 
5000 franczyzobiorców, któ-
rzy prowadzą w całej Polsce 
ponad 6600 placówek. Sieć 
wspiera swoich przedsiębior-
ców niemal w każdym obsza-
rze ich działalności.

W obliczu pandemii wie-
le osób straciło zatrudnienie, 
zetknęło się z wizją spadku 
zarobków czy zostało zmu-
szonych do zamknięcia nie-
prosperującego biznesu. Mię-
dzy innymi do nich kierowana 
jest oferta franczyzowa Żab-
ki, która daje możliwość pro-
wadzenia stabilnego biznesu 
oraz oferuje współpracującym 
z nią przedsiębiorcom wspar-
cie w trudnym dla gospodarki 
momencie. 

Poczucie bezpieczeństwa
Sieć Żabka pokrywa koszt 

inwestycji w placówkę war-
tą ok. 300 tys. zł. Franczyzo-
biorca otrzymuje gotowy do 
prowadzenia sklep w atrak-
cyjnej lokalizacji, umeblo-
wany i zatowarowany. Każ-
dy nowy przedsiębiorca może 
dokonać wyboru  spośród kil-
ku proponowanych punktów, 
których potencjał sprzeda-
żowy oraz szacunkowa liczba 
klientów analizowane są dzię-
ki sztucznej inteligencji. Po-
nadto decydując się na współ-
pracę w ramach franczyzy, 
przedsiębiorca zyskuje moż-
liwość działania pod znanym 
i rozpoznawalnym szyldem, 
sprawdzony know-how, pakiet 
szkoleń i wsparcie partnera 

na wielu płaszczyznach. Żab-
ka oferuje obecnie wszystkim 
nowym franczyzobiorcom do-
datkowo gwarantowany przy-
chód podstawowy w wysoko-
ści 16 tys. zł miesięcznie przez 
pierwszy rok działalności. Taka 
gwarancja niewątpliwie wpły-
wa na ich poczucie bezpie-
czeństwa, zwłaszcza w obec-
nych czasach.  

Silne wsparcie ze strony 
franczyzodawcy odczuwają 
nie tylko nowi przedsiębior-
cy w sieci, ale wszyscy dzia-
łający w niej franczyzobiorcy 
– wyjątkowo mogli przekonać 
się o jego znaczeniu od po-
czątku epidemii koronawiru-
sa. Szeroka pomoc ze strony 
partnera, możliwa dzięki ela-
styczności sieci i posiadanym 
zasobom finansowym czy lo-
gistycznym, pomogła złago-
dzić odczuwane w biznesie 
skutki kryzysu. Sieć zapewni-
ła swoim przedsiębiorcom nie 
tylko środki ochrony osobi-
stej (m.in. pleksi, płyny do de-

zynfekcji, rękawice) i pomogła 
wdrożyć im wszystkie wyma-
gane standardy bezpieczeń-
stwa, ale także podjęła dodat-
kowe działania, by lockdown 
nie odbił się negatywnie na 
rentowności ich biznesów. Na 
podobne wsparcie franczy-
zobiorcy mogą nadal liczyć 
w jesiennej fazie pandemii.

Rozwój lokalnego 
biznesu
Żabka stawia także na inno-
wacyjne narzędzia techno-
logiczne, dzięki którym za-
rządzanie biznesem przez 
franczyzobiorców jest jeszcze 
łatwiejsze. Przykładem takie-
go rozwiązania jest aplikacja 
mobilna frappka, stanowią-
ca swoiste centrum zarzą-
dzania sklepem z poziomu 
smartfona. Z kolei jeśli w co-
dziennym zarządzaniu skle-
pem franczyzobiorcy napo-
tkają jakiekolwiek trudności, 
zawsze mogą zwrócić się do 
Centrum Wsparcia Franczy-
zobiorców, którego zadaniem 
jest reagowanie na tego typu 
zgłoszenia, lub bezpośrednio 
do partnerów ds. sprzedaży, 
którzy zawsze służą im bez-
pośrednią poradą.

Zaufanie, jakim Żabkę ob-
darzyło już ponad 5000 
franczyzobiorców, pokazuje, 
że podejmowane przez sieć 
działania przynoszą dobre 
efekty i pozwalają tysiącom 
przedsiębiorców rozwijać da-
lej swoje lokalne biznesy, nie-
zależnie od zewnętrznych 
okoliczności.

Więcej informacji na: 
www.franczyza.zabka.pl oraz 
www.5000powodow.pl
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Obecna sytuacja na rynku wywołana pandemią koronawirusa 
pokazała, że model franczyzowy sprawdza się nawet w tak 
trudnym dla gospodarki czasie i pozwala na kontynuowanie 
biznesu tysiącom przedsiębiorców. 

FranczyzaFranczyza    
biznesem na każde czasy
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