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[Edytorial]

K ończy się bardzo dziwny, ale też przede wszyst-
kim bardzo trudny rok dla olbrzymiej części 
polskich przedsiębiorców. Gdyby 12 miesięcy 

temu ktoś powiedział nam, że drugą dekadę XXI wieku 
zamkniemy deficytem zapisanym w ustawie budżeto-
wej na poziomie blisko 110 mld zł (a przypominam, że 
miał być budżet zbilansowany), że wiele firm z sek-
tora MŚP stanie na skraju bankructwa, że grozić nam 
będzie potężna fala bezrobocia (na razie odłożonego 
w czasie), pewnie uznalibyśmy go za wyjątkowo czar-
ną kreaturę, która życzy Polsce samego najgorszego. 

Któż mógł wtedy przewidzieć, że za chwilę cały 
świat dotknie panika związana z nową odmianą ko-
ronawirusa i rządy poszczególnych krajów wyłączać 
będą poszczególne branże z życia gospodarczego 
dokładnie tak, jak wyłącza się światło w poszczegól-
nych pomieszczeniach biurowych przed wyjściem 
z pracy do domu (jak to się mówi, ostatni gasi świa-
tło). Abstrahując od uzasadnienia tych wszystkich 
panicznych ruchów, trudno nie dojść do wniosku, że 
finansowy świat wygląda na taki, który przygotowu-
je się na gospodarczy reset i nowe rozdanie. Rzą-
dy wielu państw zachowują się, jakby kości zosta-
ły rzucone.

Dla Polski gra toczyć się będzie w przyszłym roku 
o to, czy uda nam się wrócić na tory szybkiego wzro-
stu gospodarczego, jakim mogliśmy się poszczy-
cić przed pandemią. Będą o tym decydować przede 

wszystkim decyzje w odniesieniu do polityki gospo-
darczej, w szczególności zaś te związane z systemem 
podatkowym i inwestycjami publicznymi. I jak mantrę 
po raz kolejny trzeba powtórzyć, że kluczowe w tych 
okolicznościach są działania, które nie będą się wią-
zały z nakładaniem nowych obciążeń fiskalnych i ad-
ministracyjnych ani na przedsiębiorców, ani na kon-
sumentów oraz skutecznie skierują strumień środków 
wydawanych w ramach systemu zamówień publicz-
nych do polskich firm z polskim kapitałem. Pod tym 
względem sami musimy sobie pomóc, nie czekając 
ani na nowe unijne regulacje, które – jeśli się pojawią 
– z całą pewnością dobiją naszą konkurencyjność, ani 
na pieniądze pożyczone od Komisji Europejskiej na 
koszt wszystkich państw członkowskich. 

Dobrze by było, gdyby polski rząd przedsta-
wił dostosowany do aktualnej sytuacji plan ekono-
miczny dla naszej gospodarki na najbliższe lata, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych 
przedsiębiorstw z sektora MŚP, gdzie głównie aku-
mulowany jest i nadal będzie polski kapitał. Pierwszy 
punkt takiego planu powinien brzmieć tak: „Przed-
siębiorcy, by przetrwać ten niesłychanie trudny czas, 
potrzebują spokoju legislacyjnego”. To jest warunek, 
od którego odbudowę gospodarki po pandemii na-
leży rozpocząć.

Krzysztof Budka

OstatniOstatni   
zgasi światło



P rzez lata unijna propa-
ganda wmawiała Pola-
kom, że z Brukseli płyną 

do nas same dobrodziejstwa 
w postaci darmowych środ-
ków finansowych, pożytecz-
nych regulacji prawnych oraz 
dostępu do potężnego rynku, 
dzięki czemu możemy wresz-
cie poczuć się jak pełnowar-
tościowi Europejczycy. Wiele 
w tym wszystkim było zwy-
kłego politycznego PR-u. I nie 
chodzi o to, by teraz przyna-
leżność Polski do Unii Euro-
pejskiej dyskredytować, ale 
by chłodno, bez żadnych ide-
ologicznych uprzedzeń i bez 
wcześniejszych kompleksów 
spojrzeć prawdzie w oczy i do-
konać bilansu zysków i strat. 

Nie wierzmy więc w nar-
rację, którą od pewnego cza-
su bombarduje się polską opi-
nię publiczną, powtarzając jak 
mantrę, że „Unia chce nam 
dać tyle pieniędzy, domaga-
jąc się w zamian jedynie prze-
strzegania prawa”. To typo-
wa propaganda. Unia nic nam 
nie daje za darmo. I nie o prze-
strzeganie prawa jej chodzi.

Bilans netto
Gdybyśmy zadali proste pyta-
nie, czy pod względem gospo-
darczym Unia nam pomaga, 
czy szkodzi, bardzo trudno by-
łoby dziś jednoznacznie na nie 
odpowiedzieć. Z jednej stro-
ny wielkim dobrodziejstwem 
dla polskich firm jest dostęp do 
rynku ponad 400 mln konsu-
mentów i na tym nasza gospo-
darka od lat bardzo korzysta. 
Zresztą sam bilans netto, jeśli 
chodzi o przepływ składek, wy-
nosi dla Polski na plus 130 mld 
euro (około 600 mld zł po ak-
tualnym kursie). To oczywiście 
pieniądze nie do pogardzenia 
i argument, który trudno prze-
oczyć.

Z drugiej jednak strony to 
tylko pewien wycinek rzeczy-
wistości. Całą jej resztę bardzo 
często się pomija, z różnych 
zresztą względów. Tym bar-
dziej warto zdać sobie spra-

wę, że to nie polskie, ale za-
graniczne firmy od samego 
początku naszego członko-
stwa w UE są tego członkostwa 
największym beneficjentem. 
Z dużą łatwością zdomino-
wały one polski rynek han-
dlu detalicznego oraz od lat 
wygrywają kluczowe prze-
targi publiczne. Ci, którzy na 
każdym kroku powtarzają, że 
dzięki funduszom unijnym 
Polska „rozwija się i jest w bu-
dowie”, zapominają dodać, że 
tę budowę prowadzą z reguły 
zagraniczne firmy, do których 
trafia lwia część pieniędzy po-
zyskanych z UE. 

Krótko mówiąc, unijne fi-
nanse wracają tam, skąd do 
nas przyszły. Wystarczy 
prześledzić dane Eurostatu, 
by szybko dojść do wniosku, 
że kluczowym beneficjentem 
rynku wewnętrznego (i całej 
strefy euro) są przede wszyst-
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Pieniądze są tu jedynie pretekstem. Spór o tzw. 
praworządność dotyczy tak naprawdę zakresu kontroli 

i władzy Komisji Europejskiej nad rządami państw 
członkowskich. Media za naszą zachodnią granicą 

wcale tego nie ukrywają, pisząc o tym otwarcie. To 
spór o zakres suwerenności i o to, czym w niedalekiej 

przyszłości Unia Europejska ma się stać. A według 
brukselskich decydentów i niemieckich przywódców ma 
się stać państwem federalnym. Pytanie więc jest takie, 
czy my do takiego państwa chcemy należeć, czy wręcz 

przeciwnie – wciąż chcemy być obywatelami suwerennej 
Polski. 

Piotr Hofman

Zagraniczne 
firmy od samego 
początku naszego 
członkostwa 
w UE są tego 
członkostwa 
największym 
beneficjentem.
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kim Niemcy. Wchodząc do 
Unii, bezwarunkowo otworzy-
liśmy swój rynek dla silnych 
zachodnich firm, pozbawia-
jąc szans na realną konkuren-
cję wiele polskich przedsię-
biorstw. I te zachodnie firmy 
– czemu trudno się dziwić – 
bezlitośnie to wykorzystały.

To nie przypadek
Być może to przypadek, że 
kryzys spowodowany pan-
demią COVID-19 przyspie-
szył proces przeobrażania się 
Unii Europejskiej, nie zmienia 
to jednak faktu, że takie przy-
spieszenie właśnie nastąpiło. 
Zresztą – jak mawiają mądrzy 
ludzie – nie ma przypadków, 
są tylko znaki. Warto więc te 
znaki umieć odpowiednio od-
czytywać.

Spór o unijny budżet i tzw. 
praworządność to idealny pre-
tekst do tego, by zwolennicy 
federalizacji Unii Europejskiej 
sprawdzili, jakie nastroje pa-
nują w poszczególnych pań-
stwach członkowskich, a tym 
krajom, gdzie jest społeczny 
opór wobec tego typu rozwią-
zań, zwyczajnie pogrozili bra-
kiem partycypowania w środ-
kach z kolejnej perspektywy 
budżetowej i Funduszu Od-
budowy. Szczególnie te-
raz, gdy widmo gospodar-
czego krachu zajrzało niemal 
wszystkim państwom człon-
kowskim w oczy. Moment jest 
więc doskonały. Należało to 
tylko zgrabnie ubrać w odpo-
wiednie szaty, a praworząd-
ność jako hasło nadaje się do 
tego idealnie.

Efekt jednak jest taki, że 
z jednej strony znaleźliśmy 
się w bardzo niebezpiecz-
nym momencie dla przy-
szłości Unii Europejskiej jako 
całości, ale jeszcze bardziej 
niebezpiecznym dla funkcjo-

nowania państw członkow-
skich, w tym dla naszej nieza-
leżności i suwerenności. Jeśli 
rządy wszystkich państw za 
fundusze z unijnego budże-
tu „kupią” narrację dotyczącą 
praworządności, proces fede-
ralizacji jeszcze bardziej przy-
spieszy. Można być pewnym, 
że na „przestrzeganiu prawo-
rządności” się nie skończy. To 
tylko wstęp do większej cało-
ści.

Co mówią źródła?
By rozumieć „spór o prawo-
rządność”, warto sięgnąć do 
źródeł, a są nimi przede wszyst-
kim traktaty europejskie, stano-
wiące fundament procesu inte-

gracji. Najważniejsze z nich to 
Traktat o Unii Europejskiej (TUE) 
oraz Traktat o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE). Insty-
tucje Unii Europejskiej działają 
na podstawie zasady kompe-
tencji powierzonych, która po-
lega na tym, że Unia może być 
aktywna w tych obszarach, któ-
re zostały jej przekazane przez 
państwa członkowskie w prawie 
traktatowym. W artykule 5 TUE 
czytamy: „Zgodnie z zasadą 
przyznania Unia działa wyłącz-
nie w granicach kompetencji 
przyznanych jej przez Państwa 
Członkowskie w Traktatach do 
osiągnięcia określonych w nich 
celów. Wszelkie kompetencje 
nieprzyznane Unii w Trakta-

tach należą do Państw Człon-
kowskich”.

I to w zasadzie powinno za-
mknąć cały ten spór raz na za-
wsze. Przepis ten chroni bo-
wiem poszczególne państwa 
członkowskie przed samowolą 
unijnych instytucji i decyden-
tów. Oczywistym jest, że za-
sada ta wpisana została w TUE 
nie bez przyczyny. Problem 
polega na tym, że eurokraci od 
pewnego czasu próbują zane-
gować ten artykuł metodą fak-
tów dokonanych, wprowadza-
jąc kolejne precedensy i licząc 
na to, że nikt się nie zorientuje. 
Od lat w Unii obowiązuje prze-
cież doktryna mówiąca, że pra-
wo unijne ma pierwszeństwo 
przed prawem państw człon-
kowskich, czyli de facto trak-
taty są ważniejsze niż konsty-
tucje poszczególnych krajów. 
Już sam ten fakt stawia suwe-
renność państw członkowskich 
pod ogromnym znakiem za-
pytania. I choć z poglądem tym 
jakiś czas temu rozprawiły się 
m.in. Federalny Trybunał Kon-
stytucyjny w Karlsruhe oraz 
nasz Trybunał Konstytucyjny, 
to jako ripostę mogliśmy od 
eurokratów usłyszeć jedynie, 
że w Polsce… łamana jest pra-
worządność. Ma to być oczywi-
ście element politycznego na-
cisku na nasz rząd.

Termin praworządności po-
jawia się co prawda w do-
kumentach europejskich i w 
traktatach, jest on jednak wy-
mieniany jako jedna z wielu 
zasad, które powinny obowią-
zywać. Natomiast w żadnym 
prawnie wiążącym dokumen-
cie europejskim owa prawo-
rządność nigdy nie zosta-
ła zdefiniowana. W rezultacie 
każde państwo członkowskie 
taką praworządność ma po 
prostu inaczej zorganizowa-
ną. I to jest jeden z elementów 
niezależności tych państw. 

Cena praworządności
Teraz jednak eurokraci za-
mierzają tę praworządność 
poddać ścisłej kontroli. Jeśli 

rządy państw członkowskich 
zgodzą się na wejście w ży-
cie tego rozwiązania (poku-
są mają być środki z kolejnej 
unijnej perspektywy budże-
towej oraz Funduszu Od-
budowy – łącznie ponad 
1,75 bln euro do podzia-
łu), ulegną najzwyklejszemu 
w świecie szantażowi. Pra-
worządność według Komi-
sji Europejskiej miałaby bo-
wiem obejmować nie tylko 
wymiar sprawiedliwości, nie 
tylko aspekt finansowy, lecz 
także kwestie społeczne, po-
lityczne i obyczajowe (np. 
zgoda na powszechny do-
stęp do aborcji czy eutana-
zji, prawo do adopcji dzie-
ci przez pary homoseksualne 

W żadnym 
prawnie wiążącym 
dokumencie 
europejskim 
praworządność 
nigdy nie została 
zdefiniowana.

[Bilans Polski w UE]
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N iedawno na Twitterze 
znalazłem zdjęcie Jana 
Pawła II, który stoi przed 

ogromnym tłumem wiernych 
z uniesionymi rękoma, a pod 
nim podpis: „Polacy, co się 
z nami stało?”. Podałem dalej 
z komentarzem: „Nic nie dzie-
je się samo. Każde pokolenie 
musi walczyć o swoją wolność”.

Pokolenie moich rodziców 
potrzebowało czasu, by zdefi-
niować wroga wolności i mu się 
przeciwstawić. Wróg miał je-
den cel. Było nim budowanie 
społeczeństwa bezklasowego, 
a do tego niezbędne było oba-
lenie kapitalistycznej własności 
i zastąpienie jej własnością spo-
łeczną. 

Dzisiaj młodzi ludzie nie mają 
łatwo. Tracą wolność, ale więk-
szość tego jeszcze nie zauważa. 
Socjalizm zmienił oblicze i środ-
ki produkcji nie są już własnością 
publiczną. Według Hansa Her-
manna Hoppego, niemieckiego 
wolnorynkowego ekonomisty, 
podstawowa cecha socjalizmu 
polega na instytucjonalnym 
naruszaniu prawa własności. 
Współczesne państwo osiąga 
ten cel poprzez nakładanie coraz 
to nowych obciążeń fiskalnych 
na swoich obywateli, pozbywając 
ich owoców pracy. 

Dzisiaj własność prywatna 
jest znowu zagrożona. Świato-
we Forum Ekonomiczne wypu-
ściło film, w którym przedsta-
wia osiem prognoz na rok 2030. 
Pierwsza z nich brzmi: „Nie bę-
dziesz posiadał niczego i bę-
dziesz szczęśliwy”. W tym sa-
mym czasie papież Franciszek 
wydaje encyklikę „Fratelli tut-
ti”, w której pisze, że „prawo do 
własności prywatnej może być 
uznane jedynie za wtórne prawo 
naturalne i wywodzi się z zasa-
dy powszechnego przeznacze-
nia dóbr stworzonych”.

Franciszek ma rację. Z teolo-
gicznego punktu widzenia po-
wszechne przeznaczenie dóbr 
jest celem nadrzędnym. Błę-
dem byłoby jednak twierdze-
nie, że państwo będzie gwaran-
tem sprawiedliwego podziału 
bogactwa. Bez prawa własności 
nie będzie w świecie porządku 
i pokoju. Tak nauczał św. Tomasz 
z Akwinu, a szkoła austriacka 
ekonomii dodaje, że własność 
prywatna jest podstawowym 
elementem kalkulacji ekono-
micznej, bez której nie zbuduje-
my prawdziwego systemu cen. 

Pokusa zbudowania idealne-
go świata, w którym ludzie nie 
będą kierować się zyskiem, jest 
jednak silniejsza. Kiedyś John 

Lennon w piosence „Imagine” 
śpiewał o świecie bez własno-
ści. Dzisiaj o takim świecie ma-
rzą młodzi ekonomiści zapro-
szeni przez Franciszka do Asyżu. 
Podczas konferencji „Ekonomia 
Franciszka”, która z powodu pan-
demii odbyła się w listopadzie 
w formacie online, słuchali wy-
kładu między innymi Kate Ra-
worth. Ta brytyjska ekonomistka, 
która została okrzyknięta Joh-
nem Keynesem XXI w., mówiła 
im o zrównoważonym rozwoju, 
ale tym narzuconym i centralnie 
zaplanowanym przez państwo. 

Ten nowy sposób przemyca-
nia socjalistycznych idei w eko-
nomii prowadzi młodych lu-
dzi na manowce. Nie pomaga 
w tym również prasa katolicka 
głównego nurtu. Kiedy zaglą-
dam do artykułów opisujących 
kryzys ekonomiczny w Wene-
zueli, nigdy nie pada tam słowo 
socjalizm. 

Wolność nie jest nigdy dana 
raz na zawsze. Nowe pokolenie 
musi o nią walczyć. Jan Paweł II 
we Wrocławiu w 1987 r. mó-
wił: „Prawdziwa wolność zawsze 
kosztuje! Każdy z nas musi cią-
gle od nowa ten trud podejmo-
wać”. Wiele wskazuje na to, że 
nadchodzący rok nie będzie pod 
tym względem łatwiejszy.

BraterstwoBraterstwo   
pod przymusem  

Jacek Gniadek SVD

itp.). W rezultacie KE, czyli 
ciało polityczne bez legity-
macji demokratycznej w po-
wszechnych wyborach, zy-
skałaby potężne narzędzie 
nadzoru nad rządami po-
szczególnych państw. Nie-
trudno wyobrazić sobie sy-
tuację, w której KE blokuje 
środki z unijnych fundu-
szy, czym powoduje para-
liż w funkcjonowaniu demo-
kratycznie wybranego rządu 
w państwie członkowskim. 
Na skutek tego rząd w takim 
państwie nie może normal-
nie funkcjonować ani reali-
zować programów, na któ-
re dostał przyzwolenie od 
większości obywateli. W ten 
oto sposób tzw. kontrola pra-
worządności ma stać się sku-
tecznym narzędziem narzu-
cania politycznej woli.

Plan alternatywny
I o to tak naprawdę toczy się 
batalia. Nie o pieniądze, ale 

o prawo suwerennych państw 
do samostanowienia. 

Tym bardziej warto więc, 
abstrahując od tego całego 
sporu, przygotować plan B, 
który dotyczyć będzie polskiej 
wizji odbudowy naszej gospo-
darki, niezależnie od wsparcia 
w postaci unijnych środków. 
Należy rozpocząć dysku-
sję na ten temat bez partyj-
nego zacietrzewienia i po-
nad politycznymi podziałami. 
W pierwszej kolejności nale-
żałoby odregulować gospo-
darkę, uprościć przepisy po-
datkowe i zastanowić się, jak 
skutecznie zagospodarować 
1,3 bln zł. Tyle bowiem wyno-
szą dziś oszczędności prywat-
ne Polaków na różnych ban-
kowych kontach i funduszach. 
Warto, by państwo stworzy-
ło swoim obywatelom moż-
liwość zainwestowania tych 
środków w krajowe projek-
ty o strategicznym znaczeniu 
dla regionu, jak budowa CPK, 

inwestycje dotyczące Trójmo-
rza czy przekopu Mierzei Wi-
ślanej. Równocześnie rozwija-
jąc i wspierając też mniejsze, 
lokalne inwestycje związane 
chociażby z budownictwem 
mieszkaniowym. Dobrym 
przykładem jest działanie 
Orlenu w kwestii wykupie-
nia z niemieckich rąk lokal-
nych polskich mediów. To ruch 
w kierunku odbudowy naszej 
własności w obszarach go-
spodarki, które niestety pra-
wie w całości zostały przejęte 
przez obcy kapitał.

Jestem przekonany, że 
w naszym regionie mamy 
wystarczający potencjał, aby 
samodzielnie stworzyć nowy 
„plan Marshalla” dla Euro-
py Środkowo-Wschodniej na 
trzecią dekadę XXI wieku.  Na 
pieniądzach z Brukseli świat 
się nie kończy. Tym bardziej 
że ceną za te pieniądze może 
być początek końca naszej 
niezależności.

[Felieton]
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Inwestycje Inwestycje     
w kulturę i sztukę

Finansowe wspieranie kultury 
to więcej niż biznes. Sponsoring 
oraz mecenat instytucji 
i wydarzeń związanych z naszym 
dziedzictwem narodowym to 
misja i odpowiedź na wyzwanie, 
jakie społeczna odpowiedzialność 
biznesu stawia przed takimi 
firmami jak PKN ORLEN. 

rodowego Konkursu Piani-
stycznego im. Fryderyka Cho-
pina, jednego z najstarszych 
i najbardziej prestiżowych 
konkursów muzycznych na 
świecie, odbywającego się co 
pięć lat. Konkurs Chopinow-
ski został zainicjowany nie-
mal 100 lat temu (w 1927 rok) 
przez polskiego pianistę, prof. 
Jerzego Żurawlewa. Od tego 
czasu odbyło się 17 edycji, 
a jego historia dowiodła, że 
laureaci mają gwarancję wy-
stępów w największych salach 
koncertowych oraz nagrań au-
torskich płyt w renomowanych 
wytwórniach płytowych. 

Tegoroczna, 18. edycja 
z powodu pandemii zosta-
ła przeniesiona na przyszły 
rok. Odbędzie się w dniach 
2–23 października 2021 roku 
w Filharmonii Narodowej 
w Warszawie.

PKN ORLEN od dawna 
jest związany z popularyza-
cją twórczości i osoby Cho-
pina. Historia współpracy 
koncernu z Narodowym Insty-
tutem Fryderyka Chopina się-
ga 2. i 3. edycji wspomnianego 
festiwalu „Chopin i jego Euro-
pa”, koncertów urodzinowych 
i koncertów w rocznicę śmier-
ci kompozytora. Piętnaście lat 
temu PKN ORLEN sponsoro-
wał 15. edycję Konkursu Cho-
pinowskiego i ufundował sty-
pendium dla jego zwycięzcy 
Rafała Blechacza. Jak pod-
kreślają przedstawiciele kon-
cernu, obowiązkiem takiej 
firmy jest pielęgnowanie pa-
mięci o wielkim kompozyto-
rze i popularyzowanie jego 
dzieł. Dzięki temu firma kon-
sekwentnie wzmacnia swoją 
markę i pozycję za granicą. 

Od czterech lat koncern 
jest wyłącznym mecenasem 
wspomnianego instytutu. Sfi-
nansował w tym czasie m.in. 

zakup rękopisów kompozyto-
ra i rekonstrukcję historycz-
nych fortepianów oraz wspiera 
Muzeum Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli i w Warsza-
wie. Wsparł też produkcję fil-
mu w technologii VR o kompo-
zytorze. W ramach współpracy 
PKN ORLEN przyczynił się do 
wzbogacenia muzeum w War-
szawie o cenne eksponaty. Do-
finansował zakup rękopisów 
Ballady g-moll, pieśni Wio-
sna oraz cennych listów kom-
pozytora. W listopadzie tego 
roku koncern współfinansował 
pozyskanie kolejnych czte-
rech listów na aukcji w Pary-
żu. Wspieranie zakupu wiel-
kich dzieł, by mogły być one 
powszechnie dostępne, jest 
istotnym elementem działań 
sponsoringowych.

Pierwsza taka  
platforma VOD
Jak radzić sobie w trudnej sy-
tuacji pandemicznej, poka-
zuje Teatr Wielki – Ope-
ra Narodowa w Warszawie. 
Po marcowym lockdownie te-
atr był zmuszony przenieść 
dwie premiery z wiosny na je-
sień. Udało się je zrealizować 

przy ograniczonej liczbie pu-
bliczności i zapewnieniu wi-
dzom maksymalnych środków 
bezpieczeństwa jeszcze przed 
wprowadzeniem kolejnych 
obostrzeń. Premierę „Korsa-
rza” przesunięto z marca na 
wrzesień, a premierę „Wer-
thera” z maja na październik.

Po ponownym otwarciu te-
atru dla widzów wprowadzono 
szereg wewnętrznych proce-
dur mających zapewnić kom-
fort odwiedzających. Do prze-
strzeni widowni, foyer oraz 
kuluarów teatru stale dostar-
czano w stu procentach ze-
wnętrzne, świeże, oczyszczone 
powietrze. Dla widzów spekta-
kli i koncertów uruchomiono 
możliwość złożenia on-line 
oświadczenia o stanie zdrowia 
nie wcześniej niż na 48 godzin 
przed rozpoczęciem wydarze-
nia.

Teatr Wielki – Opera Na-
rodowa w Warszawie od wrze-
śnia ubiegłego roku wspierany 
jest przez PKN ORLEN. Koncern 
został mecenasem tej najwięk-
szej sceny operowej w Europie 
i drugiej na świecie. TW–ON  
jest jedną z czołowych insty-
tucji kultury na Starym Konty-
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nie tylko imię i nazwisko wiel-
kiego Polaka. To marka znana 
i szanowana na całym świecie.

W sierpniu, w wyjątkowej 
formule, bo po raz pierwszy 
także z publicznością śledzą-
cą wydarzenie on-line, odby-
ło się  27 koncertów w ramach 
16. edycji Międzynarodowe-
go Festiwalu „Chopin i jego 
Europa”. To jeden z najważ-
niejszych światowych projek-
tów muzycznych przybliżają-
cych twórczość kompozytora. 
W tym roku zadbali o to wy-
bitni artyści, wśród których 
znaleźli się m.in. zwycięz-
cy i laureaci Konkursu Cho-
pinowskiego, a także młodzi, 

polscy muzycy. Przed pu-
blicznością zaprezentowali się 
m.in.: Europa Galante pod dy-
rekcją Fabia Biondiego, Belcea 
Quartet, Christoph Préegar-
dien, Yulianna Avdeevea, Nel-
son Goerner, Jan Lisiecki, Kevin 
Kenner i Ivo Pogorelić.

Festiwal odbył się w Fil-
harmonii Narodowej i Teatrze 
Wielkim – Operze Narodo-
wej. Większość koncertów 
była transmitowana na kanale 
YouTube, profilu Facebook Na-
rodowego Instytutu Fryderyka 
Chopina oraz na antenie  Pro-
gramu 2 Polskiego Radia.

PKN ORLEN został również 
mecenasem XVIII Międzyna-

P KN ORLEN od wielu lat 
angażuje się w inicjaty-
wy związane z propago-

waniem sztuki filmowej, teatru, 
muzyki, literatury, malarstwa 
i rzeźby. Również teraz, kie-
dy skutki pandemii odczuwają 
zarówno twórcy, jak i odbiorcy 
kultury.

Chopin, czyli  
światowa marka 
Któż nie słyszał o Chopinie? 
Muzyka najwybitniejszego 
polskiego kompozytora  sta-
nowi nieodłączny element toż-
samości i kultury narodowej 
oraz jest wizytówką naszego 
kraju. Fryderyk Chopin to już 
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nencie. Miejscem czerpiącym 
ze swej bogatej historii i tra-
dycji, a jednocześnie nowocze-
snym, otwartym, realizującym 
z powodzeniem szeroko za-
krojoną współpracę z wiodą-
cymi scenami europejskimi, 
jak również z innymi instytu-
cjami i fundacjami w ramach 
międzynarodowych progra-
mów edukacyjnych. Poprzez 
repertuar obejmujący dzieła 
mistrzów gatunku – kompo-
zytorów włoskich, francuskich, 
niemieckich –  eksponuje i pie-
lęgnuje europejskie dziedzic-
two kulturowe. 

Zakres współpracy objął 
wsparcie przez PKN ORLEN 
wszystkich wydarzeń w sezo-
nach artystycznych 2019/20 
oraz 2020/21. Objęcie mece-
natem polskich dóbr narodo-
wych, które rozsławiają kraj na 
arenie międzynarodowej, to 
przykład nowoczesnego pa-
triotyzmu. To także sposób do-
tarcia do coraz szerszej grupy 
odbiorców, zarówno w kraju, 
jak i za granicą.

Wiosną, w związku z ogło-
szeniem obostrzeń i zamknię-
ciem teatrów podczas pierw-
szej fali pandemii, TW–ON 
z inicjatywy dyrektora Walde-
mara Dąbrowskiego zaprosił 

szereg polskich instytucji kul-
tury do prezentacji na platfor-
mie vod.teatrwielki.pl swoich 
materiałów, co pozwoliło stwo-
rzyć bogatą bibliotekę treści. 
TWON Platform to pierwsza 
w Polsce platforma do stru-
mieniowania oraz odtwarzania 
na żądanie spektakli opero-
wych i baletowych w Internecie. 
W tym trudnym czasie cieszy-
ła się – i cieszy nadal – wy-
jątkową popularnością: zaob-
serwowano już wzrost liczby 
użytkowników o 5 tys. procent! 
Materiały dostępne bezpłatnie 
na VOD przyciągnęły setki ty-
sięcy widzów, a nagrania Te-
atru wyświetlono łącznie nie-
mal 1 mln razy. 

Co można zobaczyć na 
platformie? Dla fanów ope-
ry przygotowano m.in. „Hal-
kę”, „Parię” i „Straszny dwór” 
Moniuszki, „Fausta” Gouno-
da, „Czarodziejski flet” Mozarta 
czy „Rigoletto” Verdiego. Moż-
na też obejrzeć spektakle ba-
letowe „Na kwaterunku” oraz 
„Trojana”, a także kilkanaście 
koncertów. Są również dostęp-
ne przedstawienia dla dzie-
ci (m.in. „Operowy zawrót gło-
wy”, „Czajkowski/Prokofiew dla 
najmłodszych”, „Dziad i Baba”, 
„Bajko, gdzie jesteś?”), a tak-

że wirtualne spacery po Te-
atrze Wielkim oraz wystawach 
w Galerii Opera. To bogactwo 
tytułów jest również efektem 
współpracy z innymi instytu-
cjami operowymi w Polsce.

Warto również dodać, że 
w ramach mecenatu nad Te-
atrem Wielkim – Operą Na-
rodową PKN ORLEN udziela 
wsparcia Akademii Operowej. 
Partnerstwo z Akademią po-
zwala na wsparcie rozwoju ar-
tystycznego młodych, uta-
lentowanych adeptów sztuki 
operowej. Umożliwia im także 
doskonalenie umiejętności pod 
kierunkiem najlepszych peda-
gogów oraz zdobywanie bez-
cennego doświadczenia za-
wodowego. Wychowankowie 
Akademii są wysoko cenieni 
nie tylko w Polsce – zdobywa-
ją laury na konkursach, są an-
gażowani przez znaczące te-
atry operowe i przyjmowani 
przez najlepsze na świecie stu-
dia operowe.

Wirtualny spacer  
po muzeum
W wirtualny świat zapra-
sza swoich gości również inna 
wielka instytucja polskiej kul-
tury, której mecenasem jest 
PKN ORLEN, czyli Muzeum 

Narodowe w Warszawie. Zbio-
ry jednego z najstarszych mu-
zeów w Polsce liczą ok. 830 tys. 
dzieł sztuki polskiej i światowej, 
od antyku do współczesności, 
i obejmują malarstwo, rzeźbę, 
rysunki oraz ryciny, fotografie, 
numizmaty, a także przedmio-
ty sztuki użytkowej i wzornic-
two. PKN ORLEN wspiera Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, 
współpraca obejmuje patronat 
nad szeregiem wystaw stałych 
i czasowych oraz wydarzeń, 
projektów specjalnych i eduka-
cyjnych. 

Pomimo zamknięcia mu-
zeum na skutek pandemii, 
można korzystać z bogatej 
oferty on-line placówki. Dzięki 
postępującej cyfryzacji i naj-
nowszym technologiom sztu-
ka staje się dostępna dla każ-
dego, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, warunków ży-
cia i poziomu wykształce-
nia. W tym roku uruchomiono 
muzeum cyfrowe i zwiedza-
nie wirtualne wystaw stałych 
i czasowych. Muzeum Naro-
dowe zachęca więc do korzy-
stania m.in. z kursu historii 
sztuki on-line, lekcji muzeal-
nych on-line, podcastów i fil-
mów. Od 5 listopada można 
także wziąć udział w wyjąt-
kowym wirtualnym space-
rze po wystawie „Polska. Siła 
obrazu”. Zaprezentowano na 
niej dzieła najwybitniejszych 
polskich artystów XIX wieku, 
m.in. Stanisława Wyspiańskie-
go, Aleksandra i Maksymilia-
na Gierymskich, Jana Matejki, 
Leona Wyczółkowskiego, Jó-
zefa Mehoffera, Olgi Boznań-
skiej, Józefa Brandta, Józefa 
Chełmońskiego, Jacka Mal-
czewskiego, Juliusza i Wojcie-
cha Kossaków, Artura Grottge-
ra, Józefa Simmlera, Juliana 
Fałata. Każde z tych dzieł ze-
skanowano i udostępniono na 

stronie internetowej muzeum 
w formie wirtualnego space-
ru, połączonego z oprowa-
dzaniem kuratorskim. Przy 
tym rozwiązaniu skorzystano 
z najnowszej technologii 3D 
i elementów grafiki stosowa-
nych powszechnie np. w grach 
komputerowych.

Przedstawiciele Muzeum 
Narodowego podkreślają, że 
rola technologii w upowszech-
nianiu dziedzictwa kulturowego 
jest nieoceniona. Innowacyjne 
rozwiązania cyfrowe stwarzają 
dziś zupełnie nowe możliwości 
kontaktu z publicznością, z któ-
rych warto korzystać.

250. rocznica  
urodzin mistrza
Wyjątkowy był w tym roku 
również Wielkanocny Festiwal 
Ludwiga van Beethovena, któ-
rego – w ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem im. Lu-
dwiga van Beethovena – me-
cenasem jest PKN ORLEN. Po 
pierwsze, 24. edycja tego mię-
dzynarodowego wydarzenia 
muzycznego została przenie-
siona z kwietnia na paździer-
nik. Z uwagi na pandemię od-
były się również transmisje na 
żywo w internecie wszystkich 
koncertów symfonicznych, co 
było wielką gratką dla fanów 
wspaniałego kompozytora.

Tegoroczne hasło pro-
gramowe festiwalu brzmia-
ło „Beethoven – wielki inspi-
rator”. Było to nawiązanie do 
250. rocznicy urodzin mi-
strza z Bonn. Osią progra-
mową festiwalu były wielkie 
dzieła Beethovena: II i VII Sym-
fonia, koncerty fortepianowe 
c-moll, G-dur i Es-dur, kwarte-
ty smyczkowe (f-moll  op. 95 
i Grosse Fuge B-dur op. 133) 
w wersji na orkiestrę smyczko-
wą oraz Sonata „Księżycowa”. 
Na tym tle zabrzmiały pierw-

sze symfonie Felixa Men-
delssohna i Johannesa Brahm-
sa, obie w beethovenowskiej 
tonacji c-moll, i VI Symfonia 
C-dur Franza Schuberta, kom-
pozytorów zafascynowanych 
Beethovenem i deklarujących 
głębokie przywiązanie do jego 
muzycznych idei.

W programie koncertów 
ważne miejsce zajęły także 
utwory Krzysztofa Penderec-
kiego, których przypomnie-
nie było rodzajem hołdu dla 
zmarłego w tym roku mistrza. 
Przypomniano sześć utworów 
wirtuoza, skomponowanych 
lub opracowanych na orkiestrę 
smyczkową. 

Festiwal gościł także wy-
bitnych polskich pianistów 
młodego pokolenia (Szymo-
na Nehringa, Łukasza Krupiń-
skiego, Andrzeja Wiercińskie-
go, Krzysztofa Książka, Pawła 
Wojciechowskiego, Tymo-
teusza Biesa i Adama Goź-
dziewskiego) oraz najlepsze 
polskie orkiestry: Orkiestrę 
Filharmonii Narodowej pod 
batutą Andrzeja Boreyki i Je-
rzego Maksymiuka, Orkiestrę 
Sinfonia Varsovia pod dyrek-
cją Macieja Tworka, Polską Or-
kiestrę Sinfonia Iuventus pod 
dyrekcją Dawida Runtza, Or-
kiestrę Filharmonii Poznań-
skiej pod dyrekcją Łukasza Bo-
rowicza i Sinfonietta Cracovia.

Wydarzeniem towarzyszą-
cym była natomiast Wystawa 
Manuskryptów Muzycznych 
„Beethoven – wielki inspira-
tor” w Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie, na której można 
było zobaczyć m.in. szkicow-
niki i czystopisy dzieł mistrza 
z Bonn, pochodzące ze zbio-
rów dawnej Pruskiej Biblioteki 
Państwowej. 
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY 
WE WSPÓŁPRACY  
Z PKN ORLEN
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Kto rządzi Unią Kto rządzi Unią     
i na Unii zarabia?

Jak często tłumaczy publicysta Stanisław 
Michalkiewicz, od wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, której Niemcy są politycznym 
kierownikiem, w Polsce i w innych krajach 
Europy Środkowej realizowany jest niemiecki 
projekt Mitteleuropa, który gospodarkom 
tych krajów wyznacza funkcje poślednie: 
mają być one trwale niezdolne do 
konkurowania na każdym polu z gospodarką 
niemiecką, a jedynie mają spełniać rolę 
uzupełniającą. 
Tomasz Cukiernik

D la przypomnienia – 
Mitteleuropa to poli-
tyczny program Cesar-

stwa Niemieckiego z czasów 
I wojny światowej, w ramach 
którego Berlin miał zdomino-
wać kraje Europy Środkowej, 
podporządkować je państwu 
niemieckiemu, by eksploato-
wać je gospodarczo w celu 
uzyskania pozycji mocarstwa 
światowego. Czy ta koncepcja 
nie przypomina Unii Europej-
skiej? 

Trafnie podsumował ją 
w Sejmie poseł Konfederacji 
Dobromir Sośnierz (były euro-
deputowany), mówiąc: – Unia 
jest skonstruowana właśnie 
w ten sposób, żebyśmy nie 
mieli tam nic do powiedze-
nia, żebyśmy byli prowincją, 
w której zarządców i lokalnych 
gubernatorów przekupuje się 
paciorkami. Paciorki te rozda-
wane są obywatelom, ale kosz-
ty całej tej zabawy już się przed 
tymi obywatelami ukrywa. 

Wspólny rynek
Według oficjalnych danych 
Komisji Europejskiej sprzed 
roku w latach 2021–2027 
zysk Niemiec z funkcjonowa-
nia wspólnego unijnego rynku 
wyniesie 5,22 proc. PKB, czy-
li 208,02 mld euro średnio-
rocznie. Na podium krajów 
członkowskich najwięcej zy-
skujących na członkostwie są 
jeszcze Francja (124,42 mld 
euro) oraz Holandia (84,02 
mld euro). Korzyść Polski ma 
być znacznie mniejsza, bo tyl-
ko 43,83 mld euro (choć w po-
równaniu z Niemcami większa 
w relacji do PKB – 7,1 proc.). To 
prawie pięć razy mniej, no ale 
Niemcy są po pierwsze znacz-
nie większe, a po drugie – 
znacznie bogatsze. 

Inne opracowanie Komisji 
Europejskiej sygnowane przez 

Jana in’t Velda z Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Gospodarczych 
i Finansowych pt. „The econo-
mic benefits of the EU Single 
Market in goods and services” 
podaje, że makroekonomiczne 
korzyści ze wspólnego rynku 
dla Niemiec wynoszą 7,9 proc. 
PKB, a dla Polski – 10,6 proc. 
PKB. 

A jak wygląda druga strona 
medalu, czyli składki człon-
kowskie? Niemcy, jako naj-
większe państwo UE z naj-
większą gospodarką, w latach 
2021–2027 będą płacić oczy-
wiście nominalnie najwyż-
szą składkę w wysokości 32,76 
mld euro średniorocznie. Dla 
porównania Polska – 5,68 mld 
euro. 

Jednak w relacji do PKB 
poza Holandią (0,83 proc. 
PKB), Szwecją (0,85 proc. PKB) 
i Włochami (0,87 proc. PKB) to 
Niemcy będą płaciły najniż-
szą składkę – 0,88 proc. PKB. 
Składka Polski w relacji do 
PKB będzie jedną z wyższych 
wśród państw członkowskich 
i sięgnie 0,97 proc. PKB. 

Już samo zestawienie 
składki członkowskiej z ko-
rzyściami ze wspólnego rynku 
wyraźnie pokazuje, że składka 
jest tak niewielka, iż jej utrata 
poprzez wpłacenie do budże-
tu UE ma niewielkie znacze-
nie gospodarcze. Korzyść ze 
wspólnego rynku jest znacz-
nie większa. 

– Powinniśmy być prze-
biegli tak jak Holendrzy czy 
Niemcy, którzy więcej wpła-
cają, niż dostają, ale tylko po-
zornie. Jak niektórzy szacują, 
z każdego euro wpłaconego 
do budżetu Unii Europejskiej 
oni zyskują na tym rachunku 
ciągnionym około 4 euro, bo 
otwiera się rynek, przedsię-
biorstwa mają większą swobo-
dę eksportowania, współpracy 
i ten zysk jest wyraźny – tłu-
maczył w Polskim Radiu 24 
prof. Witold Kwaśnicki z Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

Jak widać, polska gospo-
darka również bardzo zyskuje 
na dostępie przedsiębiorców 
do wspólnego rynku, a nie na 
unijnych dotacjach, jak się po-
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wszechnie uważa. Już w 2012 
roku Elżbieta Bieńkowska, ów-
czesna minister rozwoju regio-
nalnego, otwarcie wyjaśniała, 
kto korzysta na systemie unij-
nych dotacji. – Z każdego euro 
wpłaconego do Polski Niem-
cy odzyskują 86 eurocentów. 
Za to z każdego euro wpłaco-
nego przez Niemcy do krajów 
Grupy Wyszehradzkiej (Pol-
ska, Słowacja, Czechy, Węgry 
– przyp. red.), odzyskują 125 
eurocentów, a więc odzysku-
ją więcej, niż wpłacają – mó-
wiła wtedy Bieńkowska. Czy-
li Niemcy zarabiają nawet na 
wpłaconej składce!

Nasz zachodni sąsiad 
mocno zyskuje na rela-
cjach gospodarczych z Polską 
również dzięki swoim inwe-
stycjom. Około połowa eks-
portu z Polski realizowana jest 
przez spółki z kapitałem za-
granicznym. Według danych 
GUS w 2018 roku najwięcej in-
westycji zagranicznych w Pol-
sce pochodzi z Holandii (23,2 
proc. wszystkich inwestycji za-
granicznych w naszym kra-
ju), z Niemiec (16,6 proc.) oraz 
z Francji (12,8 proc.). Pierwsza 
pozycja Holandii bardziej wy-
nika z przyjaznego systemu 
podatkowego tam funkcjonu-
jącego niż z rzeczywistych ka-
pitałów z tego kraju. Rezul-
tat jest taki, że zysk z kapitału 
szerokim strumieniem płynie 
ze Wschodu na Zachód. 

Ministerstwo Finansów po-
daje wysokość dochodów 
uzyskanych w Polsce przez 
podatników posiadających 
siedzibę lub zarząd na te-
rytorium innego niż Polska 
państwa członkowskiego UE 
z tytułu: dywidend i innych 
przychodów (dochodów) z ty-
tułu udziału w zyskach osób 
prawnych, odsetek, opłat li-
cencyjnych, przychodów z ty-

tułu świadczeń: doradczych, 
księgowych, badania ryn-
ku, usług prawnych. W latach 
2005–2018 kwoty powyż-
szych płatności z Polski do 
Holandii wyniosły 158,04 mld 
zł, do Niemiec – 143,68 mld 
zł, a do Francji – 82,45 mld zł. 
W ten sposób Polacy pracu-
ją na zyski Zachodu. Nie cho-
dzi o to, by zablokować inwe-
stycje zagraniczne w Polsce, 
bo są one dla nas również ko-
rzystne, ale problem polega 
na tym, że przewaga kapitało-
wa firm zachodnich w stosun-
ku do firm polskich jest dru-
zgocąca i one to wykorzystują, 
przez co walka konkurencyjna 
nie jest równa.

Niemiecki lobbing
Głównie Niemcy, ale i inne kraje 
zachodniej Europy, w relacjach 
z Polską korzystają również na 
emigracji naszych rodaków na 
ich rynek pracy. Z danych GUS 
wynika, że w 2019 roku z Pol-
ski do Niemiec na pobyt cza-
sowy wyjechało 704 tys. osób, 
do Wielkiej Brytanii – 678 tys. 
osób, a do trzeciej w kolejności 
Holandii – 125 tys. osób. To są 
ludzie, którzy zamiast budować 
swoją pracą dobrobyt w Polsce, 
budują go w obcym państwie. 

Ale Niemcy zyskują na 
członkostwie w Unii też w inny 

sposób. Na przykład dzię-
ki wspólnej walucie. Z zeszło-
rocznego raportu think tan-
ku Centre for European Policy 
wynika, że najbardziej na ope-
racji wprowadzenia euro sko-
rzystały właśnie Niemcy. I jest 
to gigantyczna kwota w wyso-
kości 1893 mld euro w latach 
1999–2017 (ok. 100 mld euro 
rocznie!). Zyskała też Holan-
dia – 346 mld euro, a najwię-
cej straciły Włochy – aż 4325 
mld euro!  

W 2018 roku Sigmar Ga-
briel, ówczesny niemiec-
ki minister spraw zagranicz-
nych, otwarcie przyznawał, że 
Niemcy są największym be-
neficjentem funkcjonowania 
Unii Europejskiej i to zarów-
no gospodarczo, finansowo, 
jak i politycznie. Dlaczego tak 
się dzieje? Bo Unia Europej-
ska jest tworem, którego ce-
lem jest – zgodnie z koncep-
cją Mitteleuropy – dominacja 
Berlina, a nie Rzymu, Warsza-
wy czy Pragi, nad Europą. 

Niemcy potrafią zadbać 
o swoje interesy. W ramach 
eksperymentu warto spoj-
rzeć na członków najważniej-
szych komisji w Parlamencie 
Europejskim. Dziwnym trafem 
w Komisji Handlu Między-
narodowego, w Komisji Ryn-
ku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów oraz w Komi-
sji Kontroli Budżetowej prze-
wodniczącymi są europo-
słowie z Niemiec. W Komisji 
Rozwoju Niemcy mają dwóch 
wiceprzewodniczących, a licz-
nie są reprezentowani również 
w istotnej Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii 
oraz w Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej. Polaków w tych 
komisjach jest niewielu, a na-
wet jak są, to najczęściej dbają 
nie o interesy polskie, ale „eu-
ropejskie”, czyli… Berlina. 

To jedna strona medalu – 
ta bardziej widoczna. Dru-
ga to lobbing. – Niemcy uzy-
skały bardzo dużą przewagę 
nad całą resztą metodami lo-
bbingu na rzecz swoich inte-
resów przemysłowych, ban-
kowych i medialnych – uważa 
Michał Marusik, były europo-
seł z KNP. 

Jak pisze francuski polityk 
Philippe de Villiers w książce 
pt. „Kiedy opadły maski”, „(…) 
corocznie na lobbing w Bruk-
seli wydawanych jest od pół-
tora do trzech miliardów euro. 
Nie ma sektora, który nie były 
poddany lobbingowi: w szcze-
gólności dotyczy on prze-
mysłu chemicznego, GAFAM 
[Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft] i cyfryza-
cji, energetyki, rolnictwa, prze-
mysłu farmaceutycznego, te-
lekomunikacji, transportu, ale 
również LGBT”. W rezulta-
cie unijne urzędy przyjmu-
ją przepisy, których domaga 
się lobby przemysłowe, a nie 
są wdrażane regulacje, które 
sprzyjałyby choćby zdrowiu 
konsumentów. Na przykład 
de Villiers podaje, że Europej-
ska Agencja Leków (to ta, która 
m.in. certyfikuje szczepionkę 
na koronawirusa) znajduje się 
w rękach lobbystów działają-
cych na rzecz koncernów far-

maceutycznych. Tak się w Unii 
załatwia swoje sprawy. 

Cel biznesowy
Janis Warufakis, były minister 
finansów Grecji, przypomniał, 
że Unia Europejska jest karte-
lem stworzonym przez oligar-
chów. Korzenie Unii to przecież 
Europejska Wspólnota Wę-
gla i Stali, czyli alians prze-
mysłu ciężkiego, producen-
tów aut i elektroniki, a potem 
także rolników, w celu usta-
lenia cen. Do tej wewnętrznej 
zmowy cenowej dorzucono cła 
importowe, żeby nie rozbiły 
jej firmy spoza granic kartelu. 
Z kolei zdaniem Marusika UE 
służy dwóm celom. Po pierw-
sze, utrzymaniu zbędnych 
stanowisk pracy dla tysięcy 
niepotrzebnych biurokratów, 
i po drugie, realizacji planów 
przemysłu (głównie niemiec-
kiego) i banksterów. Regula-
cje unijne mają po prostu cel 
biznesowy. Bardzo wiele stan-
dardów ustanawianych dla 
jakichś grup produktów czy 
usług to standardy, które wy-
raźnie preferują pewne przed-
sięwzięcia czy pewne koncer-
ny. To tak jak się na polskim 
rynku mówi „ustawiony prze-
targ”, czyli przetarg, którego 
warunki podane są w taki spo-
sób, że spełnić je może tylko 
jedna firma.

Niewątpliwie wielką zale-
tą UE jest dostęp do wspól-
nego rynku ponad 400 mln 
konsumentów. Forum Obywa-
telskiego Rozwoju tłumaczy, 
że „większy rynek umożli-
wia szerszy zakres specjaliza-
cji, a co za tym idzie, większą 
produktywność, co przekła-
da się na wyższy poziom płac 
i standard życia obywateli”. 
Jak pokazują badania Komisji 
Europejskiej, zyskują na tym 
gospodarki wszystkich państw. 

Ale z drugiej strony wraz z ko-
lejnymi regulacjami polegają-
cymi na uprzywilejowywaniu 
jednych branż w jednym kra-
ju (czy bloku krajów) kosztem 
branż w innym kraju (czy blo-
ku krajów) te korzyści w bi-
lansie są coraz mniejsze. Unia 
Europejska coraz bardziej 
upodabnia się do tworu o go-
spodarce centralnie sterowa-
nej z coraz głębszym inter-
wencjonizmem państwowym, 
na czym najbardziej zyskują – 
co pokazały przytoczone licz-
by – Niemcy. Unia ewidentnie 
dąży do budowy superpań-
stwa, a najnowszym dowodem 
na to są niedawno uzgodnione 
unijne podatki i wspólne za-
dłużanie się. 

Państwa członkowskie Unii 
Europejskiej mają sprzeczne 
interesy. W efekcie proble-
mem jest nie tylko unijny bu-
dżet, z którego każdy chce jak 
najwięcej brać, a jak najmniej 
wpłacać (mimo że to tylko 
ok. 1 proc. PKB Unii), a przede 
wszystkim znacznie ważniej-
sza kwestia takiej, a nie in-
nej ingerencji w gospodarkę 
za pomocą regulacji i całych 
polityk, takich jak energe-
tyczno-klimatyczna czy do-
tycząca rolnictwa. Pakiet mo-
bilności, przepisy o delegacji 
pracowników czy płacy mi-
nimalnej ewidentnie zosta-
ły skrojone tak, by korzystały 
na nich kraje tzw. starej Unii, 
a uderzyły w konkurencyj-
ność biedniejszych gospo-
darek Europy Środkowej, dla 
których istniejący wolny ry-
nek w tym zakresie był zde-
cydowanie lepszym rozwią-
zaniem. Niestety na forum 
unijnym politycy z naszej 
części kontynentu mają nie-
wiele do powiedzenia i sami 
nie są w stanie przeciwdziałać 
budowie Mitteleuropy.
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czy może zamach na jej kon-
kurencyjność, o największych 
wyzwaniach dla polskiego rzą-
du i polskich spółek związanych 
z tą transformacją oraz o roli, 
jaką powinny w niej odegrać 
polskie firmy z sektora MŚP.

– Transformacja energe-
tyczna w Polsce już się roz-
poczęła. Niektórzy co praw-
da twierdzą, że ona dopiero 
u nas raczkuje, ale patrząc na 
programy związane z zielo-
ną energią i środki finansowe 
skierowane na te programy, 
jakie wprowadza w ostatnich 
latach rząd, patrząc na inwe-
stycje największych polskich 
firm, możemy być pewni, że 
za chwilę ta transformacja 
mocno przyśpieszy – stwier-
dziła Maria Cholewińska. 

– Duża transformacja ener-
getyczna, taka na poziomie 
państwowym, jest ogrom-
nym wyzwaniem i trzeba sobie 

z tego zdawać sprawę. Działania 
rządu w kwestii OZE, a także ze-
roemisyjne strategie ogłaszane 
przez największe polskie spół-
ki rzeczywiście każą nam pa-
trzeć na te procesy z optymi-
zmem. Świadczą o tym, że cała 
ta transformacja zmierza we 
właściwym kierunku – dodała 
Sylwia Koch-Kopyszko.

Nowa rzeczywistość
Bardzo ważną kwestią poru-
szaną w dyskusji były wspo-
mniane właśnie zeroemisyjne 
strategie ogłaszane niedawno 
przez największe polskie spółki 
energetyczne, czyli Grupę PGE, 
Tauron czy Energę. Uczestni-
cy dyskusji zgodnie podkre-
ślili, że planowanie i ogłasza-
nie takich długoterminowych 
strategii ma sens. – Nasze 
największe spółki chcą odna-
leźć się w nowej rzeczywisto-
ści rynkowej i nic w tym dziw-
nego. Przecież jeśli to nie PGE, 
Energa czy Enea będą stawiały 
w Polsce nowe instalacje w ra-
mach zielonej energii, zrobią 
to podmioty zagraniczne, bo 
rynek nie znosi próżni. Trzeba 
więc, by te największe polskie 
spółki brały udział w projek-
tach związanych z transforma-
cją energetyczną i komuniko-
wały o tym swoim inwestorom 
i klientom. Takie strategie nale-
ży potraktować jako coś abso-
lutnie naturalnego – stwierdził 
minister Soboń.

I dodał, że rolą rządu, 
a w szczególności Minister-
stwa Aktywów Państwowych, 
jest pomoc tym spółkom 
w całym procesie związanym 
z transformacją energetycz-
ną. – Pracujemy obecnie nad 
strategią, która ma sprawić, by 
finansowanie dla zielonych 
projektów było jak najbar-
dziej realne. Chodzi o wyję-
cie z naszych spółek energe-

tycznych aktywów węglowych 
i stworzenie dla nich odrębne-
go podmiotu, tak aby uwolnić 
tym spółkom możliwości in-
westowania w nowe projekty, 
na które potrzebne będą gi-
gantyczne środki finansowe – 
zaznaczył minister. 

– Czy transformacja ener-
getyczna to szansa dla polskiej 
gospodarki, czy raczej zagro-
żenie dla jej konkurencyjności? 
Jedno i drugie. W momencie 
kiedy nasi decydenci nie zdą-
żyliby z przygotowaniem no-
wych sektorów do nieuchron-
nie nadchodzących zmian, 
wówczas polska gospodarka na 
polityce klimatyczno-energe-
tycznej na pewno by nie sko-
rzystała. To nie jest więc czas 
na to, by zastanawiać się nad 
tym, czy zabije nas CO2, bo 
na pewno w tym układzie za-
biją nas ceny za CO2. Trzeba 
więc odpowiednio przygoto-
wać wszystkie regulacje, czego 
rząd wydaje się być świado-
my – zaznaczył Marcin Rosz-
kowski. 

Potrzebujemy  
więcej czasu
– Transformacja energetycz-
na rzeczywiście jest obecnie 

jednym z największych wy-
zwań dla całej polskiej go-
spodarki. Ta gospodarka musi 
utrzymać swoją konkurencyj-
ność, a bez konkurencyjnej 
energii nie będzie konkuren-
cyjnej gospodarki. W związ-
ku z regulacjami związanymi 
z unijną polityką klimatyczną 
energia oparta na aktywach 
węglowych przestaje się opła-
cać. Dlatego musimy myśleć 
o drodze do nowego miksu 
energetycznego. Taką drogę 
zapisaliśmy w polityce ener-
getycznej państwa. Chcemy 
ją konsekwentnie realizować. 
Ale żeby w przypadku pol-
skim ta transformacja się po-
wiodła, potrzebujemy więcej 
czasu niż inne kraje Unii Eu-
ropejskiej. To czas, który mu-
simy przeznaczyć na wycho-
dzenie z produkcji węglowej 
i możliwość stopniowego za-
stępowania tej produkcji od-
nawialnymi źródłami ener-
gii oraz stabilnym źródłem 
energii, jakim jest atom – do-
dał minister Soboń.

Całą debatę można zoba-
czyć na naszym portalu fpg24.
pl. Gorąco zachęcamy. 

RELACJA POWSTAŁA WE 
WSPÓŁPRACY Z PGE S.A.

M inister Artur Soboń był 
jednym z uczestników 
debaty organizowanej 

przez redakcję „Forum Polskiej 
Gospodarki” pt.: „Czy w Polsce 
rozpoczęła się już transfor-
macja energetyczna?”. W de-
bacie udział wzięli również: 
Sylwia Koch-Kopyszko – pre-
zes Unii Producentów i Przed-
siębiorców Przemysłu Bioga-
zowego, Maria Cholewińska 
– prezes Fundacji Instytut 
im. Kazimierza Promyka oraz 
Marcin Roszkowski – prezes 
Instytutu Jagiellońskiego.

Ten proces mocno 
przyśpieszy
W gronie ekspertów rozma-
wialiśmy o tym, czy transfor-
macja energetyczna związana 
z unijną polityką klimatyczną 
to bardziej szansa dla polskiej 
gospodarki na rozwój i wkro-
czenie na tory innowacyjności, 

Czy w Polsce rozpoczęła się jużCzy w Polsce rozpoczęła się już      
transformacja energetyczna?

Czy stać nas na 
transformację energetyczną? 

Nie stać nas na to, aby 
tej transformacji nie 

przeprowadzić. Jeśli jej 
nie przeprowadzimy, 

będziemy mieli drogą 
i niekonkurencyjną 

energię, a co za tym idzie: 
drogą i niekonkurencyjną 

gospodarkę – twierdzi Artur 
Soboń, wiceminister aktywów 

państwowych.
Krzysztof Budka

[Inwestycje w OZE]
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30 listopada 2020 
roku, a zatem 
w ostatnim możli-

wym terminie, została opubli-
kowana ustawa wprowadza-
jącą dla spółek kapitałowych 
(spółek z ograniczoną od-
powiedzialnością oraz spół-
ek akcyjnych) możliwość ko-
rzystania z polskiego wariantu 
tzw. estońskiego CIT. Rozwią-
zanie takie przewiduje usta-
wa z 28 listopada o zmianie 
ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2020 roku poz. 2122). 

Nowe przepisy zaczną obo-
wiązywać 1 stycznia 2021 roku. 
W konsekwencji z nowych roz-
wiązań spółki mogą korzystać 
w roku podatkowym rozpo-

czynającym się po 1 stycznia 
2021 roku. Nie zawsze będzie 
to zatem już styczeń 2021 roku. 
Wybór opodatkowania ryczał-
tem od dochodów spółek ka-
pitałowych może zostać do-
konany począwszy od roku 
podatkowego rozpoczynające-
go się po 31 grudnia 2020 roku, 
jeśli zatem np. spółka rozpo-
częła rok podatkowy 1 kwiet-
nia 2020 roku i kończy go 
31 marca 2021 roku, to z opo-
datkowania ryczałtem (tzw. es-
tońskim CIT) będzie mogła 
skorzystać dopiero od 1 kwiet-
nia 2021 roku.

Albo ryczałt,  
albo fundusz
Ustawa przewiduje dwa alter-
natywne rozwiązania, tj. ry-

czałt od dochodów spółek ka-
pitałowych (czyli tzw. estoński 
CIT) oraz specjalny fundusz 
inwestycyjny, umożliwiający 
szybsze rozliczenie amorty-
zacji środków trwałych. To dru-
gie rozwiązanie przypomina 
bardziej ulgi inwestycyjne. 

Założeniem polskiego wa-
riantu estońskiego CIT jest 
zapłata podatku przez spół-
kę z o.o. oraz spółkę akcyjną 
dopiero w momencie wypła-
ty zysku do udziałowców lub 
akcjonariuszy lub przezna-
czenia go do „konsumpcji” np. 
poprzez pokrycia straty. Al-
ternatywnym rozwiązaniem 
jest utworzenie przez po-
datnika specjalnego fundu-
szu (rachunku) inwestycyj-
nego. Zgromadzone na nim 
środki można będzie zaliczyć 
do kosztów podatkowych już 
w momencie przekazania ich 
na specjalny rachunek banko-
wy (w formie odpisów). Wa-
runkiem jest wydatkowanie 
tych środków na cele inwesty-
cyjne nie później niż w roku 
podatkowym następującym 
po roku, w którym dokonano 
takiego odpisu. 

My skupimy się na pierw-
szym rozwiązaniu, czyli no-
wym ryczałcie. 

Od razu należy zauważyć, 
że nowe przepisy określa-
ją liczne warunki, które musi 
spełnić podatnik, jeśli chce ko-
rzystać z tzw. estońskiego CIT. 

Przede wszystkim koniecz-
ne jest złożenie zawiadomie-
nia o wyborze opodatkowania 
ryczałtem – według ustalone-
go wzoru, do właściwego na-
czelnika urzędu skarbowego 
w terminie do końca pierwszego 
miesiąca pierwszego roku po-
datkowego, w którym spółka ma 
być opodatkowana ryczałtem. 

Oznacza to, że gdy spół-
ka chce korzystać z ryczałtu 

od 1 stycznia 2021 roku, musi 
takie zawiadomienie złożyć 
do 31 stycznia 2021 roku. Taki 
termin dotyczy jednak tylko 
spółki, która ma rok podatko-
wy pokrywający się z rokiem 
kalendarzowym, czyli taki, 
który rozpoczyna się 1 stycz-
nia i kończy 31 grudnia da-
nego roku. Pierwszym rokiem 
korzystania z ryczałtu jest bo-
wiem 2021 rok. A pierwszym 
miesiącem tego roku styczeń. 

Jeśli spółka ma rok podat-
kowy inny niż kalendarzowy, 
oświadczenie złoży w innym 
terminie. I tak, jeśli zatem np. 
rok podatkowy kończy się dla 
niej 31 marca 2021 roku i za-
mierza korzystać z ryczałtu od 
1 kwietnia 2021 roku, to czas na 
złożenie oświadczenia ma do 
końca kwietnia 2021 roku.

Na marginesie warto za-
uważyć, że terminy na wybór 
nowego ryczałtu są identycz-
ne jak te, które dotyczą wybo-
ru innych form opodatkowania.

Liczne warunki 
do spełnienia
Aby spółka mogła myśleć 
o opłacaniu ryczałtu, musi 
spełnić liczne warunki. Przede 
wszystkim łączne przycho-
dy (razem z należnym VAT) 
z działalności osiągnięte 

w roku podatkowym poprze-
dzającym rok, w którym spół-
ka zacznie korzystać z ryczał-
tu, nie mogą przekraczać 100 
mln zł. To stosunkowo wyso-
ki limit, który pozwoli na ko-
rzystanie z ryczałtu większo-
ści spółek z o.o. i akcyjnych 
działających w Polsce. War-
to jednak pamiętać, że niektó-
re branże nie skorzystają z ry-
czałtu bez względu na to, jakie 
mają przychody. Dotyczy to 
m.in. przedsiębiorstw finan-
sowych i instytucji pożyczko-
wych. Z ryczałtu nie skorzy-
stają także spółki w likwidacji.

Dodatkowo mniej niż po-
łowa tych przychodów może 
pochodzić z wierzytelności, z 
odsetek i pożytków od wszel-
kiego rodzaju pożyczek, z 
części odsetkowej raty le-
asingowej, z poręczeń i gwa-
rancji, z praw autorskich lub 
praw własności przemysło-
wej, w tym z tytułu zbycia 
tych praw, ze zbycia i realizacji 
praw z instrumentów finanso-
wych oraz z transakcji z pod-
miotami powiązanymi. 

Konieczne jest też spełnie-
nie warunków związanych ze 
średnim zatrudnieniem oraz 
dotyczących udziałowców lub 
akcjonariuszy spółki. Spółka 
nie może też sporządzać spra-
wozdań finansowych zgodnie 
z MSR. Nieco inne warunki do-
tyczą małych podatników oraz 
podatników rozpoczynających 
działalność. 

Ważnym kryterium, od 
spełnienia którego uzależ-
niony jest dostęp do ryczał-
tu, dotyczy zatrudnienia. Spół-
ka może korzystać z ryczałtu, 
jeśli ponosi wydatki na wyna-
grodzenia także z tytułu innych 
umów niż umowa o pracę (np. 
umów cywilnoprawnych). Wy-
datki takie trzeba będzie jed-
nak ponieść w określonej kwo-

Konieczne 
jest złożenie 
zawiadomienia 
o wyborze 
opodatkowania 
ryczałtem.

Już od 1 stycznia 
2021 roku spółki 

z o.o. i akcyjne będą 
mogły korzystać 

z ryczałtu od dochodów 
spółek kapitałowych 
(tzw. estoński CIT), 
o ile tylko ich rok 

podatkowy pokrywa się 
z kalendarzowym. 

Marek Kutarba

Estoński CIT w polskiej wersji,Estoński CIT w polskiej wersji,      
czyli co nam zafundował rząd?

PODATKI
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Z nów przebija się do de-
baty publicznej pro-
blem z opodatkowa-

niem pracy w Polsce. Zgodnie 
z raportem Polskiego Instytu-
tu Ekonomicznego większość 
Polaków jest za obniżeniem 
podatku PIT dla najmniej za-
rabiających. Można to szybko 
rozwiązać, podwyższając kwo-
tę wolną, która w naszym kra-
ju należy do jednych z najniż-
szych w Europie. 

Prawdziwy problem leży 
gdzie indziej. Jest nim zbyt wy-
sokie opodatkowanie pracy 
wraz ze skomplikowaniem sys-
temu składkowo-podatkowego. 
Jeśli pracownik otrzymuje wy-
nagrodzenie na umowie w wy-
sokości 5 tys. zł, to z tej kwo-
ty dostanie na rękę 3,5 tys. zł. 
Jednak całkowity koszt jego za-
trudnienia jest znacznie wyż-
szy niż różnica pomiędzy kwo-
tą widniejącą na umowie a tą, 
którą pracownik widzi ostatecz-
nie na swoim koncie. Są jeszcze 
koszty po stronie pracodaw-
cy. Aby pracownik otrzymał 3,5 
tys. zł netto, pracodawca real-
nie płaci niemal 6,1 tys. zł. Za-
tem koszty zatrudnienia, które 
są zabierane przez organy ad-
ministracji publicznej, wynoszą 
ponad 42 proc. całkowitej kwo-

ty, jaką pracodawca przeznacza 
na pracę danej osoby.

To nie koniec. Na wspomnia-
ne 42 proc. obciążeń składa-
ją się: PIT, ubezpieczenie eme-
rytalne, rentowe, chorobowe, 
wypadkowe, zdrowotne, skład-
ki na Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, a ostatnio tak-
że PPK. Każdy z tych elemen-
tów jest wyliczany jako od-
mienny procent od różnych 
podstaw wynagrodzenia. Są 
jeszcze i ulgi. Bez wsparcia pro-
fesjonalistów w zakresie admi-
nistracji kadrowo-płacowej czy 
specjalistycznego oprogramo-
wania przedsiębiorca często nie 
jest w stanie dokonać rozlicze-
nia pracownika na podstawie 
umowy o pracę. Cały ten sys-
tem nałożony jest ponadto na 
sztywny Kodeks pracy. Pro-
blem ten dotyka głównie mi-
kroprzedsiębiorców. W wie-
lu przypadkach skłonni byliby 
zatrudniać pierwszych pracow-
ników na podstawie umowy 
o pracę, jednak nadmiar ob-
ciążeń kosztowych i biurokra-
tycznych stanowi dla nich ba-
rierę nie do przeskoczenia. 
Ostatecznie wolą kontrakto-
wać zleceniodawców na pod-
stawie umów zleceń lub umów 

B2B. Te formy są nieporówny-
walnie prostsze. Płacimy też 
od nich niższe składki i podatki, 
a sztywny Kodeks pracy nie ma 
tu zastosowania. 

Jakiekolwiek jednak ruchy 
w kierunku ujednolicenia wy-
mogów składkowych poprzez 
ich podniesienie dla umów cy-
wilnoprawnych i B2B czy ogra-
niczanie możliwości stosowania 
tych umów w żaden sposób nie 
przyczyni się do popularyza-
cji umów na podstawie kodeksu 
pracy. Efektem będzie wzrost 
szarej strefy na rynku pracy. 
Z kolei podmioty kierujące się 
pełnym legalizmem nie będą 
skłonne do zatrudniania, a tym 
samym nie zostanie osiągnięty 
spadek bezrobocia po okresie 
trwającej recesji gospodarczej.

Jak podejść do tego proble-
mu? Konieczne jest zmniej-
szenie obciążeń składkowo-
-podatkowych umów o pracę, 
uelastycznianie zapisów ko-
deksu pracy, ujednolicenie 
systemu naliczania podatków 
i składek na ubezpieczenia 
społeczne. Tanio i prosto. Ta-
nio pod względem podatko-
wym. Nie ma lepszej zachęty 
dla przedsiębiorców i pracow-
ników, by z takiego produktu 
skorzystać.

Umowa Umowa 
o pracę?o pracę?   
Poproszę prosto i tanio

Piotr Palutkiewicz

[Felieton]

cie, a spółka będzie musiała 
być płatnikiem składek ZUS od 
tych wynagrodzeń. Konieczne 
będzie zatrudnianie w różnych 
formach minimum trzech osób 
z łącznym wynagrodzeniem 
miesięcznym stanowiącym 
trzykrotność płacy minimalnej 
(w 2021 roku będzie to zatem 
3 x 2800 zł, czyli 8400 zł).

W przypadku zatrudniania 
trzech osób na umowę o pracę 
(w przeliczeniu na pełne eta-
ty) zatrudnienie musi trwać co 
najmniej 300 dni w roku. 

Na cztery lata 
Nowy sposób opodatkowania 
(ryczałt) wybierany będzie na 
okresy czteroletnie. Po zakoń-
czeniu tego okresu, jeśli po-
datnik spełnia warunki usta-
wowe, będzie mógł jednak 
kontynuować rozliczenia w ko-
lejnych okresach czteroletnich. 
W przypadku rezygnacji z tej 
formy opodatkowania wyma-
gana będzie informacja o re-
zygnacji, składana w deklara-
cji podatkowej za ostatni rok 
opodatkowania ryczałtem. 

Co istotne, wyznaczenie 
czteroletniego okresu rozli-
czeń ryczałtem nie ma cha-
rakteru bezwzględnego, gdyż 
w przypadku naruszenia wa-
runków jego stosowania po-
datnik utraci prawo do ryczałtu 
również w tym czasie. Będzie 
zatem można stracić prawo do 
ryczałtu np. już po dwóch la-
tach korzystania z tej formy 
opodatkowania.

Podatek ma charakter ry-
czałtu o zróżnicowanych staw-
kach. Dla małych podatników 
oraz podatników, u których 
wartość średnich przychodów 
nie przekracza wartości mak-
symalnych przychodów okre-
ślonych dla małych podat-
ników, stawka ma wynosić 15 
proc. podstawy opodatkowa-

nia (dla podatników niekorzy-
stających z ryczałtu jest to 9 
proc.). Dla pozostałych podat-
ników – stawka wyniesie 25 
proc. (dla niekorzystających 
stawka wynosi 19 proc.). 

Stawki te mogą być jednak 
obniżone o 5 punktów procen-
towych (a zatem odpowiednio 
do 10 i 20 proc.), jeżeli nakła-
dy na cele inwestycyjne osiągną 
określone poziomy (odpowied-
nio 50 proc. w każdym okresie 
dwuletnim albo 110 proc. w każ-
dym okresie czteroletnim). 

Sporo pracy  
dla księgowych
Aby móc korzystać z tzw. es-
tońskiego CIT, trzeba dokonać 
przekształcenia wyniku po-
datkowego na wynik zbliżony 
do wyniku finansowego net-
to, a zatem wyniku ustalane-
go zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości. 

Odpowiednie przekształ-
cenia dotyczą zarówno stro-
ny przychodowej, jak i kosz-

towej. Przekształcenia takie 
mają dotyczyć pozycji kosz-
towych i przychodowych za 
lata podatkowe poprzedza-
jące pierwszy rok opodatko-
wania ryczałtem. Będą one 
uwzględnione w rozliczeniu 
za rok bezpośrednio poprze-
dzający pierwszy rok korzy-
stania z ryczałtu. A zatem dla 
spółek, które zdecydują się 
na korzystanie z opodatko-
wania ryczałtem od 1 stycznia 
2021 roku, różnice musza być 
uwzględnione w rozliczeniu 
za 2020 rok, które dla spółek, 
których rok podatkowy pokry-
wa się z rokiem kalendarzo-
wym, powinno być dokonane 
do końca marca 2021 roku.

W konsekwencji, aby z es-
tońskiego CIT móc korzystać, 
nie tylko spełnić trzeba wa-
runki formalne (limit przycho-
dów i zatrudnienia, złożenie 
oświadczenia), ale konieczne 
są również odpowiednie przy-
gotowania po stronie działu 
księgowego. 
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czącego Sejmowej Komisji do 
Spraw Gospodarki i Rozwo-
ju, Dariusza Grzegorka – Dy-
rektora ds. Rozwoju i Utrzy-
mania Systemów IT, Centralny 
Ośrodek Przetwarzania Infor-
macji, KGHM Polska Miedź SA, 
Michała Kanownika – preze-
sa zarządu ZIP SEE Cyfrowa 
Polska oraz Jacka Szafadera – 
eksperta ds. transformacji cy-
frowej w biznesie, prezesa za-
rządu Atteli Sp. z o.o.

Zmiany technologicz-
ne i społeczne, jakich obec-
nie doświadczamy, wymagają 
odpowiedniej reakcji ze strony 
przedsiębiorstw. Chodzi tu-
taj o takie aspekty ich funk-
cjonowania, jak przechowy-
wanie i analiza danych, ale też 
nowe podejście do świadcze-
nia usług czy kontaktu z klien-
tem. Obecna transformacja 

wymaga zmian operacyjnych 
i mentalnych, dzięki którym 
przedsiębiorstwa będą mogły 
odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości i w pełni wykorzystać 
swój potencjał. 

Rozmawialiśmy więc o tym, 
na ile polskie firmy są przygo-
towane do zmian, jakie niesie 
ze sobą transformacja techno-
logiczna, jakie branże są naj-
lepiej dostosowane do trwa-
jącej transformacji cyfrowej, 
czy obowiązujące w Polsce 
regulacje wychodzą naprze-
ciw zmianom oraz jaki wpływ 
na transformację cyfrową ma 
pandemia COVID-19 i obo-
strzenia z nią związane.

– To, co bardzo ważne 
i czego nie da się przeliczyć 
na żadne pieniądze, to fakt, 
że pandemia niejako zmusi-
ła nas wszystkich: administra-
cję publiczną, przedsiębiorców 
i obywateli do przeniesienia 
się do świata cyfrowego. Teraz 
powinniśmy zrobić wszyst-
ko, by to „wymuszone” prze-
niesienie wykorzystać z po-
żytkiem dla dobra całej naszej 
gospodarki – stwierdził poseł 
Wojciech Zubowski.

– Pandemia spowodu-
je zmiany w globalnym ukła-
dzie sił gospodarczych. Tylko 
te państwa, które będą umia-
ły przygotować się do tych 
zmian technologicznie, finan-
sowo, edukacyjnie i mental-
nie, wygrają przyszłość – za-
znaczył z kolei prezes Michał 
Kanownik.

Natomiast Dariusz Grze-
gorek zwrócił uwagę na od-
powiedzialność, jaka spoczy-
wa na barkach narodowych 
czempionów, takich jak KGHM 
Polska Miedź SA. – Każda or-
ganizacja, szczególnie tak 
duża jak KGHM, musi być od-
powiedzialna społecznie. Musi 
wspierać w rozwoju całe swo-

je otoczenie. Kluczową rolę 
odegrać w tym rozwoju po-
winny inwestycje w ludzi. Pod 
tym względem mamy jeden 
z największych potencjałów 
w Europie – przyznał Dyrek-
tor ds. Rozwoju i Utrzymania 
Systemów IT, Centralny Ośro-
dek Przetwarzania Informacji, 
KGHM Polska Miedź SA.. 

I dodał: – Transformacja 
cyfrowa i cały związany z nią 
Przemysł 4.0 jest bytem bar-
dzo dynamicznym. Ewoluuje 
i dostosowuje się do naszych 
potrzeb, które są generowane 
od wewnątrz. Stała się tak na-
prawdę bezpiecznikiem po-
wodzenia w biznesie.

Konkurencyjna energia
Dwie kolejne dyskusje poświę-
ciliśmy na omówienie wyzwań, 
jakie niesie ze sobą unijna po-
lityka klimatyczna. W deba-
cie pt. „Konsolidacja sekto-
ra energetycznego w Polsce” 
udział wzięli: poseł Małgorza-
ta Janowska z Sejmowej Ko-
misji ds. Energii, Klimatu i Ak-
tywów Państwowych, Andrzej 
Sadowski – prezydent Cen-
trum im. Adama Smitha, Dawid 
Piekarz – wiceprezes Instytutu 

Staszica, Jakub Wiech – redak-
tor portalu Energetyka24. 

Sytuacja finansowa pol-
skich kopalń, polityka klima-
tyczna Unii Europejskiej na-
stawiona na redukcję emisji 
gazów cieplarnianych oraz ro-
snące skokowo zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną 
wymuszają na sektorze ener-
getycznym wielomiliardowe 
inwestycje. Odpowiedzią na 
te wzywania ma być konsoli-
dacja spółek energetycznych 
i ich integracja z górnictwem. 
Co ta na nasi eksperci?

– Najważniejsze to, co 
można zrobić już teraz, nie 
czekając na żadne unijne zo-
bowiązania, to adopcja technik 
cyfrowych w polskiej energe-
tyce, m.in. w oparciu o najnow-
szą technologię transmisji 
danych 5G, która pozwoliła-
by polskiej energetyce i ca-
łej polskiej gospodarce uzy-
skać konkurencyjną przewagę 
w Unii Europejskiej. Jest to jak 
najbardziej możliwe – mówił 
Andrzej Sadowski.

Z kolei Dawid Piekarz zwrócił 
uwagę na fakt, że w przypad-
ku wyzwań związanych z unijną 
polityką klimatyczną polski biz-

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: Mini-
sterstwo Aktywów Państwo-
wych, Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii, Narodowy 
Bank Polski oraz Giełda Pa-
pierów Wartościowych.

Cyfryzacja
Część grudniową cyklu otwo-
rzyła debata pt.: „Czy polskie 
firmy są gotowe na transfor-
mację cyfrową?”. Do udzia-
łu w dyskusji zaprosiliśmy: 
posła Wojciecha Zubowskie-
go – zastępcę przewodni-

Czy polskie firmy są gotoweCzy polskie firmy są gotowe      
na przyjęcie nowych technologii?

„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
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nego czasu u nas dzieje. Wiele 
polskich firm staje się lidera-
mi różnych segmentów rynku, 
których dawniej nie było. Także 
w energetyce – mówił prof. Ta-
deusz Uhl.

– Europejski Zielony Ład 
stymuluje innowacyjność 
i prowadzi nas do nowych 
technologii. Polacy to bardzo 
kreatywny naród i na pewno 
dadzą sobie tu radę. Państwo 
powinno tylko zrobić dwie 
rzeczy: stworzyć biznesowi 
odpowiednie warunki do roz-
woju i nie przeszkadzać – do-
dawał prof. Andrzej Jasiński.

– Nie możemy abstrahować 
od realiów zewnętrznych. Nie 
wszystkie pomysły związane 
z Europejskim Zielonym Ładem 
są dla Polski korzystne, ale nie 
mamy innego wyjścia, jak tylko 
się w nie wpisać i przestać cią-
gnąć się w ogonie, przestać być 
wyłącznie biorcą i imitatorem 
nowych technologii, ale robić 
wszystko, by dołączyć do euro-
pejskiego peletonu innowacyj-
ności i zmian – podsumował dr 
Marian Szołucha.

A co z zasobami polskiego 
węgla i naszymi kopalniami? 
Europejski Zielony Ład nie 
musi oznaczać ich zamknięcia 
i całkowitej rezygnacji z tego 
surowca. Są firmy, które dys-
ponują odpowiednią techno-
logią, by na węglu zarabiać 
i robić to w zgodzie ze wszyst-
kimi normami unijnej polityki 
klimatycznej. W jaki sposób? 
Odpowiedź pada w trakcie 
dyskusji, do obejrzenia której 
gorąco zachęcamy. 

Wszystkie debaty dostępne 
są na serwisie fpg24.pl. 

PARTNER GŁÓWNY CYKLU:

niczo-Hutniczej, prof. Andrzej 
Jasiński z Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz ekspert Insty-
tutu Prawa Gospodarczego dr 
Marian Szołucha. 

Europejski Zielony Ład to 
z jednej strony szansa na po-
ważne inwestycje nie tylko 
największych polskich spółek, 
ale również przedsiębiorstw 
z sektora MŚP w odnawialne 
źródła energii, poszukiwanie 
nowych rozwiązań i pchnię-
cie polskiej gospodarki na 
tory innowacyjności. Z dru-
giej jednak strony zagrożenie 
dla polskich rolników, drob-
nych producentów i wszyst-
kich konsumentów w związku 
m.in. z podwyżką cen. 

– Każda zmiana to szansa. 
Dlatego na Europejski Zielony 
Ład powinniśmy patrzeć właśnie 
z tej perspektywy. Gdy mamy 
sytuację zastaną, gdy rynek jest 
już podzielony, a karty zostały 
dawno rozdane, to nowej firmie, 
nowym technologiom bardzo 
trudno jest wejść na tę scenę. Ale 
gdy tylko coś się zmienia, wtedy 
jest okazja znaleźć sobie wła-
sną, nową niszę. I tak się od pew-

nes wyprzedza działania poli-
tyków. – Sektor energetyczny, 
w dużej mierze kontrolowany 
przez państwo, już zdecydo-
wał, że idziemy w zieloną ener-
gię. Teraz potrzeba nam więcej 
asertywności i pomysłowości, 
by w tym procesie przekuć na-
sze atuty w sukces – zaznaczył.

Na bardzo ważną spra-
wę uwagę zwrócił też Jakub 
Wiech: – Życzyłbym sobie, 
abyśmy jako państwo zdoby-
li się wreszcie na zaprojekto-
wanie ponadpartyjnej drogi 
do transformacji energetycz-
nej. Byśmy mogli ją realizo-
wać przez kilka kadencji Sej-
mu i byśmy agregowali siłę 
tej polityki klimatycznej do 
tego, by wzmacniać własny 
przemysł, własną gospodarkę 
i całą pozycję Polski w Europie.  

Zielony Ład
W ostatniej tegorocznej dys-
kusji „Europejski Zielony Ład 
z polskiej perspektywy: jak 
wykorzystać szanse i unik-
nąć zagrożeń?” udział wzię-
li wybitni naukowcy: prof. 
Tadeusz Uhl z Akademii Gór-
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Dzika prywatyzacja banków  Dzika prywatyzacja banków  
wciąż pogrąża naszą gospodarkę

kie są też praprzyczyny tego, 
w którym miejscu znajduje się 
Polska na mapie gospodarczej 
Europy, oraz czym jest dziś 
wykoślawiony tą dziką pry-
watyzacją sektor bankowy i na 
co mogą liczyć polskie firmy, 
w tym małe i średniej wielko-
ści.  

Sowite prowizje 
Zdaniem prof. Witolda Kie-
żunia z Akademii Leona Koź-
mińskiego, członka Internatio-
nal Academy of Management 
(USA) i wykładowcy na wie-
lu uczelniach zagranicznych 
w Europie, USA i Kanadzie, 
„w 1999 r. Bank Światowy 
przeprowadził badania inwe-
storów zagranicznych w Pol-

Nieprzejrzysta oraz nigdy 
nierozliczona prywatyzacja 

polskich banków na 
przestrzeni ostatnich 30 
lat to nie tylko pomijany 

koszt naszej akcesji do Unii 
Europejskiej. Sprywatyzowane 

instytucje niechętnie 
finansowały polskie firmy, 

szczególnie te z sektora MŚP, 
nie pozwalając rozwinąć im 

skrzydeł.
Robert Azembski

RYNEK KAPITAŁOWY

K iedy Leszek Balcero-
wicz posiadał przemoż-
ny wpływ na politykę 

gospodarczą, a było to szcze-
gólnie w latach 2000–2001, 
z programowej, a czasem 
bezmyślnej po prostu prywa-
tyzacji najlepszych polskich 
przedsiębiorstw i banków do 
państwowej kasy wpłynęło 
30 mld zł. Na niewiele to się 
jednak zdało. Dług publiczny 
wzrósł w tym czasie z 65 mld 
z w 1991 roku, do blisko 315 
mld zł. Z kolei w latach 2009–
2010 sprzedano kolejne pol-
skie firmy, tym razem za ok. 
30 mld zł, a dług publiczny 
sięgnął już… 800 mld zł. Takie 
są źródła i podstawy wyso-
kiego długu publicznego. Ta-

sce. Okazało się, że dawali oni  
tzw. prowizje za udział w pry-
watyzacji, a działo to się pod 
przykrywką obowiązującego 
wówczas prawa, nie tylko pol-
skiego. BŚ pozyskał np. infor-
mację, że za 3 mln dolarów 
można było kupić odpowied-
nią ustawę w polskim Sejmie” 
(cyt. z książki „Patologia trans-
formacji”).

Wyceny polskich banków 
były robione przez zagranicz-
nych audytorów. Niby nie-
zależnych, ale często od lat 
współpracujących z zagra-
nicznymi inwestorami w ich 
krajach macierzystych. Wy-
sokie koszty tych wycen do-
datkowo pomniejszały docho-
dy z prywatyzacji (obszerną 
pracę na ten temat przedsta-
wił  m.in. dr Ryszard Ślązak). 
Pierwotnie transfer zysków 
do spółek matek banków za-
granicznych miał być ograni-
czony do 15 proc. zysku netto 
danego banku. Potem zrezy-
gnowano i z tego ogranicze-
nia.

W końcowym efekcie na-
szego otwarcia granic dla 
transferów kapitałowych po 
wejściu do UE ok. 80 proc. 
wartości najbardziej docho-
dowego majątku narodowe-
go, przede wszystkim sektor 
bankowy, ubezpieczeniowy, 
przemysł lekki, spożywczy 
i precyzyjny, sprywatyzowa-
no. Wskutek tego polski bu-
dżet pozyskał ok. 140 mld zł 
przez 20 lat. Dużo? 

– To, co się wydarzy-
ło w Polsce, w swojej isto-
cie jest podobne do tego, co 
zaszło wówczas w Afryce. 
Mieszkałem tam 10 lat i mo-
głem to dokładnie obserwo-
wać i analizować – mówił prof. 
Witold Kieżuń. – Cechą tej 
prywatyzacji, wykupu wła-
sności państwowej dokona-

nej przez wielkie korporacje 
międzynarodowe, była bar-
dzo niska cena firm, korup-
cja, likwidowanie potencjalnej 
konkurencji metodą tzw. wro-
giego przejęcia, kupna przed-
siębiorstwa i jego zlikwido-
wania albo marginalizowania 
jego działalności. 

Demony prywatyzatorów
Prawdziwym skandalem była 
prywatyzacja bardzo do-
brze już wówczas rozwinięte-
go Banku Śląskiego. Bank ten 
był nowoczesny, jak na owe 
czasy dobrze zinformatyzo-
wany, szybko rozwijający się. 
Dysponował kapitałem akcyj-
nym blisko 1 bln zł i zaledwie 
ośmioprocentowym portfelu 
trudnych kredytów, bardzo ni-
skim w tamtym czasie. Pierw-
sza wycena wartości akcji wy-
niosła ok. 230 tys. zł (starych), 
a potem ówczesny minister fi-
nansów z SLD podniósł ją do 
500 tys. zł. W pierwszym no-
towaniu akcje uzyskały cenę 
13,5 razy wyższą od ceny no-
minalnej, wzrastając do 6,75 
mln zł. Badanie NIK wyka-
zało, że przed prywatyza-

cją poważnie zaniżono kapitał 
akcyjny banku oraz zafałszo-
wano zyski. Oprócz dymi-
sji wspomnianego ministra fi-
nansów nikomu nie spadł włos 
z głowy. 

Z kolei przy prywatyza-
cji WBK z Poznania (póź-
niej BZ WBK) doradzał bry-
tyjski Schroders. Akcje WBK 
sprzedano za 140 tys. zł (sta-
rych) za walor, a pierwsze no-
towanie  na giełdzie wynio-
sło 350 tys. zł. Najwięcej akcji 
kupił EBOiR, który już po roku 
sprzedał cały pakiet Allied 
Irish Bankowi (AIB) za 3 mld 
zł! W końcu 2010 roku kon-
trolowane przez państwo PKO 
BP chciało odkupić ten bank 
za... 13 mld zł. Dziś bank pro-
speruje pod hiszpańskim wła-
ścicielem. 

Były i inne prywatyza-
cje. Inwestorzy zagranicz-
ni szybko skupywali akcje, 
także na GPW, i przejmowa-
li nad polskimi bankami kon-
trolę. Taki los spotkał np. BRE, 
powołany w celu wspiera-
nia polskiego eksportu, oraz 
zdrowy wówczas Bank BPH. 
Pekao SA, po skonsolidowaniu 

[Transfery pieniężne]
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z innymi bankami, sprzedano 
Włochom z Unicredit za ok. 5 
mld zł. Dziś aktywa tego ban-
ku wynoszą setki miliardów 
złotych; udało się go zrepo-
lonizować. W przypadku Ban-
ku Gospodarki Żywnościowej 
akcje w 37 proc. należały do 
Skarbu Państwa, a reszta do 
banków spółdzielczych. Ale 
po sprzedaży swoich udziałów 
przez przymuszone regula-
cjami nadzorczymi BS-y bank 
trafił do holenderskiego inwe-
stora Rabobank. W 2015 roku 
połączył się z francuskim 
bankiem BNP Paribas, a po-
wstały w ten sposób BGŻ BNP 
Paribas (obecnie z marki ban-
ku praktycznie zniknął człon 
BGŻ) kontrolują Francuzi. 

Chyba jednak największym 
skandalem było sprzeda-
nie Citibankowi najstarszego 
i o zasięgu międzynarodowym 
Banku Handlowego w War-
szawie, założonego jeszcze 
w XIX w. przez znanego wów-
czas i niezwykle skutecznego 
w działaniu finansistę Leopol-
da Kronenberga.

Krótko mówiąc, polskie 
banki, stworzone w dużym 
stopniu na bazie kapitału 
i depozytów Polaków, zbyto 
na przestrzeni dwóch, trzech 
dekad za ok. 30 mld zł, czy-
li – szacując ostrożnie – za 
nie więcej niż 15 proc. ich re-
alnej wartości. Państwo pol-
skie straciło na operacji co 
najmniej 200 mld zł. Cicho 
obecnie siedzący animato-
rzy i beneficjenci tych pry-
watyzacji, argumentują cza-
sem, że inaczej się nie dało, 
bo nie było wówczas w kra-
ju pieniędzy. To nie jest traf-
ny argument. Na prywatnych 
rachunkach w NBP znajdowa-
ło się wówczas zdeponowane 
ok. 8 mld dolarów, a co naj-
mniej drugie tyle stanowiły 

dewizowe oszczędności Po-
laków. Również pula rezerwy 
dewizowej na zabezpiecze-
nie wartości złotego została 
źle skalkulowana, bo nie było 
potrzeby tworzenia wtedy 
aż tak dużych rezerw. Część 
z nich można było włączyć do 
procesu prywatyzacji banków. 
Można było też zaciągnąć np. 
pożyczki zagraniczne, ewen-
tualnie sprzedawać tylko 
mniejszościowe zestawy akcji 
itp. Wiele było można, ale nic 
z tego nie uczyniono.

Nieuwzględniane koszty 
Dlaczego to wszystko jest tak 
ważne? Według dr. Janusza 
Szewczaka, byłego głównego 
ekonomisty SKOK, transfer 
pieniędzy z Polski za grani-
cę, którego nikt nie skwalifi-
kował rozbijając na poszcze-
gólne pozycje, w samych 
latach 2004–2010 osiągnął 
kwotę 221 mld zł. Składają 
się na niego m.in. stosowanie 
cen transferowych, wypłaty 
dywidend, unikanie opodat-
kowania CIT, spekulacje wa-
lutowe, których Polska była 
tylko biernym odbiorcą, wy-
płaty różnych wynagrodzeń 
i premii dla zagranicznych 

doradców oraz ściśle współ-
pracujących z nimi, polskich 
menedżerów. Pieniądze „wy-
szły” też z kraju w postaci 
zakupów licencji, zmian logo, 
wątpliwego konsultingu itd. 

Dlaczego to wszystko jest 
jeszcze dziś ważne? W opinii 
prof. Leokadii Oręziak z SGH 
nawet prywatne banki kierują 
się przede wszystkim pocho-
dzeniem narodowym kapita-
łu. Służą głównie interesom 
tych, którzy są ich właści-
cielami. Niemal obligatoryj-
nie wspierają firmy z kra-
jów swojego pochodzenia. 
Przejmowanie rynku ban-
kowego przez obcy kapitał 
ma zawsze miejsce przede 
wszystkim w krajach słabych 
ekonomicznie. Stanowi – jak 
to kiedyś określiła pani pro-
fesor – „jakieś ogranicze-
nie suwerenności”, gdzie nikt 
w kraju nie ma wpływu na 
cele, które realizuje zagra-
niczny bank. Wbrew temu, 
co się kiedyś twierdziło, pie-
niądz jednak ma ojczyznę. 
Gdy pojawia się kryzys, taki 
jak na przykład obecnie, 
kwestia ta zyskuje duże zna-
czenie. Zmiana paradygma-
tu postrzegania zagranicz-
nych podmiotów na polskim 
rynku powinna być już dziś 
oczywista.

Obecna struktura sys-
temu bankowego w Polsce, 
uwzględniająca także pol-
skie banki spółdzielcze, jest 
bliska optymalnego kształ-
tu. Nie ma sensu propono-
wać dalszej renacjonalizacji. 
Tym bardziej że wiąże się ona 
z ryzykami politycznymi. Ale 
być może dałoby się kiedyś 
wprowadzić takie mechani-
zmy (nadzorcze? właściciel-
skie?), które pozwolą objąć 
polskie firmy troskliwszą niż 
dotąd opieką.
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Transfer pieniędzy 
z Polski za granicę, 
którego nikt nie 
skwalifikował, 
w samych latach 
2004–2010 
osiągnął kwotę  
221 mld zł.

P andemia koronawiru-
sa zachwiała kondy-
cją w zasadzie wszyst-

kich gospodarek na świecie. 
Obserwując najistotniejsze 
wskaźniki makroekonomicz-
ne, nie można dojść do innego 
wniosku jak ten, że był to po-
tężny szok, którego skutki mo-
żemy odczuwać latami. Nie 
oznacza to, że przed nami ry-
sują się tylko czarne perspek-
tywy. W przypadku Polski nie 
doszło do uszkodzenia tkan-
ki ekonomicznej, wiele branż 
doznało potężnych strat, ale 
w dalszym ciągu nasza go-
spodarka ma znaczy poten-
cjał do wzrostu. 

Co więcej, ze względu na po-
łożenie geograficzne i popra-
wiającą się infrastrukturę Polska 
może stać się istotnym punk-
tem na produkcyjnej i trans-
portowej mapie świata. Pa-
miętać trzeba także o tym, że 
chociaż odczuliśmy skutki pan-
demii dosyć mocno, to i tak na 
tle wielu krajów Starego Konty-
nentu nasze wskaźniki prezen-
tują się całkiem nieźle. W dal-
szym ciągu na niskim poziomie 
jest bezrobocie, powoli odbija 
popyt, poprawiają się nastroje 
w przemyśle. To nie są oczywi-
ście powody do huraoptymi-

zmu, ale do skromnej i umiar-
kowanej nadziei już tak.

Wiele zależy od decyden-
tów, osób na szczytach władzy 
odpowiedzialnych za gospo-
darkę. Na ile będą wsłuchiwać 
się w głos biznesu, na ile wyjdą 
naprzeciw oczekiwaniom zwią-
zanym z legislacyjnym spo-

kojem i powstrzymaniem się 
od nachalnego fiskalizmu. Nie 
najlepszym prognostykiem 
jest tutaj sprawa podwójne-
go opodatkowania spółek ko-
mandytowych, mimo licznych 
próśb i apeli od przyszłe-
go roku będą one podatnika-
mi CIT. Można było się od tego 
ruchu powstrzymać, można też 
było wprowadzić go później, 
np. w 2022 roku. Klamka jed-
nak zapadła i Sejm w ekspre-
sowym tempie przyjął nowe 
prawo, praktycznie rzutem na 

taśmę. Oby podobnych sytu-
acji było jak najmniej, a najle-
piej, aby nie było ich wcale.

Polska gospodarka potrze-
buje postpandemicznej strate-
gii, nowego kompasu pozwala-
jącego odnaleźć drogę wzrostu 
w ciągu najbliższych kilku lat. 
Nie możemy opierać się tylko 
na pieniądzach z Unii Europej-
skiej, musimy szukać własnych 
dróg trwałego rozwoju i stawiać 
sobie realistyczne, acz ambit-
ne cele. Jak w przypadku każ-
dej strategii, konieczna jest tak-
że konsekwencja w jej realizacji 
i przede wszystkim kompetent-
ni ludzie, którzy będą potrafili ją 
wdrożyć. Ileż to już podobnych 
dokumentów przyjmowano na 
przestrzeni ostatnich lat i ile tak 
naprawdę z nich zostało? Może 
pora wyciągnąć z tego wnio-
ski i szczególnie teraz opraco-
wać dokument, który zrealizo-
wany zostanie od A do Z. Tego 
też powinniśmy sobie życzyć, 
dobrze przygotowanego, skon-
sultowanego z biznesem i od-
powiadającego na najważniej-
sze potrzeby naszego kraju 
planu dla gospodarki. 

A na koniec to, co najważniej-
sze: radosnych i pełnych na-
dziei Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Polska  Polska  
gospodarkagospodarka   
w 2021 roku 

Kamil Goral

Polska gospodarka 
potrzebuje 
postpandemicznej 
strategii.
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Strategia KGHM  Strategia KGHM      
na półmetku

S trategia KGHM Polska 
Miedź S.A. 2019–2023 
jest na półmetku. Po-

wstała z przeświadczenia, że 
należy zweryfikować priory-
tety firmy w zgodzie ze specy-
fiką rynku, nowymi trendami 
w gospodarce i przygotować 
się na zmienność sytuacji ma-
kroekonomicznej i geopoli-

tycznej, które w istotny sposób 
wpływają na branżę wydo-
bywczą. Nikt wtedy nie mógł 
oczywiście przewidzieć pan-
demii COVID-19 i jej wpływu 
na ogólnoświatową gospodar-
kę, niemniej strategia ogła-
szana przez KGHM dwa lata 
temu była jasnym sygnałem, 
że działania koncernu należy 
postrzegać nie w kategoriach 
sprintu, ale raczej patrzeć na 
nie jak na maraton, czyli w ho-
ryzoncie długoterminowym. 

W wyniku analizy kluczo-
wych trendów na świecie, ta-
kich jak przełom technologicz-
ny, zmiany demograficzne 
i społeczne, niedobór zasobów 
naturalnych, zmiany klima-
tyczne, zmiany sił wśród glo-
balnych gospodarek czy po-
stępująca urbanizacja, Zarząd 
wypracował cztery strategicz-
ne kierunki rozwoju KGHM:

• Elastyczność – przemysł 
4.0, digitalizacja i elektro-
mobilność,

• Efektywność – konkuren-
cyjność w branży produk-
cyjnej i wydobywczej oraz 
przemysł 4.0,

• Ekologia – elektromobil-
ność, rozwój regulacji pro-
ekologicznych, gospodarka 
obiegu zamkniętego oraz 
proekologiczna produkcja, 
zrównoważony rozwój

• E-przemysł – robotyzacja, 
digitalizacja, społeczeństwo 
oparte na wiedzy oraz za-
łożeniach przemysłu 4.0.

Optymalizacja
Jednym z najważniejszych za-
łożeń Strategii jest utrzymanie 
stabilnego, wysokiego pozio-
mu produkcji krajowej. Udaje 
się to zrealizować m.in. dzięki 
kilku istotnym inwestycjom.

W KGHM kontynuowa-
ny jest Program Udostępnia-

nia Złoża, którego celem  jest 
udostępnienie złoża w obsza-
rach koncesyjnych i perspekty-
wicznych dla kopalń Zakładów 
Górniczych „Polkowice-Sie-
roszowice” i Zakładów Górni-
czych „Rudna”. 

Bardzo ważnym punk-
tem dotyczącym optymalizacji 
produkcji hutniczej było uru-
chomienie w Hucie Miedzi Le-
gnica jedynego w Polsce pieca 
WTR (wychylno-topielno-rafi-
nacyjny) do przetopu recyklin-
gowego miedzi. Piec spełnia 
najwyższe standardy ochro-
ny środowiska i posiada naj-
nowocześniejszą instalację do 
oczyszczania gazów proceso-
wych. Inwestycja ma zmniej-
szyć jednostkowy koszt pro-
dukcji i jednocześnie zwiększyć 
wykorzystanie miedzi pocho-
dzącej z recyklingu. Budo-
wę zrealizowano w rekordo-
wo krótkim czasie, zaledwie 
15 miesięcy.

Podstawową funkcją pieca 
WTR jest przetapianie złomów 
i rafinacja pirometalurgicz-
na miedzi. Wcześniej tę funk-
cję pełniły piece anodowe. Bu-
dowa WTR była konsekwencją 
realizacji planów wymiany 
technologii na wydziale elek-
trorafinacji. Budowa pieca WTR 
to największa inwestycja w hi-
storii Huty Miedzi Legnica nie 
tylko pod względem ponie-
sionych nakładów (250 mln 
zł), ale przede wszystkim ze 
względu na ogromny skok 
technologiczny.

W ramach realizacji Stra-
tegii trwa również rozbudo-
wa zbiornika „Żelazny Most” 
– Obiektu Unieszkodliwiania 
Odpadów Wydobywczych. 
To niezbędny element w cią-
gu technologicznym produkcji 
miedzi, miejsce deponowania 
odpadów z flotacji rud miedzi 
pochodzących ze wszystkich 
zakładów górniczych KGHM 

Nowatorskie projekty, skuteczne zmiany 
w systemie zarządzania, innowacyjne inwestycje, 

testowanie alternatywnych i niekonwencjonalnych 
rozwiązań w zakresie energii, wprowadzanie 

najnowocześniejszych technologii do procesu 
produkcyjnego – to rezultaty wdrażania Strategii 

KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019–2023.

GOSPODARKA [Artykuł partnerski]

34 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Fo
t. 

KG
H

M
 P

ol
sk

a 
M

ie
dź

 S
A

Fo
t. 

KG
H

M
 P

ol
sk

a 
M

ie
dź

 S
A

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI | 35



kłada wykorzystanie paneli 
o mocy aż 400 Wp, co zwięk-
szy potencjał zainstalowanej 
mocy z 9,5 do 14,5 MW.  

Pierwsza ze wspomnia-
nych elektrowni powstanie 
na terenie Kopalni „Piaskow-
nia Obora”, przyczyniając się 
jednocześnie do zmiany kie-
runku rekultywacji tego tere-
nu. Przyjęta koncepcja zakłada 
zainstalowanie paneli o du-
żej mocy 8 MW, 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 loka-
lizacje 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 Energetyki, 
w tym OZE”. Jego założeniem 
jest m.in. pozyskanie czystej 
energii z elektrowni wiatro-
wych, zwiększenie produkcji 
z własnych źródeł gazowych 
oraz rozwój elektrowni foto-
woltaicznych na terenach na-
leżących do koncernu. Reali-
zacja EPV przez KGHM pozwoli  
każdego roku na redukcję emi-
sji szkodliwych substancji do 
środowiska w wysokości po-
nad 10 tys. ton CO2, ponad 
9 ton związków siarki, ponad 
9 ton związków azotu, niemal 
4 ton tlenków siarki oraz blisko 
0,5 tony pyłów.

Efekty finansowe
Realizacja Strategii przynosi 
również wymierne efekty w po-
staci finansów. Po dwóch latach 
od jej wdrożenia Zarząd KGHM 
może pochwalić się osiągnię-
ciem ponad 2,5 mld zł. zysku 
netto w tym okresie, wyemi-
towaniem obligacji na kwotę 
2 mld zł. oraz podniesieniem 
efektywności finansowania ze-
wnętrznego i zwiększeniem 
wykorzystania faktoringu. To 
wszystko sprawia, że KGHM 
Polska Miedź S.A. ma zapew-
nioną stabilność finansową, 
dzięki czemu może z roku na 
rok przeznaczać coraz więcej 
środków na innowacje.  

A te rosną w zauważalnym 
tempie i w perspektywie stra-
tegicznej wydatki na innowacje 
oraz badania i rozwój mają się-
gnąć poziomu 1 proc. przycho-
dów KGHM Polska Miedź S.A.

Z tych środków realizowane 
są następujące projekty:

• Polityka Działalności Ba-
dawczo-Rozwojowej 

• Program CuBR realizowany 

we współpracy z Narodo-
wym Centrum Badań i Roz-
woju o wartości 200 mln zł

• Program Doktoratów Wdro-
żeniowych KGHM

• Centralne Repozytorium Prac 
Badawczo-Rozwojowych

• Giełda Wynalazczości
• Search KGHM

Technologia przyszłości
Jednym z priorytetów Stra-
tegii jest e-przemysł. Spół-
ka z powodzeniem realizuje 
program KGHM 4.0, na który 
składa się blisko 50 projektów 
obejmujących wszystkie ob-
szary strategiczne. Ich efek-
tem ma być doprowadze-
nie do spójnego zarządzania 
obszarem produkcyjnym 
z wykorzystaniem wszystkich 
możliwych danych.

Program KGHM 4.0 opiera 
się na czterech filarach: bez-
pieczeństwie, produkcji, zarzą-
dzaniu i informacjach, a także 
utrzymaniu maszyn i urzą-
dzeń. Obejmować ma znacz-
nie szerszy sektor niż tyl-
ko produkcję: również handel 
i przetwarzanie danych. Cho-
dzi o to, by poprzez monito-
ring, wiedzę oraz analizę da-
nych móc zarządzać parkiem 
maszynowym, czyli wydłużać 
efektywny czas pracy maszyn 
i urządzeń, jak również popra-
wić bezpieczeństwo. 

Cele zawarte w strate-
gii rozwoju KGHM Polska 
Miedź S.A. nakładają ambit-
ny plan zarówno dla zarządu, 
jak i pracowników. Nie zmieni-
ła tego pandemia COVID-19. 
Od samego jej początku fir-
ma podjęła szereg działań 
wspierających pracowników 
oraz okolicznych mieszkań-
ców w walce z COVID-19. 
Dyscyplina załogi oraz sys-
tematyczne monitorowanie 
zagrożeń i wdrażanie proce-

dur zapobiegających zaka-
żeniom pozwoliły utrzymać 
pełną zdolność operacyj-
ną aktywów koncernu. Spół-
ka cały czas prowadzi liczne 
kampanie edukacyjne i infor-
macyjne, udostępniła pracow-
nikom specjalną infolinię oraz 
służy pomocą psychologiczną 
osobom pozostającym w izo-
lacji, przy współpracy z perso-
nelem medycznym Miedzio-
wego Centrum Zdrowia.

KGHM przystąpił też do 
rządowego programu Soli-
darnościowy Korpus Pomocy 
Seniorom. Firma, przy wspar-
ciu wolontariuszy, regional-
nych Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej, Caritasu i lokalnych 
organizacji pozarządowych 
przygotowała plan działań 
zwiększający bezpieczeństwo 
seniorów. KGHM przekazał 
osobom potrzebującym pa-
kiety ze środkami bezpieczeń-
stwa, w tym środkami do de-
zynfekcji. Dodatkowo pomógł 
organizacyjnie w tworzeniu 
dodatkowych miejsc w szpi-
talach tymczasowych dla pa-
cjentów chorych na koronawi-
rusa na Dolnym Śląsku.

Nitroerg, spółka z Gru-
py Kapitałowej KGHM, uru-
chomiła też linię produkcyj-
ną środków bakteriobójczych, 
które trafiały do pracowni-
ków i mieszkańców regionu 
oraz organizacji potrzebują-
cym wsparcia w tym zakresie. 
Powołano również Radę Me-
dyczną przy KGHM, która ma 
za zadanie wspierać i inicjować 
wszelkie prace spółki w zakre-
sie szeroko zakrojonych dzia-
łań lokalnych na rzecz zdrowia 
pracowników oraz mieszkań-
ców regionu.

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

mentów Programu Rozwo-
ju Energetyki KGHM znalazła 
się fotowoltaika. W grudniu  
2020 roku KGHM ZANAM 
uruchomił pierwszą w Pol-
sce elektrownię fotowoltaicz-
ną opartą na technologii 4.0. 
Oprócz inwestycji KGHM ZA-
NAM koncern prowadzi także 
projekty fotowoltaiczne – na 
terenie Oddziału Zakład Hy-
drotechniczny oraz przy Hu-
cie Miedzi Głogów.

W ciągu najbliższych 24 mie-
sięcy planowane jest oddanie do 
użytku elektrowni fotowoltaicz-
nych o mocy ponad 10 MW. Po-
zwoli to w skali roku uniknąć po-
nad 8 tys. ton emisji CO2 i innych 
związków azotów, siarki oraz py-
łów do atmosfery.

W trwających projektach 
budowy elektrowni fotowolta-
icznej Piaskownia Obora oraz 
Zespołu Elektrowni Fotowol-
taicznych  HMG I-II przyjęta 
przez spółkę Koncepcja Pro-
gramowo-Przestrzenna za-

Polska Miedź S.A. Znajduje się 
na wschód od Polkowic przy 
miejscowości Rudna w Legnic-
ko-Głogowskim Okręgu Mie-
dziowym. W 2020 roku do-
biegła końca pierwsza faza 
budowy Kwatery Południo-
wej. Planowany termin zakoń-
czenia całości robót to czer-
wiec 2022 roku Inwestycja 
obejmuje m.in. budowę za-
pór okalających Kwaterę Po-
łudniową – zaporę wschod-
nią zlokalizowaną na terenie 
Gminy Rudna oraz zaporę za-
chodnią na terenie gminy Po-
lkowice. Docelowa objętość 
Kwatery Południowej ma wy-
nosić około 170 mln m³.

W listopadzie koncern po-
informował, że najlepszy wynik 
finansowy w historii  osiągnę-
ła Sierra Gorda (odkrywkowa 
kopalnia miedzi i molibdenu 
zlokalizowana w chilijskim re-
gionie Antofagasta na pusty-
ni Atacama). W tej ocenianej 
niegdyś jako kontrowersyjna 
inwestycja kopalni, w wyni-
ku eksploatacji rudy o wyższej 
zawartości metalu oraz więk-
szego wydobycia, produkcja 
miedzi za 9 miesięcy tego roku 
wzrosła o 35 proc.  w porówna-
niu do takiego samego okresu 
w roku 2019.

Przedstawiciele koncernu 
podkreślają, że to nie koniec 
prac nad optymalizacją. Prio-
rytetem jest doprowadzenie 
Sierra Gorda do pełnej zdol-
ności produkcyjnej.

Inwestycje w OZE
Bardzo ważne miejsce w Stra-
tegii KGHM Polska Miedź S.A. 
zajmuje ekologia, szczegól-
ny priorytet ma energety-
ka. W ciągu dekady połowę 
zapotrzebowania na ener-
gię koncern zamierza po-
kryć z własnych źródeł, w tym 
z OZE. Wśród kluczowych ele-
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dzień roboczy roku podatko-
wego (dla limitu na 2021 rok 
będzie to kurs z 2 stycznia 
2021 roku), w zaokrągleniu 
do 1 tys. zł. Z preferencyjnej 
stawki CIT mogą jednak ko-
rzystać wyłącznie podatnicy, 
którzy posiadają status ma-
łego podatnika lub rozpo-
częli działalność (z pewny-
mi wyjątkami). I te warunki nie 
ulegną zmianie. 

W przypadku tego limi-
tu przeliczenie go na złote nie 
jest zatem jeszcze możliwe. 

Od razu należy też zauwa-
żyć, że taki sposób przeliczenia 
kursu to wyjątek, bo pozosta-
łe limity podatkowe przelicza 
się zazwyczaj według kursu 
z ostatniego roboczego dnia 
października roku poprzedza-

jącego rok podatkowy, w za-
okrągleniu do 1 tys. zł. A zatem 
dla limitów na 2021 rok według 
kursu 4,5153 zł. 

Wszystkie złotowe  
limity w górę
Nowelizacja podniosła też 
w sposób znaczący limit przy-
chodów, który pozwala ko-
rzystać z ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych. 
Dotychczas wynosił on zaled-
wie 250 tys. euro. Teraz wynie-
sie 2 mln euro, czyli dla roku 
2021 po przeliczeniu wyniesie 
9 030 600 zł (w 2020 roku 
było to 1 093 350 zł). Zmienił 
się również limit w euro upraw-
niający do kwartalnych wpłat 
ryczałtu. Po zmianie wynosi on 
równowartość 200 tys. euro, 
zamiast jak dotąd 25 tys. euro. 
Oznacza to, że w 2021 roku 
będzie wynosił 903 060 zł (w 
2020 roku było to 109 335 zł). 
Stosuje się tu kurs z pierwsze-
go roboczego dnia październi-
ka, ale wyjątkowo bez dokony-
wania zaokrągleń. 

Nie zmieniły się natomiast 
pozostałe limity podatkowe 
wyrażone w euro. I tak przed-
siębiorcy, których sprzedaż 
z 2020 roku nie przekroczy 
9 031 000 zł, skorzystają w 2021 
roku z przywilejów małego po-
datnika CIT i PIT (rok wcześniej 
było to 8 746 800  zł). W tym 
przypadku przeliczenia limitu, 
który wynosi od 2020 roku 2 
mln euro, dokonuje się według 
średniego kursu euro ogłasza-
nego na pierwszy dzień ro-
boczy października roku po-
przedzającego rok podatkowy, 
w zaokrągleniu do 1 tys. zł. A za-
tem według kursu 4,5153 zł.

Z kolei małym podatnikiem 
VAT (jest on uprawnionym do 
rozliczania tzw. metodą kaso-
wą oraz do kwartalnych wpłat 
podatku) będzie podatnik, 

którego sprzedaż w 2020 roku 
wyniosła 5 418 000 zł (obec-
nie jest to 5 248 000 zł). Za-
stosowanie ma w tym przy-
padku ten sam kurs co dla 
podatków dochodowych, a li-
mit wynosi 1,2 mln euro. 

Mały podatnik jest upraw-
niony także do jednorazo-
wej amortyzacji (dotyczy to 
środków trwałych z grup 3–8 
Klasyfikacji Środków Trwa-
łych, z wyłączeniem samo-
chodów osobowych). Łączna 
kwota jednorazowych odpisów 
amortyzacyjnych nie może 
przekroczyć równowartości 50 
tys. euro. W 2021 roku będzie 
to 226 tys. zł (w 2020 r. było 
219 tys. zł).

Wyższy limit dla  
ksiąg rachunkowych 
Wyższy niż w 2020 roku bę-
dzie także limit obligujący po-
datników do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Obowiązkowo 
księgi rachunkowe muszą pro-
wadzić: spółki handlowe, spół-
ki osobowe (cywilna, jawna 
i partnerska) i osoby fizyczne, 
jeśli przychody ze sprzedaży 
w minionym roku obrotowym 
przekroczyły 2 mln euro, ban-
ki i inne instytucje finansowe 
działające w oparciu o prawo 
bankowe lub w oparciu o prze-
pisy dotyczące obrotu papie-
rami wartościowymi, przedsta-

wicielstwa firm zagranicznych, 
jednostki samorządowe ta-
kie jak powiaty czy gminy. Jak 
z tego wynika, obowiązek pro-
wadzenia ksiąg uzależniony 
od limitu obrotów dotyczy tyl-
ko jednej kategorii podatników. 
Pozostali mają obowiązek pro-
wadzenia ksiąg bez względu na 
wysokość obrotu. 

W tym przypadku limit 
wynoszący 2 mln euro prze-
licza się na złote według kur-
su euro z pierwszego dnia 
roboczego października, a za-
tem według kursu 4,5153 zł. 
Oznacza to, że podatnicy 
mają obowiązek prowadzenia 
w 2021 roku ksiąg, jeśli w tym 
roku ich obroty przekroczyły 
9 030 600 zł (w 2020 roku 
było to 8 746 800 zł). 

Wyższe kary 
dla podatników
Od 1 stycznia wzrosną także 
kary nakładane za wykrocze-
nia i przestępstwa skarbowe 
na podstawie Kodeksu karne-
go skarbowego. W tym przy-
padku ich wysokość nie jest 
jednak uzależniona od kursów 
walutowych, ale od wysokości 
płacy minimalnej. A ta wzra-
sta od 1 stycznia 2021 roku 
z 2,6 tys. do 2,8 tys. zł. 

W konsekwencji grzyw-
ny nakładane w formie man-
datu będą mogły wyno-
sić od 280 do 5,6 tys. zł 
(w 2020 roku było to od 
260 zł do 5,2 tys. zł). 

Grzywna za wykroczenie 
skarbowe (gdy uszczuple-
nie podatku nie przekroczy 
14 tys. zł) wyniesie od 280 do 
28 tys. zł (w 2020 roku było 
to od 260 zł do 26 tys. zł.), 
a za przestępstwo skar-
bowe od 37 333,33 zł do 
26,88 mln zł (w 2020 roku 
było to od 34 666,67 zł do 
24,96 mln zł.). 

J ak będzie to wyglądać 
w praktyce? Od 1 stycz-
nia 2021 roku nastąpi pod-

wyższenie limitu przychodów 
uprawniających do korzysta-
nia z obniżonej 9 proc. staw-
ki podatku CIT. Limit wzrasta 
z 1,2 mln euro do 2 mln euro. 
Zgodnie z obowiązującymi 
obecnie przepisami podatek 
wynosi 9 proc. podstawy opo-
datkowania od przychodów 
(dochodów) innych niż z zy-
sków kapitałowych – w przy-
padku podatników, u których 
przychody osiągnięte w roku 
podatkowym nie przekroczy-
ły wyrażonej w złotych kwo-
ty odpowiadającej równo-
wartości limitu, przeliczonej 
według średniego kursu euro 
ogłaszanego na pierwszy 

Rosną limity,Rosną limity,      
rosną kary…

Nowe przepisy podatkowe 
podniosły limity pozwalające 
na korzystanie z 9 proc. CIT 
oraz ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych. Wzrosły 

też złotowe przeliczniki 
wszystkich pozostałych 

limitów podatkowych, w tym 
dla tzw. małych podatników. 
Równocześnie w związku ze 
wzrostem płacy minimalnej 

wyższe od nowego roku będą 
kary dla podatników.

Marek Kutarba

[Nowe przepisy]

Wyższy niż 
w 2020 roku będzie 
także limit obligujący 
podatników do 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych.
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Cud wigilijny roku Cud wigilijny roku 
19141914    
a sprawa polska

T eatrem działań fron-
tu wschodniego były 
przede wszystkim zie-

mie polskie krwawiące pod 
butem trzech zaborców, 
a wśród aktorów było także 
aż 6 mln Polaków – żołnierzy 
wcielonych do trzech wrogich 
sobie armii. Zacznijmy jednak 
od początku…

Na Zachodzie bez zmian
Nic nie zapowiadało, że woj-
na, która wybuchła latem 
1914 roku będzie przez po-
tomnych nazywana I woj-
ną światową. Zarówno żołnie-
rze Niemiec i Austro-Węgier, 
jak i alianccy rekruci jecha-
li na front z głębokim prze-
świadczeniem, że ich rozłą-
ka z rodziną potrwa zaledwie 
kilka miesięcy. Taką nadzie-
ję mieli też Polacy wciele-
ni milionami do wrogich so-
bie armii. Wojna błyskawiczna 
planowana przez pewne sie-
bie Państwa Centralne jesie-
nią 1914 roku zamieniła się 
w wojnę pozycyjną. Linię fron-
tu zachodniego – od belgij-
skiej Flandrii po Szwajcarię 
– poprzecinały kilometrowe 
okopy zamieniane przez oby-
dwie strony w twierdze nie 
do zdobycia. Pomiędzy dwo-
ma pasmami drutu kolczaste-
go, transzei i schronów wrodzy 
żołnierze spoglądali na prze-
ciwnika oddalonego nierzad-
ko jedynie o kilkadziesiąt me-
trów zoranej ziemi. Dokładnie 
takie pejzaże oglądali żołnie-
rze alianccy i niemieccy pod 
belgijskim Ypres pod koniec 
pierwszego roku wojny.

Do chwilowego zawiesze-
nia broni na czas Bożego Na-
rodzenia wezwał na początku 
grudnia 1914 roku papież Be-
nedykt XV. Początkowo Niem-
cy przychylali się do papie-
skiej propozycji, ale wojska 

alianckie zdecydowanie od-
mówiły, toteż żołnierze wro-
gich armii nie spodziewali się 
oficjalnego rozejmu. Jednak 
mimo to decyzje o przerwaniu 
ognia zapadały na wielu od-
cinkach frontu.

Zaczęło się od choinki
Wszystko zaczęło się od za-
uważalnego ruchu w oko-
pach niemieckich. Niebawem 
ku swojemu wielkiemu zdzi-
wieniu Anglicy zobaczy-
li we wrogich okopach pięk-
nie przystrojoną dużą choinkę. 
Niemcy zaczęli też śpiewać 
znaną Brytyjczykom kolędę 
„Stille Nacht” („Cichą noc”). 
Kiedy skończył się niemiec-
ki śpiew, w przeciwnym oko-
pie zabrzmiała wersja an-
gielska tej kolędy. Kolejna 
kolęda Anglików „O przyby-
wajcie wierni” została wzmoc-
niona niemieckimi głosami 
śpiewającymi ją… po łacinie 
„Adeste fideles...”. Śmiertel-
ni wrogowie wspólnie śpiewa-
li jedną kolędę, która zdawała 
się łączyć głębokie okopy. 

Kiedy śpiewy ucichły, 
Niemcy i Anglicy, początko-
wo bardzo nieśmiało, zaczęli 
wychylać głowy z okopu, a w 
końcu wychodzić bez broni na 
pas ziemi niczyjej. Zaczęto 
składać sobie życzenia, czę-
stować papierosami i chwalić 
się zdjęciami żon, dzieci i na-
rzeczonych. Nie zabrakło pre-
zentów, uścisków i łez. Jeden 
z niemieckich oficerów, wi-
dząc zaistniałą sytuację, roz-
kazał wytoczyć z pobliskiego 
browaru dwie beczki piwa. An-
glicy zrewanżowali się swoim 
nieodłącznym puddingiem.

Mecz piłki nożnej
Żołnierzom obcującym na co 
dzień ze śmiercią brakowa-
ło śmiechu i rozrywki, toteż 

nic dziwnego, że wkrótce ktoś 
wpadł na pomysłu rozegrania 
piłkarskiego meczu. Wybra-
ni reprezentanci wojska nie-
mieckiego i brytyjskiego roze-
grali ze sobą zacięte spotkanie 
przy dopingu ogromnej rzeszy 
wojska. Wydarzenie to było tak 
niecodzienne, że postanowio-
no je utrwalić wieloma zdję-
ciami fotograficznymi. Atmos-
fera była tak niesamowita, że 
gdyby nie żołnierskie mundu-
ry i wojenny krajobraz, nikt nie 
pomyślałby, że oto właśnie to-
czy się wojna światowa. Niko-
mu nie przeszkadzało też, że 
za wyznaczniki linii boiska po-
służyły... druty kolczaste. Naj-
ważniejsza była zabawa. Wy-
nik 3:2 dla Niemców wcale nie 
zepsuł świątecznego nastro-
ju. Każdy wynosił z okopu swo-
je rarytasy: grzanki z herbatą, 
kawę, wino. Wszyscy zgod-
nie wznieśli toast za… pokój. 
Wspólne świętowanie trwa-
ło do końca świąt. Do okopów 
żołnierze wracali ze świado-
mością, że koniec świąt będzie 
zarazem początkiem prawdzi-
wego wojennego piekła.

Tymczasem na 
Wschodzie…
Podczas I wojny światowej 
do szeregów armii trzech za-
borców: niemieckiej, austro-
-węgierskiej i rosyjskiej wcie-
lono blisko 6 mln Polaków. 
Nierzadko przyszło im ginąć 
nie z własnej woli dosłownie 
w bratobójczych walkach. Po-
lak walczył z Polakiem, tyle 
że w innym mundurze. Tak 
też było w grudniu 1914 roku, 
gdy front zatrzymał się m.in. 
na linii dolnej Bzury i Raw-
ki. W ciężkich walkach z oko-
pów strzelali do siebie pol-
scy żołnierze z armii rosyjskiej 
do rekrutów Polaków z ar-
mii niemieckiej i austro-wę-

Cud wigilijny na frontach Europy Zachodniej podczas I wojny 
światowej, polegający na spontanicznych rozejmach, a nawet 
brataniu się żołnierzy wrogich armii w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia, doczekał się nawet wielu filmowych ekranizacji. 

Tymczasem mało znanym faktem są cuda wigilijne na froncie 
wschodnim podczas wielkiej wojny. 

Jarosław Mańka

HISTORIA [I wojna światowa]
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myśla spokojnych i wesołych 
świąt Bożego Narodzenia. Po-
kój, pokój na ziemi wszystkim 
ludziom dobrej woli. Niech 
Bóg spełni Wasze pragnie-
nia – szczerze życzą oficero-
wie i żołnierze baterii nr 5, 10 
Brygady Artylerii!”.

Jak podaje inna relacja, na 
następnym odcinku zasie-
ku z drutu kolczastego soł-
daci rosyjscy zawiesili kolejny 
transparent: „Niemcy, Wę-
grzy, Słowianie, Włosi, każdej 
nacji jej także należącej, nie 
jesteśmy waszymi wrogami: 
jesteście dzielnymi żołnierza-
mi! Życzymy Wam dobrych 
Świąt Bożego Narodzenia! 
Pokój! Pokój! Pokój!”.

W świątecznym czasie po-
jawiło się też wiele poselstw 
carskiej armii z życzenia-
mi i prezentami do dowód-
ców poszczególnych jednostek 
austro-węgierskiej twierdzy, 
która tak naprawdę była pol-
skim miastem. W odpowiedzi 
na takie zachowanie podko-
mendnych cara Komendantu-
ra Twierdzy postawiła na zie-
mi niczyjej choinkę, pod którą 
znalazły się prezenty dla ob-
legających. 13 dni później, gdy 
nadszedł czas świąt prawo-
sławnych, twierdza kurtuazyj-
nie wstrzymała ostrzał. Jeden 
z uczestników walk pod Twier-
dzą Przemyśl tamtego roku 
zapisze w swoim pamiętniku: 
„Te święta (…) będziemy pa-
miętać jeszcze przez wiele lat”.

Nigdy więcej!
Do dowódców wrogich armii 
(również oszołomionych za-
istniałymi rozejmami na dużą 
skalę) powoli zaczęło docierać, 
że żołnierzom po obu stro-
nach okopów nie spieszy się 
do walki. Wiele z nich wzno-
wiono dopiero po Nowym 
Roku i to na wyraźny rozkaz 

dowódców. Odnotowano na-
wet fakt, iż krnąbrna szkocka 
jednostka potrafiła utrzymać 
rozejm do 3 stycznia. 

Dla wielu ówczesnych do-
wódców wydarzenia bożona-
rodzeniowe roku 1914 jawiły 
się jako śmiertelne zagroże-
nie dla żołnierskiego morale. 
Żołnierz miał być żądną krwi 
maszyną do zabijania wroga, 
a nie myślącym człowiekiem 
życzącym sobie pokoju i bra-
tającym się z wrogiem. Dlate-
go regułą w obu wrogich ar-
miach stała się odtąd częsta 
relokacja frontowych oddzia-
łów. Wojskowi dowódcy zda-
wali sobie sprawę, że żołnie-
rzowi ciężko będzie strzelać 
do przeciwnika, z którym nie-
dawno piło się toast za po-
kój. Tym bardziej Niemcy, 
Austriacy i Rosjanie dosko-
nale wiedzieli, że w ich sze-
regach służą żołnierze, któ-
rych łączą nie tylko wigilijne 
toasty, ale też narodowość 
i więzy krwi. Tymi żołnierzami 

byli Polacy. Dlatego nie dziwi 
specjalnie fakt, iż w kolejnych 
latach wojny w drugiej poło-
wie grudnia wręcz wzmaga-
no ostrzał artyleryjski nie-
przyjacielskich stanowisk, po 
to aby żołnierzom po każdej 
stronie okopu wybić z głowy 
pomysły o wigilijnym rozej-
mie lub wspólnym śpiewa-
niu kolęd. 

Zabiegi zaborców na nie-
wiele się zdały. Polacy w ob-
cych armiach postanowili wal-
czyć o własną niepodległość. 
W grudniu 1914 roku pod Bo-
limowem naszych rodaków, 
choć w obcych mundurach 
i podzielonych wrogimi oko-
pami, potrafiła połączyć pięk-
na kolęda. Dzisiaj jako naród 
często sami kopiemy okopy 
i strzelamy do siebie słowami 
jak armatnimi pociskami. Zda-
łoby się prosić Boga o wigilij-
ny cud mądrości natenczas 
i na przyszłość. Wszak to są-
siedzi będą się cieszyć z po-
działów.

sywy, mającej na celu zdo-
bycie Krakowa. Na drodze 
do grodu Kraka armia rosyj-
ska walczyła nad rzeką Rabą 
pod Myślenicami. Po poko-
naniu wojsk austro-węgier-
skich i silnym ostrzale armat-
nim Rosjanie mieli przejść 
przez most na Rabie po to, by 
wkroczyć do praktycznie bez-
bronnego już miasta. Wtem 
w oparach mgieł i dymu ar-
matniego ukazała się im po-
stać Matki Bożej Myślenickiej 
z małym dzieckiem na ręku. 
„Matier Boża” rozpościera-
ła szeroko przed Rosjanami 
płaszcz, jak gdyby chciała im 
zagrodzić dalszą drogę. Prze-
rażeni Rosjanie bali się wkro-
czyć do miasta i pośpiesznie 
zmienili trasę marszu. Nieba-
wem niektórzy z nich, będąc 
już w austriackiej niewoli, sami 
opowiadali o cudzie, a myśle-
niczanie nie mieli wątpliwości, 
komu zawdzięczają ocalenie. 
Cud nad Rabą przyczynił się 
do rozkwitu kultu Matki Bo-
żej Myślenickiej, której miesz-
kańcy miasta dziękowali za 
ratunek szczególnie w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia 
1914 roku.

Wyjątkowe życzenia
Oblegana po raz drugi przez 
armię rosyjską Twierdza Prze-
myśl także doświadczyła 
swoistego wigilijnego cudu. 
Rosjanie zaprzestali morder-
czego ostrzeliwania twier-
dzy, pozwalając jej załodze na 
spokojne świętowanie. Oczy-
wiście nie trzeba dodawać, że 
w obu wrogich armiach bar-
dzo licznym rekrutem byli 
Polacy. Wtedy to na przedpo-
lu VI obwodu obronnego po-
jawiła się tablica z życzeniami 
dla załogi twierdzy: „Z całego 
serca życzymy Wam wszyst-
kim dzielni obrońcy Prze-

zbombardowały sochaczewski 
rynek, zabijając ośmiu cywilów 
i raniąc kolejnych stu. Wydaje 
się, że wspólne kolędowanie 
polskich rekrutów było zagro-
żeniem dla niemieckich i ro-
syjskich oficerów. Polacy, bę-
dąc w przeważającej liczbie 
żołnierzami w dwóch wrogich 
sobie armiach, mogli przecież 
dojść do wniosku, że nie chcą 
ze sobą walczyć, a przecież 
nie ma groźniejszego wro-
ga dla Niemca czy Rosjanina 
niż Polacy, którzy walczą pod 
swoim sztandarem.

Cud nad Rabą
W czasie adwentu 1914 roku 
wydarzył się Cud nad Rabą, 
który w osłupienie wpra-
wił carskich żołnierzy. Była 
to pierwsza interwencja Mat-
ki Bożej w obronie Pola-
ków przed Rosjanami, jednak 
w przeciwieństwie do Cudu 
nad Wisłą pojawienie się 
Matki Bożej przed żołnierzami 
carskimi w Myślenicach jest 
do dzisiaj praktycznie niezna-
ne. 

Na przełomie listopa-
da i grudnia Ziemia Myśle-
nicka była areną krwawych 
walk podczas carskiej ofen-

gierskiej. Najbardziej krwawe 
walki toczyły się o Bolimowo 
i Sochaczew. Sam Sochaczew 
w walkach prowadzonych od 
17 grudnia wielokrotnie prze-
chodził z rąk do rąk. 

Świąteczny czas zmiękczył 
serca wiarusów. 24 grudnia, 
kiedy pojawiła się pierwsza 
gwiazdka, wzruszeni żołnierze 
podzielili się chlebem zamiast 
opłatkiem, wręczyli sobie 
małe prezenty. Zaintonowa-
na przez jednego z żołnierzy 
kolęda „Bóg się rodzi” szybko 
rozbrzmiała jednym polskim 
głosem w rosyjskich okopach. 
Kolejne zwrotki były jesz-
cze głośniejsze, gdyż z oko-
pu niemieckiego również setki 
gardeł podchwyciły melodię, 
śpiewając ją coraz głośniej. 
W końcu zagrzmiał wspólny 
chór w języku polskim. 

Wydarzenie to było bar-
dzo wzruszające, z pewno-
ścią wiele żołnierskich oczu 
zaszkliło się od łez. Kolęda 
przypomniała żołnierzom nie 
tylko rozłąkę z rodziną, ale 
i los zniewolonej Ojczyzny, 
którą przypominały dalsze 
słowa pieśni: „Podnieś rękę 
Boże Dziecię, błogosław Oj-
czyznę miłą”. 

Co się wydarzyło po Wi-
gilii 24 grudnia pod Bolimo-
wem i Sochaczewem? Spi-
sane wspomnienia jednego 
z żołnierzy nie odnotowu-
ją, czy zawarty został niefor-
malny rozejm pomiędzy wal-
czącymi, ale jest to bardzo 
prawdopodobne, gdyż kolej-
na wzmianka o walkach poja-
wia się po dwóch dniach – 26 
grudnia. Taka przerwa w nor-
malnych okolicznościach była 
nie do pomyślenia.

Nie dziwi zatem sposób 
przerwania rozejmu: gwał-
towny atak 26 grudnia nie-
mieckich samolotów, które 

Zaintonowana 
przez jednego 
z żołnierzy kolęda 
„Bóg się rodzi” 
szybko rozbrzmiała 
jednym 
polskim głosem 
w rosyjskich 
okopach.

[I wojna światowa]
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