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ończy się bardzo dziwny, ale też przede wszystkim 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 budżetowej na poziomie blisko 110 mld zł (a przypominam, że
miał być budżet zbilansowany), że wiele firm z sektora MŚP stanie na skraju bankructwa, że grozić nam
będzie potężna fala bezrobocia (na razie odłożonego
w czasie), pewnie uznalibyśmy go za wyjątkowo czarną kreaturę, która życzy Polsce samego najgorszego.
Któż mógł wtedy przewidzieć, że za chwilę cały
świat dotknie panika związana z nową odmianą koronawirusa i rządy poszczególnych krajów wyłączać
będą poszczególne branże z życia gospodarczego
dokładnie tak, jak wyłącza się światło w poszczególnych pomieszczeniach biurowych przed wyjściem
z pracy do domu (jak to się mówi, ostatni gasi światło). Abstrahując od uzasadnienia tych wszystkich
panicznych ruchów, trudno nie dojść do wniosku, że
finansowy świat wygląda na taki, który przygotowuje się na gospodarczy reset i nowe rozdanie. Rządy wielu państw zachowują się, jakby kości zostały rzucone.
Dla Polski gra toczyć się będzie w przyszłym roku
o to, czy uda nam się wrócić na tory szybkiego wzrostu gospodarczego, jakim mogliśmy się poszczycić przed pandemią. Będą o tym decydować przede

wszystkim decyzje w odniesieniu do polityki gospodarczej, 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 wiązały z nakładaniem nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych ani na przedsiębiorców, ani na konsumentów oraz skutecznie skierują strumień środków
wydawanych w ramach systemu zamówień publicznych 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 przedstawił dostosowany do aktualnej sytuacji plan ekonomiczny dla naszej gospodarki na najbliższe lata, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych
przedsiębiorstw z sektora MŚP, gdzie głównie akumulowany jest i nadal będzie polski kapitał. Pierwszy
punkt takiego planu powinien brzmieć tak: „Przedsiębiorcy, by przetrwać ten niesłychanie trudny czas,
potrzebują spokoju legislacyjnego”. To jest warunek,
od którego odbudowę gospodarki po pandemii należy rozpocząć.
Krzysztof Budka
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Polskę stać
na finansową niezależność!

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
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rzez lata unijna propaganda wmawiała Polakom, że z Brukseli płyną
do nas same dobrodziejstwa
w postaci darmowych środków finansowych, pożytecznych regulacji prawnych oraz
dostępu do potężnego rynku,
dzięki czemu możemy wreszcie poczuć się jak pełnowartościowi Europejczycy. Wiele
w tym wszystkim było zwykłego politycznego PR-u. I nie
chodzi o to, by teraz przynależność Polski do Unii Europejskiej dyskredytować, ale
by chłodno, bez żadnych ideologicznych uprzedzeń i bez
wcześniejszych kompleksów
spojrzeć prawdzie w oczy i dokonać bilansu zysków i strat.
Nie wierzmy więc w narrację, którą od pewnego czasu bombarduje się polską opinię publiczną, powtarzając jak
mantrę, że „Unia chce nam
dać tyle pieniędzy, domagając się w zamian jedynie przestrzegania prawa”. To typowa propaganda. Unia nic nam
nie daje za darmo. I nie o przestrzeganie prawa jej chodzi.

Bilans netto

Gdybyśmy zadali proste pytanie, czy pod względem gospodarczym Unia nam pomaga,
czy szkodzi, bardzo trudno byłoby dziś jednoznacznie na nie
odpowiedzieć. Z jednej strony wielkim dobrodziejstwem
dla polskich firm jest dostęp do
rynku ponad 400 mln konsumentów i na tym nasza gospodarka od lat bardzo korzysta.
Zresztą sam bilans netto, jeśli
chodzi o przepływ składek, wynosi dla Polski na plus 130 mld
euro (około 600 mld zł po aktualnym kursie). To oczywiście
pieniądze nie do pogardzenia
i argument, który trudno przeoczyć.

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

Zagraniczne
firmy od samego
początku naszego
członkostwa
w UE są tego
członkostwa
największym
beneficjentem.

wę, że to nie polskie, ale zagraniczne firmy od samego
początku naszego członkostwa w UE są tego członkostwa
największym beneficjentem.
Z dużą łatwością zdominowały one polski rynek handlu detalicznego oraz od lat
wygrywają kluczowe przetargi publiczne. Ci, którzy na
każdym kroku powtarzają, że
dzięki funduszom unijnym
Polska „rozwija się i jest w budowie”, zapominają dodać, że
tę budowę prowadzą z reguły
zagraniczne firmy, do których
trafia lwia część pieniędzy pozyskanych z UE.
Krótko mówiąc, unijne finanse 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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kim Niemcy. Wchodząc do
Unii, bezwarunkowo otworzyliśmy swój rynek dla silnych
zachodnich firm, pozbawiając szans na realną konkurencję wiele polskich przedsiębiorstw. I te zachodnie firmy
– czemu trudno się dziwić –
bezlitośnie to wykorzystały.

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

Być może to przypadek, że
kryzys spowodowany pandemią COVID-19 przyspieszył proces przeobrażania się
Unii Europejskiej, nie zmienia
to jednak faktu, że takie przyspieszenie właśnie nastąpiło.
Zresztą – jak mawiają mądrzy
ludzie – nie ma przypadków,
są tylko znaki. Warto więc te
znaki umieć odpowiednio odczytywać.
Spór o unijny budżet i tzw.
praworządność to idealny pretekst do tego, by zwolennicy
federalizacji Unii Europejskiej
sprawdzili, jakie nastroje panują w poszczególnych państwach członkowskich, a tym
krajom, gdzie jest społeczny
opór wobec tego typu rozwiązań, zwyczajnie pogrozili brakiem partycypowania w środkach z kolejnej perspektywy
budżetowej i Funduszu Odbudowy. Szczególnie teraz, gdy widmo gospodarczego krachu zajrzało niemal
wszystkim państwom członkowskim w oczy. Moment jest
więc doskonały. Należało to
tylko zgrabnie ubrać w odpowiednie szaty, a praworządność jako hasło nadaje się do
tego idealnie.
Efekt jednak jest taki, że
z jednej strony znaleźliśmy
się w bardzo niebezpiecznym momencie dla przyszłości Unii Europejskiej jako
całości, ale jeszcze bardziej
niebezpiecznym dla funkcjo-
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fot. PAP/ Adam Warżawa

To nie przypadek

nowania państw członkowskich, w tym dla naszej niezależności i suwerenności. Jeśli
rządy wszystkich państw za
fundusze z unijnego budżetu „kupią” narrację dotyczącą
praworządności, proces federalizacji jeszcze bardziej przyspieszy. Można być pewnym,
że na „przestrzeganiu praworządności” się nie skończy. To
tylko wstęp do większej całości.

Co mówią źródła?

By rozumieć „spór o praworządność”, warto sięgnąć do
źródeł, a są nimi przede wszystkim traktaty europejskie, stanowiące fundament procesu inte-

gracji. Najważniejsze z nich to
Traktat o Unii Europejskiej (TUE)
oraz Traktat o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE). Instytucje Unii Europejskiej działają
na podstawie zasady kompetencji powierzonych, która polega na tym, że Unia może być
aktywna w tych obszarach, które zostały jej przekazane przez
państwa członkowskie w prawie
traktatowym. W artykule 5 TUE
czytamy: „Zgodnie z zasadą
przyznania Unia działa wyłącznie 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 Członkowskich”.
I to w zasadzie powinno zamknąć cały ten spór raz na zawsze. Przepis ten chroni bowiem poszczególne państwa
członkowskie przed samowolą
unijnych instytucji i decydentów. Oczywistym jest, że zasada ta wpisana została w TUE
nie bez przyczyny. Problem
polega na tym, że eurokraci od
pewnego czasu próbują zanegować ten artykuł metodą faktów dokonanych, wprowadzając kolejne precedensy i licząc
na to, że nikt się nie zorientuje.
Od lat w Unii obowiązuje przecież doktryna mówiąca, że prawo unijne ma pierwszeństwo
przed prawem państw członkowskich, czyli de facto traktaty są ważniejsze niż konstytucje poszczególnych krajów.
Już sam ten fakt stawia suwerenność państw członkowskich
pod ogromnym znakiem zapytania. I choć z poglądem tym
jakiś czas temu rozprawiły się
m.in. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe oraz
nasz Trybunał Konstytucyjny,
to jako ripostę mogliśmy od
eurokratów usłyszeć jedynie,
że w Polsce… łamana jest praworządność. Ma to być oczywiście element politycznego nacisku na nasz rząd.

Termin praworządności pojawia się co prawda w dokumentach europejskich i w
traktatach, jest on jednak wymieniany jako jedna z wielu
zasad, które powinny obowiązywać. Natomiast w żadnym
prawnie wiążącym dokumencie europejskim owa praworządność nigdy nie została zdefiniowana. W rezultacie
każde państwo członkowskie
taką praworządność ma po
prostu inaczej zorganizowaną. I to jest jeden z elementów
niezależności tych państw.

Cena praworządności

Teraz jednak eurokraci zamierzają tę praworządność
poddać ścisłej kontroli. Jeśli

rządy państw członkowskich
zgodzą się na wejście w życie tego rozwiązania (pokusą mają być środki z kolejnej
unijnej perspektywy budżetowej oraz Funduszu Odbudowy – łącznie ponad
1,75 bln euro do podziału), ulegną najzwyklejszemu
w świecie szantażowi. Praworządność według Komisji Europejskiej miałaby bowiem obejmować nie tylko
wymiar sprawiedliwości, nie
tylko aspekt finansowy, lecz
także kwestie społeczne, polityczne i obyczajowe (np.
zgoda na powszechny dostęp do aborcji czy eutanazji, prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne
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itp.). W rezultacie KE, czyli
ciało polityczne bez legitymacji demokratycznej w powszechnych wyborach, zyskałaby potężne narzędzie
nadzoru nad rządami poszczególnych państw. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której KE blokuje
środki z unijnych funduszy, czym powoduje paraliż w funkcjonowaniu demokratycznie wybranego rządu
w państwie członkowskim.
Na skutek tego rząd w takim
państwie nie może normalnie funkcjonować ani realizować programów, na które dostał przyzwolenie od
większości obywateli. W ten
oto sposób tzw. kontrola praworządności ma stać się skutecznym narzędziem narzucania politycznej woli.

Plan alternatywny

I o to tak naprawdę toczy się
batalia. Nie o pieniądze, ale
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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 gospodarki, niezależnie od wsparcia
w postaci unijnych środków.
Należy rozpocząć dyskusję na ten temat bez partyjnego zacietrzewienia i ponad politycznymi podziałami.
W pierwszej kolejności należałoby odregulować gospodarkę, uprościć przepisy podatkowe i zastanowić się, jak
skutecznie zagospodarować
1,3 bln zł. Tyle bowiem wynoszą dziś oszczędności prywatne Polaków na różnych bankowych kontach i funduszach.
Warto, by państwo stworzyło swoim obywatelom możliwość zainwestowania tych
środków w krajowe projekty o strategicznym znaczeniu
dla regionu, jak budowa CPK,

inwestycje dotyczące Trójmorza czy przekopu Mierzei Wiślanej. Równocześnie rozwijając i wspierając też mniejsze,
lokalne inwestycje związane
chociażby z budownictwem
mieszkaniowym.
Dobrym
przykładem jest działanie
Orlenu w kwestii wykupienia z niemieckich rąk lokalnych polskich mediów. To ruch
w kierunku odbudowy naszej
własności w obszarach gospodarki, które niestety prawie w całości zostały przejęte
przez obcy kapitał.
Jestem przekonany, że
w naszym regionie mamy
wystarczający potencjał, aby
samodzielnie stworzyć nowy
„plan Marshalla” dla Europy 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.

Jacek Gniadek SVD

Braterstwo

pod przymusem

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 dzieje się samo. Każde pokolenie
musi walczyć o swoją wolność”.
Pokolenie moich rodziców
potrzebowało czasu, by zdefiniować wroga wolności i mu się
przeciwstawić. Wróg miał jeden cel. Było nim budowanie
społeczeństwa bezklasowego,
a do tego niezbędne było obalenie kapitalistycznej własności
i zastąpienie jej własnością społeczną.
Dzisiaj młodzi ludzie nie mają
łatwo. Tracą wolność, ale większość tego jeszcze nie zauważa.
Socjalizm zmienił oblicze i środki produkcji nie są już własnością
publiczną. Według Hansa Hermanna 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. Światowe Forum Ekonomiczne wypuściło film, w którym przedstawia osiem prognoz na rok 2030.
Pierwsza z nich brzmi: „Nie będziesz posiadał niczego i będziesz szczęśliwy”. W tym samym czasie papież Franciszek
wydaje encyklikę „Fratelli tutti”, w której pisze, że „prawo do
własności prywatnej może być
uznane jedynie za wtórne prawo
naturalne i wywodzi się z zasady powszechnego przeznaczenia dóbr stworzonych”.
Franciszek ma rację. Z teologicznego punktu widzenia powszechne przeznaczenie dóbr
jest celem nadrzędnym. Błędem byłoby jednak twierdzenie, że państwo będzie gwarantem 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 ekonomicznej, bez której nie zbudujemy prawdziwego systemu cen.
Pokusa zbudowania idealnego świata, w którym ludzie nie
będą kierować się zyskiem, jest
jednak silniejsza. Kiedyś John

Lennon w piosence „Imagine”
śpiewał o świecie bez własności. Dzisiaj o takim świecie marzą młodzi ekonomiści zaproszeni przez Franciszka do Asyżu.
Podczas konferencji „Ekonomia
Franciszka”, która z powodu pandemii odbyła się w listopadzie
w formacie online, słuchali wykładu między innymi Kate Raworth. Ta brytyjska ekonomistka,
która została okrzyknięta Johnem Keynesem XXI w., mówiła
im o zrównoważonym rozwoju,
ale tym narzuconym i centralnie
zaplanowanym przez państwo.
Ten nowy sposób przemycania socjalistycznych idei w ekonomii prowadzi młodych ludzi na manowce. Nie pomaga
w tym również prasa katolicka
głównego nurtu. Kiedy zaglądam do artykułów opisujących
kryzys ekonomiczny w Wenezueli, 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. mówił: „Prawdziwa wolność zawsze
kosztuje! Każdy z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować”. Wiele wskazuje na to, że
nadchodzący rok nie będzie pod
tym względem łatwiejszy.
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Inwestycje
w kulturę i sztukę

P

KN ORLEN od wielu lat
angażuje się w inicjatywy związane z propagowaniem sztuki filmowej, teatru,
muzyki, literatury, malarstwa
i rzeźby. Również teraz, kiedy skutki pandemii odczuwają
zarówno twórcy, jak i odbiorcy
kultury.

Chopin, czyli
światowa marka

Któż nie słyszał o Chopinie?
Muzyka
najwybitniejszego
polskiego kompozytora stanowi nieodłączny element tożsamości i kultury narodowej
oraz jest wizytówką naszego
kraju. Fryderyk Chopin to już

12 | FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Balet Korsarz, fot. Ewa Krasucka / Teatr Wielki–Opera Narodowa

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.

nie tylko imię i nazwisko wielkiego Polaka. To marka znana
i szanowana na całym świecie.
W sierpniu, w wyjątkowej
formule, bo po raz pierwszy
także z publicznością śledzącą wydarzenie on-line, odbyło się 27 koncertów w ramach
16. edycji Międzynarodowego Festiwalu „Chopin i jego
Europa”. To jeden z najważniejszych światowych projektów muzycznych przybliżających twórczość kompozytora.
W tym roku zadbali o to wybitni artyści, wśród których
znaleźli się m.in. zwycięzcy i laureaci Konkursu Chopinowskiego, a także młodzi,

polscy muzycy. Przed publicznością zaprezentowali się
m.in.: Europa Galante pod dyrekcją Fabia Biondiego, Belcea
Quartet, Christoph Préegardien, Yulianna Avdeevea, Nelson Goerner, Jan Lisiecki, Kevin
Kenner i Ivo Pogorelić.
Festiwal odbył się w Filharmonii Narodowej i Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej. Większość koncertów
była transmitowana na kanale
YouTube, profilu Facebook Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina oraz na antenie Programu 2 Polskiego Radia.
PKN ORLEN został również
mecenasem XVIII Międzyna-

rodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, jednego z najstarszych
i najbardziej prestiżowych
konkursów muzycznych na
świecie, odbywającego się co
pięć lat. Konkurs Chopinowski został zainicjowany niemal 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 występów w największych salach
koncertowych oraz nagrań autorskich płyt w renomowanych
wytwórniach płytowych.
Tegoroczna, 18. edycja
z powodu pandemii została 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 popularyzacją twórczości i osoby Chopina. Historia współpracy
koncernu z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina sięga 2. i 3. edycji wspomnianego
festiwalu „Chopin i jego Europa”, koncertów urodzinowych
i koncertów w rocznicę śmierci kompozytora. Piętnaście lat
temu PKN ORLEN sponsorował 15. edycję Konkursu Chopinowskiego i ufundował stypendium dla jego zwycięzcy
Rafała Blechacza. Jak podkreślają przedstawiciele koncernu, obowiązkiem takiej
firmy jest pielęgnowanie pamięci o wielkim kompozytorze i popularyzowanie jego
dzieł. Dzięki temu firma konsekwentnie wzmacnia swoją
markę i pozycję za granicą.
Od czterech lat koncern
jest wyłącznym mecenasem
wspomnianego instytutu. Sfinansował w tym czasie m.in.

zakup rękopisów kompozytora i rekonstrukcję historycznych fortepianów oraz wspiera
Muzeum Fryderyka Chopina
w Żelazowej Woli i w Warszawie. Wsparł też produkcję filmu w technologii VR o kompozytorze. W ramach współpracy
PKN ORLEN przyczynił się do
wzbogacenia muzeum w Warszawie o cenne eksponaty. Dofinansował zakup rękopisów
Ballady g-moll, pieśni Wiosna oraz cennych listów kompozytora. W listopadzie tego
roku koncern współfinansował
pozyskanie kolejnych czterech listów na aukcji w Paryżu. Wspieranie zakupu wielkich dzieł, by mogły być one
powszechnie dostępne, jest
istotnym elementem działań
sponsoringowych.

Pierwsza taka
platforma VOD

Jak radzić sobie w trudnej sytuacji pandemicznej, pokazuje Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie.
Po marcowym lockdownie teatr był zmuszony przenieść
dwie premiery z wiosny na jesień. Udało się je zrealizować

przy ograniczonej liczbie publiczności i zapewnieniu widzom maksymalnych środków
bezpieczeństwa jeszcze przed
wprowadzeniem
kolejnych
obostrzeń. Premierę „Korsarza” przesunięto z marca na
wrzesień, a premierę „Werthera” z maja na październik.
Po ponownym otwarciu teatru dla widzów wprowadzono
szereg wewnętrznych procedur mających zapewnić komfort odwiedzających. Do przestrzeni widowni, foyer oraz
kuluarów teatru stale dostarczano w stu procentach zewnętrzne, świeże, oczyszczone
powietrze. Dla widzów spektakli i koncertów uruchomiono
możliwość złożenia on-line
oświadczenia o stanie zdrowia
nie wcześniej niż na 48 godzin
przed rozpoczęciem wydarzenia.
Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie od września ubiegłego roku wspierany
jest przez PKN ORLEN. Koncern
został mecenasem tej największej sceny operowej w Europie
i drugiej na świecie. TW–ON
jest jedną z czołowych instytucji kultury na Starym Konty-
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XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i Jego Europa, fot. archiwum NIFC
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nencie. Miejscem czerpiącym
ze swej bogatej historii i tradycji, a jednocześnie nowoczesnym, otwartym, realizującym
z powodzeniem szeroko zakrojoną współpracę z wiodącymi scenami europejskimi,
jak również z innymi instytucjami i fundacjami w ramach
międzynarodowych programów edukacyjnych. Poprzez
repertuar obejmujący dzieła
mistrzów gatunku – kompozytorów włoskich, francuskich,
niemieckich – eksponuje i pielęgnuje europejskie dziedzictwo kulturowe.
Zakres współpracy objął
wsparcie przez PKN ORLEN
wszystkich wydarzeń w sezonach artystycznych 2019/20
oraz 2020/21. Objęcie mecenatem polskich dóbr narodowych, które rozsławiają kraj na
arenie międzynarodowej, to
przykład nowoczesnego patriotyzmu. To także sposób dotarcia do coraz szerszej grupy
odbiorców, zarówno w kraju,
jak i za granicą.
Wiosną, w związku z ogłoszeniem obostrzeń i zamknięciem teatrów podczas pierwszej fali pandemii, TW–ON
z inicjatywy dyrektora Waldemara Dąbrowskiego zaprosił
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szereg polskich instytucji kultury do prezentacji na platformie vod.teatrwielki.pl swoich
materiałów, co pozwoliło stworzyć bogatą bibliotekę treści.
TWON Platform to pierwsza
w Polsce platforma do strumieniowania oraz odtwarzania
na żądanie spektakli operowych i baletowych w Internecie.
W tym trudnym czasie cieszyła się – i cieszy nadal – wyjątkową popularnością: zaobserwowano już wzrost liczby
użytkowników o 5 tys. procent!
Materiały dostępne bezpłatnie
na VOD przyciągnęły setki tysięcy widzów, a nagrania Teatru wyświetlono łącznie niemal 1 mln razy.
Co można zobaczyć na
platformie? Dla fanów opery przygotowano m.in. „Halkę”, „Parię” i „Straszny dwór”
Moniuszki, „Fausta” Gounoda, „Czarodziejski flet” Mozarta
czy „Rigoletto” Verdiego. Można też obejrzeć spektakle baletowe „Na kwaterunku” oraz
„Trojana”, a także kilkanaście
koncertów. Są również dostępne przedstawienia dla dzieci (m.in. „Operowy zawrót głowy”, „Czajkowski/Prokofiew dla
najmłodszych”, „Dziad i Baba”,
„Bajko, gdzie jesteś?”), a tak-

że wirtualne spacery po Teatrze Wielkim oraz wystawach
w Galerii Opera. To bogactwo
tytułów jest również efektem
współpracy z innymi instytucjami operowymi w Polsce.
Warto również dodać, że
w ramach mecenatu nad Teatrem Wielkim – Operą Narodową PKN ORLEN udziela
wsparcia Akademii Operowej.
Partnerstwo z Akademią pozwala na wsparcie rozwoju artystycznego młodych, utalentowanych adeptów sztuki
operowej. Umożliwia im także
doskonalenie umiejętności pod
kierunkiem najlepszych pedagogów oraz zdobywanie bezcennego doświadczenia zawodowego. Wychowankowie
Akademii są wysoko cenieni
nie tylko w Polsce – zdobywają laury na konkursach, są angażowani przez znaczące teatry operowe i przyjmowani
przez najlepsze na świecie studia operowe.

Wirtualny spacer
po muzeum

W wirtualny świat zaprasza swoich gości również inna
wielka instytucja polskiej kultury, której mecenasem jest
PKN ORLEN, czyli Muzeum

Wystawa czasowa „Polska. Siła obrazu”, Muzeum Narodowe w Warszawie. Fot. 3DMaster i e-panoramy

DODATEK
Narodowe w Warszawie. Zbiory jednego z najstarszych muzeów 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 przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo. PKN ORLEN wspiera Muzeum Narodowe w Warszawie,
współpraca obejmuje patronat
nad szeregiem wystaw stałych
i czasowych oraz wydarzeń,
projektów specjalnych i edukacyjnych.
Pomimo zamknięcia muzeum na skutek pandemii,
można korzystać z bogatej
oferty on-line placówki. Dzięki
postępującej cyfryzacji i najnowszym technologiom sztuka staje się dostępna dla każdego, niezależnie od miejsca
zamieszkania, warunków życia i poziomu wykształcenia. W tym roku uruchomiono
muzeum cyfrowe i zwiedzanie wirtualne wystaw stałych
i czasowych. Muzeum Narodowe zachęca więc do korzystania m.in. z kursu historii
sztuki on-line, lekcji muzealnych on-line, podcastów i filmów. Od 5 listopada można
także wziąć udział w wyjątkowym wirtualnym spacerze po wystawie „Polska. Siła
obrazu”. Zaprezentowano na
niej dzieła najwybitniejszych
polskich artystów XIX wieku,
m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki,
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Józefa
Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Artura Grottgera, Józefa Simmlera, Juliana
Fałata. Każde z tych dzieł zeskanowano i udostępniono na

stronie internetowej muzeum
w formie wirtualnego spaceru, połączonego z oprowadzaniem kuratorskim. Przy
tym rozwiązaniu skorzystano
z najnowszej technologii 3D
i elementów grafiki stosowanych powszechnie np. w grach
komputerowych.
Przedstawiciele
Muzeum
Narodowego podkreślają, że
rola technologii w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego
jest nieoceniona. Innowacyjne
rozwiązania cyfrowe stwarzają
dziś zupełnie nowe możliwości
kontaktu z publicznością, z których warto korzystać.

250. rocznica
urodzin mistrza

Wyjątkowy był w tym roku
również Wielkanocny Festiwal
Ludwiga van Beethovena, którego – w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena – mecenasem jest PKN ORLEN. Po
pierwsze, 24. edycja tego międzynarodowego wydarzenia
muzycznego została przeniesiona z kwietnia na październik. Z uwagi na pandemię odbyły się również transmisje na
żywo w internecie wszystkich
koncertów symfonicznych, co
było wielką gratką dla fanów
wspaniałego kompozytora.
Tegoroczne hasło programowe festiwalu brzmiało „Beethoven – wielki inspirator”. Było to nawiązanie do
250. rocznicy urodzin mistrza z Bonn. Osią programową festiwalu były wielkie
dzieła Beethovena: II i VII Symfonia, koncerty fortepianowe
c-moll, G-dur i Es-dur, kwartety smyczkowe (f-moll op. 95
i Grosse Fuge B-dur op. 133)
w wersji na orkiestrę smyczkową oraz Sonata „Księżycowa”.
Na tym tle zabrzmiały pierw-

sze symfonie Felixa Mendelssohna i Johannesa Brahmsa, obie w beethovenowskiej
tonacji c-moll, i VI Symfonia
C-dur Franza Schuberta, kompozytorów zafascynowanych
Beethovenem i deklarujących
głębokie przywiązanie do jego
muzycznych idei.
W programie koncertów
ważne miejsce zajęły także
utwory Krzysztofa Pendereckiego, których przypomnienie było rodzajem hołdu dla
zmarłego w tym roku mistrza.
Przypomniano sześć utworów
wirtuoza, skomponowanych
lub opracowanych na orkiestrę
smyczkową.
Festiwal gościł także wybitnych polskich pianistów
młodego pokolenia (Szymona Nehringa, Łukasza Krupińskiego, Andrzeja Wiercińskiego, Krzysztofa Książka, Pawła
Wojciechowskiego,
Tymoteusza Biesa i Adama Goździewskiego) oraz najlepsze
polskie orkiestry: Orkiestrę
Filharmonii Narodowej pod
batutą Andrzeja Boreyki i Jerzego Maksymiuka, Orkiestrę
Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Macieja Tworka, Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus pod
dyrekcją Dawida Runtza, Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i Sinfonietta Cracovia.
Wydarzeniem towarzyszącym była natomiast Wystawa
Manuskryptów Muzycznych
„Beethoven – wielki inspirator” w Bibliotece Jagiellońskiej
w Krakowie, na której można
było zobaczyć m.in. szkicowniki i czystopisy dzieł mistrza
z Bonn, pochodzące ze zbiorów dawnej Pruskiej Biblioteki
Państwowej.
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY
WE WSPÓŁPRACY
Z PKN ORLEN
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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 polityczny program Cesarstwa Niemieckiego z czasów
I wojny światowej, w ramach
którego Berlin miał zdominować kraje Europy Środkowej,
podporządkować je państwu
niemieckiemu, by eksploatować je gospodarczo w celu
uzyskania pozycji mocarstwa
światowego. Czy ta koncepcja
nie przypomina Unii Europejskiej?
Trafnie podsumował ją
w Sejmie poseł Konfederacji
Dobromir Sośnierz (były eurodeputowany), mówiąc: – Unia
jest skonstruowana właśnie
w ten sposób, żebyśmy nie
mieli tam nic do powiedzenia, żebyśmy byli prowincją,
w której zarządców i lokalnych
gubernatorów przekupuje się
paciorkami. Paciorki te rozdawane są obywatelom, ale koszty 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 funkcjonowania wspólnego unijnego rynku
wyniesie 5,22 proc. PKB, czyli 208,02 mld euro średniorocznie. Na podium krajów
członkowskich najwięcej zyskujących na członkostwie są
jeszcze Francja (124,42 mld
euro) oraz Holandia (84,02
mld euro). Korzyść Polski ma
być znacznie mniejsza, bo tylko 43,83 mld euro (choć w porównaniu z Niemcami większa
w relacji do PKB – 7,1 proc.). To
prawie pięć razy mniej, no ale
Niemcy są po pierwsze znacznie większe, a po drugie –
znacznie bogatsze.
Inne opracowanie Komisji
Europejskiej sygnowane przez

Jana in’t Velda z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych
i Finansowych pt. „The economic 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 członkowskie? Niemcy, jako największe państwo UE z największą gospodarką, w latach
2021–2027 będą płacić oczywiście nominalnie najwyższą 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 najniższą 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 korzyściami ze wspólnego rynku
wyraźnie pokazuje, że składka
jest tak niewielka, iż jej utrata
poprzez wpłacenie do budżetu UE ma niewielkie znaczenie gospodarcze. Korzyść ze
wspólnego rynku jest znacznie większa.
– Powinniśmy być przebiegli tak jak Holendrzy czy
Niemcy, którzy więcej wpłacają, niż dostają, ale tylko pozornie. Jak niektórzy szacują,
z każdego euro wpłaconego
do budżetu Unii Europejskiej
oni zyskują na tym rachunku
ciągnionym około 4 euro, bo
otwiera się rynek, przedsiębiorstwa mają większą swobodę eksportowania, współpracy
i ten zysk jest wyraźny – tłumaczył w Polskim Radiu 24
prof. Witold Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jak widać, polska gospodarka 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, ówczesna minister rozwoju regionalnego, otwarcie wyjaśniała,
kto korzysta na systemie unijnych dotacji. – Z każdego euro
wpłaconego do Polski Niemcy odzyskują 86 eurocentów.
Za to z każdego euro wpłaconego przez Niemcy do krajów
Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry
– przyp. red.), odzyskują 125
eurocentów, a więc odzyskują więcej, niż wpłacają – mówiła wtedy Bieńkowska. Czyli Niemcy zarabiają nawet na
wpłaconej składce!
Nasz
zachodni
sąsiad
mocno zyskuje na relacjach gospodarczych z Polską
również dzięki swoim inwestycjom. Około połowa eksportu z Polski realizowana jest
przez spółki z kapitałem zagranicznym. Według danych
GUS w 2018 roku najwięcej inwestycji zagranicznych w Polsce pochodzi z Holandii (23,2
proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju), z Niemiec (16,6 proc.) oraz
z Francji (12,8 proc.). Pierwsza
pozycja Holandii bardziej wynika z przyjaznego systemu
podatkowego tam funkcjonującego niż z rzeczywistych kapitałów z tego kraju. Rezultat jest taki, że zysk z kapitału
szerokim strumieniem płynie
ze Wschodu na Zachód.
Ministerstwo Finansów podaje wysokość dochodów
uzyskanych w Polsce przez
podatników
posiadających
siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Polska
państwa członkowskiego UE
z tytułu: dywidend i innych
przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, odsetek, opłat licencyjnych, przychodów z ty-
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tułu świadczeń: doradczych,
księgowych, badania rynku, usług prawnych. W latach
2005–2018 kwoty powyższych 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 pracują na zyski Zachodu. Nie chodzi o to, by zablokować inwestycje zagraniczne w Polsce,
bo są one dla nas również korzystne, ale problem polega
na tym, że przewaga kapitałowa firm zachodnich w stosunku do firm polskich jest druzgocąca 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 Polski do Niemiec na pobyt czasowy 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 dzięki wspólnej walucie. Z zeszłorocznego raportu think tanku Centre for European Policy
wynika, że najbardziej na operacji wprowadzenia euro skorzystały właśnie Niemcy. I jest
to gigantyczna kwota w wysokości 1893 mld euro w latach
1999–2017 (ok. 100 mld euro
rocznie!). Zyskała też Holandia – 346 mld euro, a najwięcej straciły Włochy – aż 4325
mld euro!
W 2018 roku Sigmar Gabriel, ówczesny niemiecki minister spraw zagranicznych, otwarcie przyznawał, że
Niemcy są największym beneficjentem funkcjonowania
Unii Europejskiej i to zarówno gospodarczo, finansowo,
jak i politycznie. Dlaczego tak
się dzieje? Bo Unia Europejska jest tworem, którego celem jest – zgodnie z koncepcją Mitteleuropy – dominacja
Berlina, a nie Rzymu, Warszawy czy Pragi, nad Europą.
Niemcy potrafią zadbać
o swoje interesy. W ramach
eksperymentu warto spojrzeć na członków najważniejszych komisji w Parlamencie
Europejskim. Dziwnym trafem
w Komisji Handlu Międzynarodowego, w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony

Konsumentów oraz w Komisji Kontroli Budżetowej przewodniczącymi są europosłowie z Niemiec. W Komisji
Rozwoju Niemcy mają dwóch
wiceprzewodniczących, a licznie są reprezentowani również
w istotnej Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii
oraz w Komisji Gospodarczej
i Monetarnej. Polaków w tych
komisjach jest niewielu, a nawet jak są, to najczęściej dbają
nie o interesy polskie, ale „europejskie”, czyli… Berlina.
To jedna strona medalu –
ta bardziej widoczna. Druga to lobbing. – Niemcy uzyskały bardzo dużą przewagę
nad całą resztą metodami lobbingu na rzecz swoich interesów przemysłowych, bankowych i medialnych – uważa
Michał Marusik, były europoseł z KNP.
Jak pisze francuski polityk
Philippe de Villiers w książce
pt. „Kiedy opadły maski”, „(…)
corocznie na lobbing w Brukseli wydawanych jest od półtora do trzech miliardów euro.
Nie ma sektora, który nie były
poddany lobbingowi: w szczególności dotyczy on przemysłu chemicznego, GAFAM
[Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft] i cyfryzacji, energetyki, rolnictwa, przemysłu farmaceutycznego, telekomunikacji, transportu, ale
również LGBT”. W rezultacie unijne urzędy przyjmują przepisy, których domaga
się lobby przemysłowe, a nie
są wdrażane regulacje, które
sprzyjałyby choćby zdrowiu
konsumentów. Na przykład
de Villiers podaje, że Europejska Agencja Leków (to ta, która
m.in. certyfikuje szczepionkę
na koronawirusa) znajduje się
w rękach lobbystów działających 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 kartelem stworzonym przez oligarchów. Korzenie Unii to przecież
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, czyli alians przemysłu ciężkiego, producentów aut i elektroniki, a potem
także rolników, w celu ustalenia 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 pierwsze, utrzymaniu zbędnych
stanowisk pracy dla tysięcy
niepotrzebnych biurokratów,
i po drugie, realizacji planów
przemysłu (głównie niemieckiego) i banksterów. Regulacje unijne mają po prostu cel
biznesowy. Bardzo wiele standardów ustanawianych dla
jakichś grup produktów czy
usług to standardy, które wyraźnie preferują pewne przedsięwzięcia czy pewne koncerny. To tak jak się na polskim
rynku mówi „ustawiony przetarg”, czyli przetarg, którego
warunki podane są w taki sposób, że spełnić je może tylko
jedna firma.
Niewątpliwie wielką zaletą UE jest dostęp do wspólnego rynku ponad 400 mln
konsumentów. Forum Obywatelskiego Rozwoju tłumaczy,
że „większy rynek umożliwia szerszy zakres specjalizacji, a co za tym idzie, większą
produktywność, co przekłada 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 kolejnymi regulacjami polegającymi na uprzywilejowywaniu
jednych branż w jednym kraju (czy bloku krajów) kosztem
branż w innym kraju (czy bloku krajów) te korzyści w bilansie są coraz mniejsze. Unia
Europejska coraz bardziej
upodabnia się do tworu o gospodarce centralnie sterowanej z coraz głębszym interwencjonizmem państwowym,
na czym najbardziej zyskują –
co pokazały przytoczone liczby – Niemcy. Unia ewidentnie
dąży do budowy superpaństwa, a najnowszym dowodem
na to są niedawno uzgodnione
unijne podatki i wspólne zadłużanie się.
Państwa członkowskie Unii
Europejskiej mają sprzeczne
interesy. W efekcie problemem jest nie tylko unijny budżet, z którego każdy chce jak
najwięcej brać, a jak najmniej
wpłacać (mimo że to tylko
ok. 1 proc. PKB Unii), a przede
wszystkim znacznie ważniejsza kwestia takiej, a nie innej ingerencji w gospodarkę
za pomocą regulacji i całych
polityk, takich jak energetyczno-klimatyczna czy dotycząca rolnictwa. Pakiet mobilności, przepisy o delegacji
pracowników czy płacy minimalnej ewidentnie zostały skrojone tak, by korzystały
na nich kraje tzw. starej Unii,
a uderzyły w konkurencyjność biedniejszych gospodarek Europy Środkowej, dla
których istniejący wolny rynek w tym zakresie był zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Niestety na forum
unijnym politycy z naszej
części kontynentu mają niewiele do powiedzenia i sami
nie są w stanie przeciwdziałać
budowie Mitteleuropy.
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[Inwestycje w OZE]
z tego zdawać sprawę. Działania
rządu w kwestii OZE, a także zeroemisyjne strategie ogłaszane
przez największe polskie spółki rzeczywiście każą nam patrzeć na te procesy z optymizmem. Świadczą o tym, że cała
ta transformacja zmierza we
właściwym kierunku – dodała
Sylwia Koch-Kopyszko.

Czy 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
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inister Artur Soboń był
jednym z uczestników
debaty organizowanej
przez redakcję „Forum Polskiej
Gospodarki” pt.: „Czy w Polsce
rozpoczęła się już transformacja energetyczna?”. W debacie udział wzięli również:
Sylwia Koch-Kopyszko – prezes Unii Producentów i Przedsiębiorców Przemysłu Biogazowego, Maria Cholewińska
– prezes Fundacji Instytut
im. Kazimierza Promyka oraz
Marcin Roszkowski – prezes
Instytutu Jagiellońskiego.

Ten proces mocno
przyśpieszy

W gronie ekspertów rozmawialiśmy o tym, czy transformacja energetyczna związana
z unijną polityką klimatyczną
to bardziej szansa dla polskiej
gospodarki na rozwój i wkroczenie na tory innowacyjności,

czy może zamach na jej konkurencyjność, o największych
wyzwaniach dla polskiego rządu i polskich spółek związanych
z tą transformacją oraz o roli,
jaką powinny w niej odegrać
polskie firmy z sektora MŚP.
– Transformacja energetyczna w Polsce już się rozpoczęła. Niektórzy co prawda twierdzą, że ona dopiero
u nas raczkuje, ale patrząc na
programy związane z zieloną energią i środki finansowe
skierowane na te programy,
jakie wprowadza w ostatnich
latach rząd, patrząc na inwestycje największych polskich
firm, możemy być pewni, że
za chwilę ta transformacja
mocno przyśpieszy – stwierdziła Maria Cholewińska.
– Duża transformacja energetyczna, taka na poziomie
państwowym, jest ogromnym wyzwaniem i trzeba sobie

Bardzo ważną kwestią poruszaną w dyskusji były wspomniane właśnie zeroemisyjne
strategie ogłaszane niedawno
przez największe polskie spółki
energetyczne, czyli Grupę PGE,
Tauron czy Energę. Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślili, że planowanie i ogłaszanie takich długoterminowych
strategii ma sens. – Nasze
największe spółki chcą odnaleźć się w nowej rzeczywistości rynkowej i nic w tym dziwnego. Przecież jeśli to nie PGE,
Energa czy Enea będą stawiały
w Polsce nowe instalacje w ramach zielonej energii, zrobią
to podmioty zagraniczne, bo
rynek nie znosi próżni. Trzeba
więc, by te największe polskie
spółki brały udział w projektach związanych z transformacją energetyczną i komunikowały o tym swoim inwestorom
i klientom. Takie strategie należy potraktować jako coś absolutnie naturalnego – stwierdził
minister Soboń.
I dodał, że rolą rządu,
a w szczególności Ministerstwa Aktywów Państwowych,
jest pomoc tym spółkom
w całym procesie związanym
z transformacją energetyczną. – Pracujemy obecnie nad
strategią, która ma sprawić, by
finansowanie dla zielonych
projektów było jak najbardziej realne. Chodzi o wyjęcie z naszych spółek energe-

fot. PGE SA

Nowa rzeczywistość

tycznych aktywów węglowych
i stworzenie dla nich odrębnego podmiotu, tak aby uwolnić
tym spółkom możliwości inwestowania w nowe projekty,
na które potrzebne będą gigantyczne środki finansowe –
zaznaczył minister.
– Czy transformacja energetyczna to szansa dla polskiej
gospodarki, czy raczej zagrożenie dla jej konkurencyjności?
Jedno i drugie. W momencie
kiedy nasi decydenci nie zdążyliby z przygotowaniem nowych sektorów do nieuchronnie nadchodzących zmian,
wówczas polska gospodarka na
polityce klimatyczno-energetycznej na pewno by nie skorzystała. To nie jest więc czas
na to, by zastanawiać się nad
tym, czy zabije nas CO2, bo
na pewno w tym układzie zabiją nas ceny za CO2. Trzeba
więc odpowiednio przygotować wszystkie regulacje, czego
rząd wydaje się być świadomy – zaznaczył Marcin Roszkowski.

Potrzebujemy
więcej czasu

– Transformacja energetyczna rzeczywiście jest obecnie

jednym z największych wyzwań dla całej polskiej gospodarki. Ta gospodarka musi
utrzymać swoją konkurencyjność, a bez konkurencyjnej
energii nie będzie konkurencyjnej gospodarki. W związku z regulacjami związanymi
z unijną polityką klimatyczną
energia oparta na aktywach
węglowych przestaje się opłacać. Dlatego musimy myśleć
o drodze do nowego miksu
energetycznego. Taką drogę
zapisaliśmy w polityce energetycznej państwa. Chcemy
ją konsekwentnie realizować.
Ale żeby w przypadku polskim ta transformacja się powiodła, potrzebujemy więcej
czasu niż inne kraje Unii Europejskiej. To czas, który musimy przeznaczyć na wychodzenie z produkcji węglowej
i możliwość stopniowego zastępowania tej produkcji odnawialnymi źródłami energii oraz stabilnym źródłem
energii, jakim jest atom – dodał minister Soboń.
Całą debatę można zobaczyć na naszym portalu fpg24.
pl. Gorąco zachęcamy.
RELACJA POWSTAŁA WE
WSPÓŁPRACY Z PGE S.A.
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[Polityka fiskalna]

PODATKI

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

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
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listopada 2020
roku, a zatem
w ostatnim możliwym terminie, została opublikowana ustawa wprowadzającą dla spółek kapitałowych
(spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych) możliwość korzystania z polskiego wariantu
tzw. estońskiego CIT. Rozwiązanie takie przewiduje ustawa z 28 listopada o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 roku poz. 2122).
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 roku.
W konsekwencji z nowych rozwiązań 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 ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych może zostać dokonany począwszy od roku
podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku,
jeśli zatem np. spółka rozpoczęła rok podatkowy 1 kwietnia 2020 roku i kończy go
31 marca 2021 roku, to z opodatkowania ryczałtem (tzw. estońskim CIT) będzie mogła
skorzystać dopiero od 1 kwietnia 2021 roku.

Albo ryczałt,
albo fundusz

Ustawa przewiduje dwa alternatywne rozwiązania, tj. ry-

czałt od dochodów spółek kapitałowych (czyli tzw. estoński
CIT) oraz specjalny fundusz
inwestycyjny, umożliwiający
szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych. To drugie rozwiązanie przypomina
bardziej ulgi inwestycyjne.
Założeniem polskiego wariantu estońskiego CIT jest
zapłata podatku przez spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną
dopiero w momencie wypłaty zysku do udziałowców lub
akcjonariuszy lub przeznaczenia go do „konsumpcji” np.
poprzez pokrycia straty. Alternatywnym rozwiązaniem
jest utworzenie przez podatnika specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego. Zgromadzone na nim
środki można będzie zaliczyć
do kosztów podatkowych już
w momencie przekazania ich
na specjalny rachunek bankowy (w formie odpisów). Warunkiem jest wydatkowanie
tych środków na cele inwestycyjne nie później niż w roku
podatkowym następującym
po roku, w którym dokonano
takiego odpisu.
My skupimy się na pierwszym rozwiązaniu, czyli nowym ryczałcie.
Od razu należy zauważyć,
że nowe przepisy określają liczne warunki, które musi
spełnić podatnik, jeśli chce korzystać z tzw. estońskiego CIT.
Przede wszystkim konieczne jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania
ryczałtem – według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
w terminie do końca pierwszego
miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma
być opodatkowana ryczałtem.
Oznacza to, że gdy spółka 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 podatkowy pokrywający się z rokiem
kalendarzowym, czyli taki,
który rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia danego roku. Pierwszym rokiem
korzystania z ryczałtu jest bowiem 2021 rok. A pierwszym
miesiącem tego roku styczeń.
Jeśli spółka ma rok podatkowy inny niż kalendarzowy,
oświadczenie złoży w innym
terminie. I tak, jeśli zatem np.
rok podatkowy kończy się dla
niej 31 marca 2021 roku i zamierza korzystać z ryczałtu od
1 kwietnia 2021 roku, to czas na
złożenie oświadczenia ma do
końca kwietnia 2021 roku.
Na marginesie warto zauważyć, że terminy na wybór
nowego ryczałtu są identyczne jak te, które dotyczą wyboru innych form opodatkowania.

Liczne warunki
do spełnienia

Aby spółka mogła myśleć
o opłacaniu ryczałtu, musi
spełnić liczne warunki. Przede
wszystkim łączne przychody (razem z należnym VAT)
z
działalności
osiągnięte

Konieczne
jest złożenie
zawiadomienia
o wyborze
opodatkowania
ryczałtem.

w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym spółka zacznie korzystać z ryczałtu, nie mogą przekraczać 100
mln zł. To stosunkowo wysoki limit, który pozwoli na korzystanie z ryczałtu większości spółek z o.o. i akcyjnych
działających w Polsce. Warto jednak pamiętać, że niektóre branże nie skorzystają z ryczałtu bez względu na to, jakie
mają przychody. Dotyczy to
m.in. przedsiębiorstw finansowych i instytucji pożyczkowych. Z ryczałtu nie skorzystają także spółki w likwidacji.
Dodatkowo mniej niż połowa tych przychodów może
pochodzić z wierzytelności, z
odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z
części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub
praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia
tych praw, ze zbycia i realizacji
praw z instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi.
Konieczne jest też spełnienie warunków związanych ze
średnim zatrudnieniem oraz
dotyczących udziałowców lub
akcjonariuszy spółki. Spółka
nie może też sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie
z MSR. Nieco inne warunki dotyczą małych podatników oraz
podatników rozpoczynających
działalność.
Ważnym kryterium, od
spełnienia którego uzależniony jest dostęp do ryczałtu, dotyczy zatrudnienia. Spółka może korzystać z ryczałtu,
jeśli ponosi wydatki na wynagrodzenia także z tytułu innych
umów niż umowa o pracę (np.
umów cywilnoprawnych). Wydatki takie trzeba będzie jednak ponieść w określonej kwo-
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GOSPODARKA
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 etaty) zatrudnienie musi trwać co
najmniej 300 dni w roku.

nia (dla podatników niekorzystających z ryczałtu jest to 9
proc.). Dla pozostałych podatników – stawka wyniesie 25
proc. (dla niekorzystających
stawka wynosi 19 proc.).
Stawki te mogą być jednak
obniżone o 5 punktów procentowych (a zatem odpowiednio
do 10 i 20 proc.), jeżeli nakłady na cele inwestycyjne osiągną
określone poziomy (odpowiednio 50 proc. w każdym okresie
dwuletnim albo 110 proc. w każdym okresie czteroletnim).

Na cztery lata

Sporo pracy
dla księgowych

Nowy sposób opodatkowania
(ryczałt) wybierany będzie na
okresy czteroletnie. Po zakończeniu tego okresu, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, będzie mógł jednak
kontynuować rozliczenia w kolejnych okresach czteroletnich.
W przypadku rezygnacji z tej
formy opodatkowania wymagana będzie informacja o rezygnacji, składana w deklaracji podatkowej za ostatni rok
opodatkowania ryczałtem.
Co istotne, wyznaczenie
czteroletniego okresu rozliczeń ryczałtem nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż
w przypadku naruszenia warunków jego stosowania podatnik utraci prawo do ryczałtu
również w tym czasie. Będzie
zatem można stracić prawo do
ryczałtu np. już po dwóch latach korzystania z tej formy
opodatkowania.
Podatek ma charakter ryczałtu o zróżnicowanych stawkach. Dla małych podatników
oraz podatników, u których
wartość średnich przychodów
nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małych podatników, stawka ma wynosić 15
proc. podstawy opodatkowa-
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Aby móc korzystać z tzw. estońskiego CIT, trzeba dokonać
przekształcenia wyniku podatkowego na wynik zbliżony
do wyniku finansowego netto, a zatem wyniku ustalanego zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Odpowiednie przekształcenia dotyczą zarówno strony przychodowej, jak i kosz-

towej. Przekształcenia takie
mają dotyczyć pozycji kosztowych i przychodowych za
lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem. Będą one
uwzględnione w rozliczeniu
za rok bezpośrednio poprzedzający pierwszy rok korzystania z ryczałtu. A zatem dla
spółek, które zdecydują się
na korzystanie z opodatkowania ryczałtem od 1 stycznia
2021 roku, różnice musza być
uwzględnione w rozliczeniu
za 2020 rok, które dla spółek,
których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinno być dokonane
do końca marca 2021 roku.
W konsekwencji, aby z estońskiego CIT móc korzystać,
nie tylko spełnić trzeba warunki formalne (limit przychodów i zatrudnienia, złożenie
oświadczenia), ale konieczne
są również odpowiednie przygotowania po stronie działu
księgowego.

Piotr Palutkiewicz

Umowa
o pracę?
Z

nów przebija się do debaty publicznej problem z opodatkowaniem pracy w Polsce. Zgodnie
z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego większość
Polaków jest za obniżeniem
podatku PIT dla najmniej zarabiających. Można to szybko
rozwiązać, podwyższając kwotę wolną, która w naszym kraju należy do jednych z najniższych w Europie.
Prawdziwy problem leży
gdzie indziej. Jest nim zbyt wysokie opodatkowanie pracy
wraz ze skomplikowaniem systemu składkowo-podatkowego.
Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie na umowie w wysokości 5 tys. zł, to z tej kwoty dostanie na rękę 3,5 tys. zł.
Jednak całkowity koszt jego zatrudnienia jest znacznie wyższy niż różnica pomiędzy kwotą widniejącą na umowie a tą,
którą pracownik widzi ostatecznie na swoim koncie. Są jeszcze
koszty po stronie pracodawcy. Aby pracownik otrzymał 3,5
tys. zł netto, pracodawca realnie płaci niemal 6,1 tys. zł. Zatem koszty zatrudnienia, które
są zabierane przez organy administracji publicznej, wynoszą
ponad 42 proc. całkowitej kwo-

Poproszę prosto i tanio
ty, jaką pracodawca przeznacza
na pracę danej osoby.
To nie koniec. Na wspomniane 42 proc. obciążeń składają się: PIT, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe,
wypadkowe, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, a ostatnio także PPK. Każdy z tych elementów jest wyliczany jako odmienny procent od różnych
podstaw wynagrodzenia. Są
jeszcze i ulgi. Bez wsparcia profesjonalistów w zakresie administracji kadrowo-płacowej czy
specjalistycznego oprogramowania przedsiębiorca często nie
jest w stanie dokonać rozliczenia pracownika na podstawie
umowy o pracę. Cały ten system nałożony jest ponadto na
sztywny Kodeks pracy. Problem ten dotyka głównie mikroprzedsiębiorców. W wielu przypadkach skłonni byliby
zatrudniać pierwszych pracowników na podstawie umowy
o pracę, jednak nadmiar obciążeń kosztowych i biurokratycznych stanowi dla nich barierę nie do przeskoczenia.
Ostatecznie wolą kontraktować zleceniodawców na podstawie umów zleceń lub umów

B2B. Te formy są nieporównywalnie prostsze. Płacimy też
od nich niższe składki i podatki,
a sztywny Kodeks pracy nie ma
tu zastosowania.
Jakiekolwiek jednak ruchy
w kierunku ujednolicenia wymogów składkowych poprzez
ich podniesienie dla umów cywilnoprawnych i B2B czy ograniczanie możliwości stosowania
tych umów w żaden sposób nie
przyczyni się do popularyzacji 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 problemu? Konieczne jest zmniejszenie obciążeń składkowo-podatkowych umów o pracę,
uelastycznianie zapisów kodeksu pracy, ujednolicenie
systemu naliczania podatków
i składek na ubezpieczenia
społeczne. Tanio i prosto. Tanio pod względem podatkowym. Nie ma lepszej zachęty
dla przedsiębiorców i pracowników, by z takiego produktu
skorzystać.
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Czy 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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D

o udziału w projekcie
w roli uczestników zaprosiliśmy przedstawicieli najwyższych władz
państwowych, ekonomistów,
naukowców oraz przedsiębiorców. Partnerem Głównym cyklu został KGHM Polska Miedź SA, a patronatu nad
wydarzeniem udzieliły: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii, Narodowy
Bank Polski oraz Giełda Papierów Wartościowych.

Cyfryzacja

Część grudniową cyklu otworzyła debata pt.: „Czy polskie
firmy są gotowe na transformację cyfrową?”. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy:
posła Wojciecha Zubowskiego – zastępcę przewodni-

czącego Sejmowej Komisji do
Spraw Gospodarki i Rozwoju, Dariusza Grzegorka – Dyrektora ds. Rozwoju i Utrzymania Systemów IT, Centralny
Ośrodek Przetwarzania Informacji, KGHM Polska Miedź SA,
Michała Kanownika – prezesa zarządu ZIP SEE Cyfrowa
Polska oraz Jacka Szafadera –
eksperta ds. transformacji cyfrowej w biznesie, prezesa zarządu Atteli Sp. z o.o.
Zmiany
technologiczne i społeczne, jakich obecnie doświadczamy, wymagają
odpowiedniej reakcji ze strony
przedsiębiorstw. Chodzi tutaj o takie aspekty ich funkcjonowania, jak przechowywanie i analiza danych, ale też
nowe podejście do świadczenia usług czy kontaktu z klientem. Obecna transformacja

wymaga zmian operacyjnych
i mentalnych, dzięki którym
przedsiębiorstwa będą mogły
odnaleźć się w nowej rzeczywistości i w pełni wykorzystać
swój potencjał.
Rozmawialiśmy więc o tym,
na ile polskie firmy są przygotowane do zmian, jakie niesie
ze sobą transformacja technologiczna, jakie branże są najlepiej dostosowane do trwającej transformacji cyfrowej,
czy obowiązujące w Polsce
regulacje wychodzą naprzeciw zmianom oraz jaki wpływ
na transformację cyfrową ma
pandemia COVID-19 i obostrzenia z nią związane.
– To, co bardzo ważne
i czego nie da się przeliczyć
na żadne pieniądze, to fakt,
że pandemia niejako zmusiła nas wszystkich: administrację publiczną, przedsiębiorców
i obywateli do przeniesienia
się do świata cyfrowego. Teraz
powinniśmy zrobić wszystko, by to „wymuszone” przeniesienie wykorzystać z pożytkiem dla dobra całej naszej
gospodarki – stwierdził poseł
Wojciech Zubowski.
– Pandemia spowoduje zmiany w globalnym układzie sił gospodarczych. Tylko
te państwa, które będą umiały przygotować się do tych
zmian technologicznie, finansowo, edukacyjnie i mentalnie, wygrają przyszłość – zaznaczył z kolei prezes Michał
Kanownik.
Natomiast Dariusz Grzegorek zwrócił uwagę na odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach narodowych
czempionów, takich jak KGHM
Polska Miedź SA. – Każda organizacja, szczególnie tak
duża jak KGHM, musi być odpowiedzialna społecznie. Musi
wspierać w rozwoju całe swo-

je otoczenie. Kluczową rolę
odegrać w tym rozwoju powinny inwestycje w ludzi. Pod
tym względem mamy jeden
z największych potencjałów
w Europie – przyznał Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania
Systemów IT, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji,
KGHM Polska Miedź SA..
I dodał: – Transformacja
cyfrowa i cały związany z nią
Przemysł 4.0 jest bytem bardzo dynamicznym. Ewoluuje
i dostosowuje się do naszych
potrzeb, które są generowane
od wewnątrz. Stała się tak naprawdę bezpiecznikiem powodzenia w biznesie.

Konkurencyjna energia

Dwie kolejne dyskusje poświęciliśmy na omówienie wyzwań,
jakie niesie ze sobą unijna polityka klimatyczna. W debacie pt. „Konsolidacja sektora energetycznego w Polsce”
udział wzięli: poseł Małgorzata Janowska z Sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Andrzej
Sadowski – prezydent Centrum im. Adama Smitha, Dawid
Piekarz – wiceprezes Instytutu

Staszica, Jakub Wiech – redaktor portalu Energetyka24.
Sytuacja finansowa polskich kopalń, polityka klimatyczna Unii Europejskiej nastawiona na redukcję emisji
gazów cieplarnianych oraz rosnące skokowo zapotrzebowanie na energię elektryczną
wymuszają na sektorze energetycznym wielomiliardowe
inwestycje. Odpowiedzią na
te wzywania ma być konsolidacja spółek energetycznych
i ich integracja z górnictwem.
Co ta na nasi eksperci?
– Najważniejsze to, co
można zrobić już teraz, nie
czekając na żadne unijne zobowiązania, to adopcja technik
cyfrowych w polskiej energetyce, m.in. w oparciu o najnowszą technologię transmisji
danych 5G, która pozwoliłaby polskiej energetyce i całej polskiej gospodarce uzyskać konkurencyjną przewagę
w Unii Europejskiej. Jest to jak
najbardziej możliwe – mówił
Andrzej Sadowski.
Z kolei Dawid Piekarz zwrócił
uwagę na fakt, że w przypadku wyzwań związanych z unijną
polityką klimatyczną polski biz-
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nes wyprzedza działania polityków. – Sektor energetyczny,
w dużej mierze kontrolowany
przez państwo, już zdecydował, że idziemy w zieloną energię. Teraz potrzeba nam więcej
asertywności i pomysłowości,
by w tym procesie przekuć nasze atuty w sukces – zaznaczył.
Na bardzo ważną sprawę uwagę zwrócił też Jakub
Wiech: – Życzyłbym sobie,
abyśmy jako państwo zdobyli się wreszcie na zaprojektowanie ponadpartyjnej drogi
do transformacji energetycznej. Byśmy mogli ją realizować przez kilka kadencji Sejmu 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 dyskusji „Europejski Zielony Ład
z polskiej perspektywy: jak
wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń?” udział wzięli wybitni naukowcy: prof.
Tadeusz Uhl z Akademii Gór-
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niczo-Hutniczej, prof. Andrzej
Jasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego dr
Marian Szołucha.
Europejski Zielony Ład to
z jednej strony szansa na poważne inwestycje nie tylko
największych polskich spółek,
ale również przedsiębiorstw
z sektora MŚP w odnawialne
źródła energii, poszukiwanie
nowych rozwiązań i pchnięcie polskiej gospodarki na
tory innowacyjności. Z drugiej jednak strony zagrożenie
dla polskich rolników, drobnych producentów i wszystkich 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 własną, nową niszę. I tak się od pew-

nego czasu u nas dzieje. Wiele
polskich firm staje się liderami różnych segmentów rynku,
których dawniej nie było. Także
w energetyce – mówił prof. Tadeusz 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 rozwoju i nie przeszkadzać – dodawał 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 ciągnąć się w ogonie, przestać być
wyłącznie biorcą i imitatorem
nowych technologii, ale robić
wszystko, by dołączyć do europejskiego peletonu innowacyjności 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 dysponują odpowiednią technologią, by na węglu zarabiać
i robić to w zgodzie ze wszystkimi 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:

[Transfery pieniężne]

RYNEK KAPITAŁOWY

Dzika prywatyzacja banków
wciąż pogrąża naszą gospodarkę
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
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K

iedy Leszek Balcerowicz posiadał przemożny wpływ na politykę
gospodarczą, a było to szczególnie w latach 2000–2001,
z programowej, a czasem
bezmyślnej po prostu prywatyzacji 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 polskie firmy, tym razem za ok.
30 mld zł, a dług publiczny
sięgnął już… 800 mld zł. Takie
są źródła i podstawy wysokiego długu publicznego. Ta-

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

Sowite prowizje

Zdaniem prof. Witolda Kieżunia z Akademii Leona Koźmińskiego, członka International Academy of Management
(USA) i wykładowcy na wielu uczelniach zagranicznych
w Europie, USA i Kanadzie,
„w 1999 r. Bank Światowy
przeprowadził badania inwestorów zagranicznych w Pol-

sce. Okazało się, że dawali oni
tzw. prowizje za udział w prywatyzacji, a działo to się pod
przykrywką obowiązującego
wówczas prawa, nie tylko polskiego. BŚ pozyskał np. informację, że za 3 mln dolarów
można było kupić odpowiednią ustawę w polskim Sejmie”
(cyt. z książki „Patologia transformacji”).
Wyceny polskich banków
były robione przez zagranicznych audytorów. Niby niezależnych, ale często od lat
współpracujących z zagranicznymi inwestorami w ich
krajach macierzystych. Wysokie koszty tych wycen dodatkowo pomniejszały dochody z prywatyzacji (obszerną
pracę na ten temat przedstawił m.in. dr Ryszard Ślązak).
Pierwotnie transfer zysków
do spółek matek banków zagranicznych miał być ograniczony do 15 proc. zysku netto
danego banku. Potem zrezygnowano i z tego ograniczenia.
W końcowym efekcie naszego otwarcia granic dla
transferów kapitałowych po
wejściu do UE ok. 80 proc.
wartości najbardziej dochodowego majątku narodowego, przede wszystkim sektor
bankowy, ubezpieczeniowy,
przemysł lekki, spożywczy
i precyzyjny, sprywatyzowano. Wskutek tego polski budżet pozyskał ok. 140 mld zł
przez 20 lat. Dużo?
– To, co się wydarzyło w Polsce, w swojej istocie jest podobne do tego, co
zaszło wówczas w Afryce.
Mieszkałem tam 10 lat i mogłem to dokładnie obserwować i analizować – mówił prof.
Witold Kieżuń. – Cechą tej
prywatyzacji, wykupu własności państwowej dokona-

nej przez wielkie korporacje
międzynarodowe, była bardzo niska cena firm, korupcja, likwidowanie potencjalnej
konkurencji metodą tzw. wrogiego przejęcia, kupna przedsiębiorstwa i jego zlikwidowania albo marginalizowania
jego działalności.

Demony prywatyzatorów

Prawdziwym skandalem była
prywatyzacja bardzo dobrze już wówczas rozwiniętego Banku Śląskiego. Bank ten
był nowoczesny, jak na owe
czasy dobrze zinformatyzowany, szybko rozwijający się.
Dysponował kapitałem akcyjnym blisko 1 bln zł i zaledwie
ośmioprocentowym portfelu
trudnych kredytów, bardzo niskim w tamtym czasie. Pierwsza wycena wartości akcji wyniosła ok. 230 tys. zł (starych),
a potem ówczesny minister finansów z SLD podniósł ją do
500 tys. zł. W pierwszym notowaniu akcje uzyskały cenę
13,5 razy wyższą od ceny nominalnej, wzrastając do 6,75
mln zł. Badanie NIK wykazało, że przed prywatyza-

cją poważnie zaniżono kapitał
akcyjny banku oraz zafałszowano zyski. Oprócz dymisji wspomnianego ministra finansów nikomu nie spadł włos
z głowy.
Z kolei przy prywatyzacji WBK z Poznania (później BZ WBK) doradzał brytyjski Schroders. Akcje WBK
sprzedano za 140 tys. zł (starych) za walor, a pierwsze notowanie na giełdzie wyniosło 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 kontrolowane przez państwo PKO
BP chciało odkupić ten bank
za... 13 mld zł. Dziś bank prosperuje pod hiszpańskim właścicielem.
Były i inne prywatyzacje. Inwestorzy zagraniczni szybko skupywali akcje,
także na GPW, i przejmowali nad polskimi bankami kontrolę. Taki los spotkał np. BRE,
powołany w celu wspierania polskiego eksportu, oraz
zdrowy wówczas Bank BPH.
Pekao SA, po skonsolidowaniu
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RYNEK KAPITAŁOWY
z innymi bankami, sprzedano
Włochom z Unicredit za ok. 5
mld zł. Dziś aktywa tego banku wynoszą setki miliardów
złotych; udało się go zrepolonizować. W przypadku Banku Gospodarki Żywnościowej
akcje w 37 proc. należały do
Skarbu Państwa, a reszta do
banków spółdzielczych. Ale
po sprzedaży swoich udziałów
przez przymuszone regulacjami nadzorczymi BS-y bank
trafił do holenderskiego inwestora Rabobank. W 2015 roku
połączył się z francuskim
bankiem BNP Paribas, a powstały w ten sposób BGŻ BNP
Paribas (obecnie z marki banku praktycznie zniknął człon
BGŻ) kontrolują Francuzi.
Chyba jednak największym
skandalem było sprzedanie Citibankowi najstarszego
i o zasięgu międzynarodowym
Banku Handlowego w Warszawie, założonego jeszcze
w XIX w. przez znanego wówczas i niezwykle skutecznego
w działaniu finansistę Leopolda 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, czyli – szacując ostrożnie – za
nie więcej niż 15 proc. ich realnej wartości. Państwo polskie straciło na operacji co
najmniej 200 mld zł. Cicho
obecnie siedzący animatorzy i beneficjenci tych prywatyzacji, argumentują czasem, że inaczej się nie dało,
bo nie było wówczas w kraju pieniędzy. To nie jest trafny argument. Na prywatnych
rachunkach w NBP znajdowało się wówczas zdeponowane
ok. 8 mld dolarów, a co najmniej drugie tyle stanowiły
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Transfer pieniędzy
z Polski za granicę,
którego nikt nie
skwalifikował,
w samych latach
2004–2010
osiągnął kwotę
221 mld zł.
dewizowe oszczędności Polaków. Również pula rezerwy
dewizowej na zabezpieczenie 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, ewentualnie 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 granicę, którego nikt nie skwalifikował rozbijając na poszczególne pozycje, w samych
latach 2004–2010 osiągnął
kwotę 221 mld zł. Składają
się na niego m.in. stosowanie
cen transferowych, wypłaty
dywidend, unikanie opodatkowania CIT, spekulacje walutowe, których Polska była
tylko biernym odbiorcą, wypłaty różnych wynagrodzeń
i premii dla zagranicznych

doradców oraz ściśle współpracujących z nimi, polskich
menedżerów. Pieniądze „wyszły” 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 pochodzeniem narodowym kapitału. Służą głównie interesom
tych, którzy są ich właścicielami. Niemal obligatoryjnie wspierają firmy z krajów swojego pochodzenia.
Przejmowanie rynku bankowego przez obcy kapitał
ma zawsze miejsce przede
wszystkim w krajach słabych
ekonomicznie. Stanowi – jak
to kiedyś określiła pani profesor – „jakieś ograniczenie suwerenności”, gdzie nikt
w kraju nie ma wpływu na
cele, które realizuje zagraniczny bank. Wbrew temu,
co się kiedyś twierdziło, pieniądz jednak ma ojczyznę.
Gdy pojawia się kryzys, taki
jak na przykład obecnie,
kwestia ta zyskuje duże znaczenie. Zmiana paradygmatu postrzegania zagranicznych podmiotów na polskim
rynku powinna być już dziś
oczywista.
Obecna struktura systemu bankowego w Polsce,
uwzględniająca także polskie banki spółdzielcze, jest
bliska optymalnego kształtu. Nie ma sensu proponować dalszej renacjonalizacji.
Tym bardziej że wiąże się ona
z ryzykami politycznymi. Ale
być może dałoby się kiedyś
wprowadzić takie mechanizmy (nadzorcze? właścicielskie?), które pozwolą objąć
polskie firmy troskliwszą niż
dotąd opieką.

Kamil Goral

Polska
gospodarka
P

andemia koronawirusa zachwiała kondycją w zasadzie wszystkich gospodarek na świecie.
Obserwując
najistotniejsze
wskaźniki makroekonomiczne, nie można dojść do innego
wniosku jak ten, że był to potężny szok, którego skutki możemy odczuwać latami. Nie
oznacza to, że przed nami rysują się tylko czarne perspektywy. W przypadku Polski nie
doszło do uszkodzenia tkanki ekonomicznej, wiele branż
doznało potężnych strat, ale
w dalszym ciągu nasza gospodarka ma znaczy potencjał do wzrostu.
Co więcej, ze względu na położenie geograficzne i poprawiającą się infrastrukturę Polska
może stać się istotnym punktem na produkcyjnej i transportowej mapie świata. Pamiętać trzeba także o tym, że
chociaż odczuliśmy skutki pandemii dosyć mocno, to i tak na
tle wielu krajów Starego Kontynentu nasze wskaźniki prezentują się całkiem nieźle. W dalszym ciągu na niskim poziomie
jest bezrobocie, powoli odbija
popyt, poprawiają się nastroje
w przemyśle. To nie są oczywiście powody do huraoptymi-

w 2021 roku
zmu, ale do skromnej i umiarkowanej nadziei już tak.
Wiele zależy od decydentów, osób na szczytach władzy
odpowiedzialnych za gospodarkę. Na ile będą wsłuchiwać
się w głos biznesu, na ile wyjdą
naprzeciw oczekiwaniom związanym z legislacyjnym spo-

Polska gospodarka
potrzebuje
postpandemicznej
strategii.
kojem i powstrzymaniem się
od nachalnego fiskalizmu. Nie
najlepszym
prognostykiem
jest tutaj sprawa podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, mimo licznych
próśb i apeli od przyszłego roku będą one podatnikami CIT. Można było się od tego
ruchu powstrzymać, można też
było wprowadzić go później,
np. w 2022 roku. Klamka jednak zapadła i Sejm w ekspresowym tempie przyjął nowe
prawo, praktycznie rzutem na

taśmę. Oby podobnych sytuacji było jak najmniej, a najlepiej, aby nie było ich wcale.
Polska gospodarka potrzebuje postpandemicznej strategii, nowego kompasu pozwalającego odnaleźć drogę wzrostu
w ciągu najbliższych kilku lat.
Nie możemy opierać się tylko
na pieniądzach z Unii Europejskiej, musimy szukać własnych
dróg trwałego rozwoju i stawiać
sobie realistyczne, acz ambitne cele. Jak w przypadku każdej strategii, konieczna jest także konsekwencja w jej realizacji
i przede wszystkim kompetentni 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 wnioski i szczególnie teraz opracować dokument, który zrealizowany zostanie od A do Z. Tego
też powinniśmy sobie życzyć,
dobrze przygotowanego, skonsultowanego z biznesem i odpowiadającego na najważniejsze potrzeby naszego kraju
planu dla gospodarki.
A na koniec to, co najważniejsze: radosnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!
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GOSPODARKA

na półmetku

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.
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S

trategia KGHM Polska
Miedź S.A. 2019–2023
jest na półmetku. Powstała z przeświadczenia, że
należy zweryfikować priorytety firmy w zgodzie ze specyfiką rynku, nowymi trendami
w gospodarce i przygotować
się na zmienność sytuacji makroekonomicznej i geopoli-

• Elastyczność – przemysł
4.0, digitalizacja i elektromobilność,
• Efektywność – konkurencyjność w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz
przemysł 4.0,
• Ekologia – elektromobilność, rozwój regulacji proekologicznych, gospodarka
obiegu zamkniętego oraz
proekologiczna produkcja,
zrównoważony rozwój
• E-przemysł – robotyzacja,
digitalizacja, społeczeństwo
oparte na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0.

nia Złoża, którego celem jest
udostępnienie złoża w obszarach koncesyjnych i perspektywicznych dla kopalń Zakładów
Górniczych
„Polkowice-Sieroszowice” i Zakładów Górniczych „Rudna”.
Bardzo ważnym punktem dotyczącym optymalizacji
produkcji hutniczej było uruchomienie w Hucie Miedzi Legnica jedynego w Polsce pieca
WTR (wychylno-topielno-rafinacyjny) do przetopu recyklingowego miedzi. Piec spełnia
najwyższe standardy ochrony środowiska i posiada najnowocześniejszą instalację do
oczyszczania gazów procesowych. Inwestycja ma zmniejszyć jednostkowy koszt produkcji i jednocześnie zwiększyć
wykorzystanie miedzi pochodzącej z recyklingu. Budowę zrealizowano w rekordowo krótkim czasie, zaledwie
15 miesięcy.

Podstawową funkcją pieca
WTR jest przetapianie złomów
i rafinacja pirometalurgiczna miedzi. Wcześniej tę funkcję pełniły piece anodowe. Budowa WTR była konsekwencją
realizacji planów wymiany
technologii na wydziale elektrorafinacji. Budowa pieca WTR
to największa inwestycja w historii Huty Miedzi Legnica nie
tylko pod względem poniesionych nakładów (250 mln
zł), ale przede wszystkim ze
względu na ogromny skok
technologiczny.
W ramach realizacji Strategii trwa również rozbudowa zbiornika „Żelazny Most”
– Obiektu Unieszkodliwiania
Odpadów
Wydobywczych.
To niezbędny element w ciągu technologicznym produkcji
miedzi, miejsce deponowania
odpadów z flotacji rud miedzi
pochodzących ze wszystkich
zakładów górniczych KGHM

Optymalizacja

Jednym z najważniejszych założeń Strategii jest utrzymanie
stabilnego, wysokiego poziomu produkcji krajowej. Udaje
się to zrealizować m.in. dzięki
kilku istotnym inwestycjom.
W KGHM kontynuowany jest Program Udostępnia-

Fot. KGHM Polska Miedź SA

Strategia KGHM

Fot. KGHM Polska Miedź SA

tycznej, które w istotny sposób
wpływają na branżę wydobywczą. Nikt wtedy nie mógł
oczywiście przewidzieć pandemii COVID-19 i jej wpływu
na ogólnoświatową gospodarkę, niemniej strategia ogłaszana 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 horyzoncie długoterminowym.
W wyniku analizy kluczowych trendów na świecie, takich jak przełom technologiczny, zmiany demograficzne
i społeczne, niedobór zasobów
naturalnych, zmiany klimatyczne, zmiany sił wśród globalnych gospodarek czy postępująca urbanizacja, Zarząd
wypracował cztery strategiczne kierunki rozwoju KGHM:
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Polska Miedź S.A. Znajduje się
na wschód od Polkowic przy
miejscowości Rudna w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. W 2020 roku dobiegła końca pierwsza faza
budowy Kwatery Południowej. Planowany termin zakończenia całości robót to czerwiec 2022 roku Inwestycja
obejmuje m.in. budowę zapór okalających Kwaterę Południową – zaporę wschodnią zlokalizowaną na terenie
Gminy Rudna oraz zaporę zachodnią na terenie gminy Polkowice. Docelowa objętość
Kwatery Południowej ma wynosić około 170 mln m³.
W listopadzie koncern poinformował, że najlepszy wynik
finansowy w historii osiągnęła Sierra Gorda (odkrywkowa
kopalnia miedzi i molibdenu
zlokalizowana w chilijskim regionie Antofagasta na pustyni Atacama). W tej ocenianej
niegdyś jako kontrowersyjna
inwestycja kopalni, w wyniku eksploatacji rudy o wyższej
zawartości metalu oraz większego wydobycia, produkcja
miedzi za 9 miesięcy tego roku
wzrosła o 35 proc. w porównaniu do takiego samego okresu
w roku 2019.
Przedstawiciele koncernu
podkreślają, że to nie koniec
prac nad optymalizacją. Priorytetem jest doprowadzenie
Sierra Gorda do pełnej zdolności produkcyjnej.

Inwestycje w OZE

Bardzo ważne miejsce w Strategii KGHM Polska Miedź S.A.
zajmuje ekologia, szczególny priorytet ma energetyka. W ciągu dekady połowę
zapotrzebowania na energię koncern zamierza pokryć z własnych źródeł, w tym
z OZE. Wśród kluczowych ele-
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GOSPODARKA

mentów Programu Rozwoju Energetyki KGHM znalazła
się fotowoltaika. W grudniu
2020 roku KGHM ZANAM
uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną opartą na technologii 4.0.
Oprócz inwestycji KGHM ZANAM koncern prowadzi także
projekty fotowoltaiczne – na
terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny oraz przy Hucie Miedzi Głogów.
W ciągu najbliższych 24 miesięcy planowane jest oddanie do
użytku elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW. Pozwoli to w skali roku uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych
związków azotów, siarki oraz pyłów do atmosfery.
W trwających projektach
budowy elektrowni fotowoltaicznej Piaskownia Obora oraz
Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych HMG I-II przyjęta
przez spółkę Koncepcja Programowo-Przestrzenna za-

kłada wykorzystanie paneli
o mocy aż 400 Wp, co zwiększy potencjał zainstalowanej
mocy z 9,5 do 14,5 MW.
Pierwsza ze wspomnianych elektrowni powstanie
na terenie Kopalni „Piaskownia Obora”, przyczyniając się
jednocześnie do zmiany kierunku rekultywacji tego terenu. Przyjęta koncepcja zakłada
zainstalowanie paneli o dużej mocy 8 MW, na obszarze
aż ok. 16 ha. Umożliwi to wyprodukowanie 8,5 GWh czystej energii elektrycznej dla
Zakładów Górniczych Lubin,
Zakładów Wzbogacania Rud
i Zakładu Hydrotechnicznego.
Z kolei Zespół EPV HMG
I-III to aż trzy odrębne lokalizacje na terenie Huty Miedzi
Głogów. W nowej elektrowni
zostaną zainstalowane panele
o mocy 6,5 MW na obszarze
ok. 12 ha, co pozwoli wyprodukować 6,9 GWh czystej energii elektrycznej.

Te nowe projekty fotowoltaiczne są elementami strategicznego programu firmy
pod nazwą „Rozwój Energetyki,
w tym OZE”. Jego założeniem
jest m.in. pozyskanie czystej
energii z elektrowni wiatrowych, zwiększenie produkcji
z własnych źródeł gazowych
oraz rozwój elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do koncernu. Realizacja EPV przez KGHM pozwoli
każdego roku na redukcję emisji szkodliwych substancji do
środowiska w wysokości ponad 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 postaci finansów. Po dwóch latach
od jej wdrożenia Zarząd KGHM
może pochwalić się osiągnięciem ponad 2,5 mld zł. zysku
netto w tym okresie, wyemitowaniem obligacji na kwotę
2 mld zł. oraz podniesieniem
efektywności finansowania zewnętrznego i zwiększeniem
wykorzystania faktoringu. To
wszystko sprawia, że KGHM
Polska Miedź S.A. ma zapewnioną stabilność finansową,
dzięki czemu może z roku na
rok przeznaczać coraz więcej
środków na innowacje.
A te rosną w zauważalnym
tempie i w perspektywie strategicznej wydatki na innowacje
oraz badania i rozwój mają sięgnąć poziomu 1 proc. przychodów KGHM Polska Miedź S.A.
Z tych środków realizowane
są następujące projekty:
• Polityka Działalności Badawczo-Rozwojowej
• Program CuBR realizowany

•
•
•
•

we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wartości 200 mln zł
Program Doktoratów Wdrożeniowych KGHM
Centralne Repozytorium Prac
Badawczo-Rozwojowych
Giełda Wynalazczości
Search KGHM

Technologia przyszłości

Jednym z priorytetów Strategii jest e-przemysł. Spółka z powodzeniem realizuje
program KGHM 4.0, na który
składa się blisko 50 projektów
obejmujących wszystkie obszary strategiczne. Ich efektem ma być doprowadzenie do spójnego zarządzania
obszarem
produkcyjnym
z wykorzystaniem wszystkich
możliwych danych.
Program KGHM 4.0 opiera
się na czterech filarach: bezpieczeństwie, produkcji, zarządzaniu i informacjach, a także
utrzymaniu maszyn i urządzeń. Obejmować ma znacznie szerszy sektor niż tylko produkcję: również handel
i przetwarzanie danych. Chodzi o to, by poprzez monitoring, wiedzę oraz analizę danych móc zarządzać parkiem
maszynowym, czyli wydłużać
efektywny czas pracy maszyn
i urządzeń, jak również poprawić bezpieczeństwo.
Cele zawarte w strategii rozwoju KGHM Polska
Miedź S.A. nakładają ambitny plan zarówno dla zarządu,
jak i pracowników. Nie zmieniła tego pandemia COVID-19.
Od samego jej początku firma podjęła szereg działań
wspierających
pracowników
oraz okolicznych mieszkańców w walce z COVID-19.
Dyscyplina załogi oraz systematyczne
monitorowanie
zagrożeń i wdrażanie proce-

dur zapobiegających zakażeniom pozwoliły utrzymać
pełną zdolność operacyjną aktywów koncernu. Spółka cały czas prowadzi liczne
kampanie edukacyjne i informacyjne, udostępniła pracownikom specjalną infolinię oraz
służy pomocą psychologiczną
osobom pozostającym w izolacji, przy współpracy z personelem medycznym Miedziowego Centrum Zdrowia.
KGHM przystąpił też do
rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy
Seniorom. Firma, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych
organizacji
pozarządowych
przygotowała plan działań
zwiększający bezpieczeństwo
seniorów. KGHM przekazał
osobom potrzebującym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji. Dodatkowo pomógł
organizacyjnie w tworzeniu
dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku.
Nitroerg, spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, uruchomiła też linię produkcyjną środków bakteriobójczych,
które trafiały do pracowników i mieszkańców regionu
oraz organizacji potrzebującym wsparcia w tym zakresie.
Powołano również Radę Medyczną przy KGHM, która ma
za zadanie wspierać i inicjować
wszelkie prace spółki w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia
pracowników oraz mieszkańców regionu.
MATERIAŁ POWSTAŁ WE
WSPÓŁPRACY Z KGHM
POLSKA MIEDŹ S.A.
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[Nowe przepisy]
jącego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. A zatem
dla limitów na 2021 rok według
kursu 4,5153 zł.

Wszystkie złotowe
limity w górę

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
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ak będzie to wyglądać
w praktyce? Od 1 stycznia 2021 roku nastąpi podwyższenie limitu przychodów
uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. Limit wzrasta
z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
Zgodnie z obowiązującymi
obecnie przepisami podatek
wynosi 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów
(dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których
przychody osiągnięte w roku
podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości limitu, przeliczonej
według średniego kursu euro
ogłaszanego na pierwszy

dzień roboczy roku podatkowego (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 korzystać wyłącznie podatnicy,
którzy posiadają status małego podatnika lub rozpoczęli działalność (z pewnymi wyjątkami). I te warunki nie
ulegną zmianie.
W przypadku tego limitu przeliczenie go na złote nie
jest zatem jeszcze możliwe.
Od razu należy też zauważyć, że taki sposób przeliczenia
kursu to wyjątek, bo pozostałe limity podatkowe przelicza
się zazwyczaj według kursu
z ostatniego roboczego dnia
października roku poprzedza-

Nowelizacja podniosła też
w sposób znaczący limit przychodów, który pozwala korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Dotychczas wynosił on zaledwie 250 tys. euro. Teraz wyniesie 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 uprawniający 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 pierwszego roboczego dnia października, ale wyjątkowo bez dokonywania zaokrągleń.
Nie zmieniły się natomiast
pozostałe limity podatkowe
wyrażone w euro. I tak przedsiębiorcy, których sprzedaż
z 2020 roku nie przekroczy
9 031 000 zł, skorzystają w 2021
roku z przywilejów małego podatnika 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 ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy,
w zaokrągleniu do 1 tys. zł. A zatem według kursu 4,5153 zł.
Z kolei małym podatnikiem
VAT (jest on uprawnionym do
rozliczania tzw. metodą kasową oraz do kwartalnych wpłat
podatku) będzie podatnik,

Wyższy niż
w 2020 roku będzie
także limit obligujący
podatników do
prowadzenia ksiąg
rachunkowych.
którego sprzedaż w 2020 roku
wyniosła 5 418 000 zł (obecnie jest to 5 248 000 zł). Zastosowanie ma w tym przypadku ten sam kurs co dla
podatków dochodowych, a limit wynosi 1,2 mln euro.
Mały podatnik jest uprawniony także do jednorazowej amortyzacji (dotyczy to
środków trwałych z grup 3–8
Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów 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 będzie także limit obligujący podatników do prowadzenia ksiąg
rachunkowych. Obowiązkowo
księgi rachunkowe muszą prowadzić: spółki handlowe, spółki osobowe (cywilna, jawna
i partnerska) i osoby fizyczne,
jeśli przychody ze sprzedaży
w minionym roku obrotowym
przekroczyły 2 mln euro, banki i inne instytucje finansowe
działające w oparciu o prawo
bankowe lub w oparciu o przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi, przedsta-

wicielstwa firm zagranicznych,
jednostki samorządowe takie jak powiaty czy gminy. Jak
z tego wynika, obowiązek prowadzenia ksiąg uzależniony
od limitu obrotów dotyczy tylko jednej kategorii podatników.
Pozostali mają obowiązek prowadzenia ksiąg bez względu na
wysokość obrotu.
W tym przypadku limit
wynoszący 2 mln euro przelicza się na złote według kursu euro z pierwszego dnia
roboczego października, a zatem 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 wykroczenia i przestępstwa skarbowe
na podstawie Kodeksu karnego skarbowego. W tym przypadku ich wysokość nie jest
jednak uzależniona od kursów
walutowych, ale od wysokości
płacy minimalnej. A ta wzrasta od 1 stycznia 2021 roku
z 2,6 tys. do 2,8 tys. zł.
W konsekwencji grzywny nakładane w formie mandatu będą mogły wynosić 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 uszczuplenie 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 skarbowe 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.).
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eatrem działań frontu wschodniego były
przede wszystkim ziemie 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

Cud wigilijny roku
1914
a sprawa polska

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.

Nic nie zapowiadało, że wojna, która wybuchła latem
1914 roku będzie przez potomnych nazywana I wojną światową. Zarówno żołnierze Niemiec i Austro-Węgier,
jak i alianccy rekruci jechali na front z głębokim przeświadczeniem, że ich rozłąka z rodziną potrwa zaledwie
kilka miesięcy. Taką nadzieję mieli też Polacy wcieleni milionami do wrogich sobie armii. Wojna błyskawiczna
planowana przez pewne siebie Państwa Centralne jesienią 1914 roku zamieniła się
w wojnę pozycyjną. Linię frontu zachodniego – od belgijskiej Flandrii po Szwajcarię
– poprzecinały kilometrowe
okopy zamieniane przez obydwie strony w twierdze nie
do zdobycia. Pomiędzy dwoma pasmami drutu kolczastego, transzei i schronów wrodzy
żołnierze spoglądali na przeciwnika oddalonego nierzadko jedynie o kilkadziesiąt metrów zoranej ziemi. Dokładnie
takie pejzaże oglądali żołnierze alianccy i niemieccy pod
belgijskim Ypres pod koniec
pierwszego roku wojny.
Do chwilowego zawieszenia broni na czas Bożego Narodzenia wezwał na początku
grudnia 1914 roku papież Benedykt XV. Początkowo Niemcy przychylali się do papieskiej propozycji, ale wojska

alianckie zdecydowanie odmówiły, toteż żołnierze wrogich armii nie spodziewali się
oficjalnego rozejmu. Jednak
mimo to decyzje o przerwaniu
ognia zapadały na wielu odcinkach frontu.

Zaczęło się od choinki

Wszystko zaczęło się od zauważalnego ruchu w okopach niemieckich. Niebawem
ku swojemu wielkiemu zdziwieniu Anglicy zobaczyli we wrogich okopach pięknie przystrojoną dużą choinkę.
Niemcy zaczęli też śpiewać
znaną Brytyjczykom kolędę
„Stille Nacht” („Cichą noc”).
Kiedy skończył się niemiecki śpiew, w przeciwnym okopie zabrzmiała wersja angielska tej kolędy. Kolejna
kolęda Anglików „O przybywajcie wierni” została wzmocniona niemieckimi głosami
śpiewającymi ją… po łacinie
„Adeste fideles...”. Śmiertelni wrogowie wspólnie śpiewali jedną kolędę, która zdawała
się łączyć głębokie okopy.
Kiedy
śpiewy
ucichły,
Niemcy i Anglicy, początkowo bardzo nieśmiało, zaczęli
wychylać głowy z okopu, a w
końcu wychodzić bez broni na
pas ziemi niczyjej. Zaczęto
składać sobie życzenia, częstować papierosami i chwalić
się zdjęciami żon, dzieci i narzeczonych. Nie zabrakło prezentów, uścisków i łez. Jeden
z niemieckich oficerów, widząc zaistniałą sytuację, rozkazał wytoczyć z pobliskiego
browaru dwie beczki piwa. Anglicy zrewanżowali się swoim
nieodłącznym puddingiem.

Mecz piłki nożnej

Żołnierzom obcującym na co
dzień ze śmiercią brakowało śmiechu i rozrywki, toteż

nic dziwnego, że wkrótce ktoś
wpadł na pomysłu rozegrania
piłkarskiego meczu. Wybrani reprezentanci wojska niemieckiego i brytyjskiego rozegrali ze sobą zacięte spotkanie
przy dopingu ogromnej rzeszy
wojska. Wydarzenie to było tak
niecodzienne, że postanowiono je utrwalić wieloma zdjęciami fotograficznymi. Atmosfera była tak niesamowita, że
gdyby nie żołnierskie mundury i wojenny krajobraz, nikt nie
pomyślałby, że oto właśnie toczy się wojna światowa. Nikomu nie przeszkadzało też, że
za wyznaczniki linii boiska posłużyły... druty kolczaste. Najważniejsza była zabawa. Wynik 3:2 dla Niemców wcale nie
zepsuł świątecznego nastroju. Każdy wynosił z okopu swoje rarytasy: grzanki z herbatą,
kawę, wino. Wszyscy zgodnie wznieśli toast za… pokój.
Wspólne świętowanie trwało do końca świąt. Do okopów
żołnierze wracali ze świadomością, że koniec świąt będzie
zarazem początkiem prawdziwego wojennego piekła.

Tymczasem na
Wschodzie…

Podczas I wojny światowej
do szeregów armii trzech zaborców: niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej wcielono blisko 6 mln Polaków.
Nierzadko przyszło im ginąć
nie z własnej woli dosłownie
w bratobójczych walkach. Polak 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 Rawki. W ciężkich walkach z okopów strzelali do siebie polscy żołnierze z armii rosyjskiej
do rekrutów Polaków z armii niemieckiej i austro-wę-

Jarosław Mańka
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gierskiej. Najbardziej krwawe
walki toczyły się o Bolimowo
i Sochaczew. Sam Sochaczew
w walkach prowadzonych od
17 grudnia wielokrotnie przechodził 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. Zaintonowana przez jednego z żołnierzy
kolęda „Bóg się rodzi” szybko
rozbrzmiała jednym polskim
głosem w rosyjskich okopach.
Kolejne zwrotki były jeszcze głośniejsze, gdyż z okopu niemieckiego również setki
gardeł podchwyciły melodię,
śpiewając ją coraz głośniej.
W końcu zagrzmiał wspólny
chór w języku polskim.
Wydarzenie to było bardzo wzruszające, z pewnością 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 Ojczyznę miłą”.
Co się wydarzyło po Wigilii 24 grudnia pod Bolimowem i Sochaczewem? Spisane wspomnienia jednego
z żołnierzy nie odnotowują, czy zawarty został nieformalny rozejm pomiędzy walczącymi, ale jest to bardzo
prawdopodobne, gdyż kolejna wzmianka o walkach pojawia się po dwóch dniach – 26
grudnia. Taka przerwa w normalnych okolicznościach była
nie do pomyślenia.
Nie dziwi zatem sposób
przerwania rozejmu: gwałtowny atak 26 grudnia niemieckich samolotów, które
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zbombardowały sochaczewski
rynek, zabijając ośmiu cywilów
i raniąc kolejnych stu. Wydaje
się, że wspólne kolędowanie
polskich rekrutów było zagrożeniem dla niemieckich i rosyjskich oficerów. Polacy, będąc 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 wroga dla Niemca czy Rosjanina
niż Polacy, którzy walczą pod
swoim sztandarem.

sywy, mającej na celu zdobycie Krakowa. Na drodze
do grodu Kraka armia rosyjska walczyła nad rzeką Rabą
pod Myślenicami. Po pokonaniu wojsk austro-węgierskich i silnym ostrzale armatnim Rosjanie mieli przejść
przez most na Rabie po to, by
wkroczyć do praktycznie bezbronnego już miasta. Wtem
w oparach mgieł i dymu armatniego ukazała się im postać Matki Bożej Myślenickiej
z małym dzieckiem na ręku.
„Matier Boża” rozpościerała szeroko przed Rosjanami
płaszcz, jak gdyby chciała im
zagrodzić dalszą drogę. Przerażeni Rosjanie bali się wkroczyć do miasta i pośpiesznie
zmienili trasę marszu. Niebawem niektórzy z nich, będąc
już w austriackiej niewoli, sami
opowiadali o cudzie, a myśleniczanie nie mieli wątpliwości,
komu zawdzięczają ocalenie.
Cud nad Rabą przyczynił się
do rozkwitu kultu Matki Bożej Myślenickiej, której mieszkańcy miasta dziękowali za
ratunek szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia
1914 roku.

Cud nad Rabą

Wyjątkowe życzenia

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

W czasie adwentu 1914 roku
wydarzył się Cud nad Rabą,
który w osłupienie wprawił carskich żołnierzy. Była
to pierwsza interwencja Matki Bożej w obronie Polaków przed Rosjanami, jednak
w przeciwieństwie do Cudu
nad Wisłą pojawienie się
Matki Bożej przed żołnierzami
carskimi w Myślenicach jest
do dzisiaj praktycznie nieznane.
Na przełomie listopada i grudnia Ziemia Myślenicka była areną krwawych
walk podczas carskiej ofen-

Oblegana po raz drugi przez
armię rosyjską Twierdza Przemyśl także doświadczyła
swoistego wigilijnego cudu.
Rosjanie zaprzestali morderczego ostrzeliwania twierdzy, pozwalając jej załodze na
spokojne świętowanie. Oczywiście nie trzeba dodawać, że
w obu wrogich armiach bardzo licznym rekrutem byli
Polacy. Wtedy to na przedpolu VI obwodu obronnego pojawiła się tablica z życzeniami
dla załogi twierdzy: „Z całego
serca życzymy Wam wszystkim dzielni obrońcy Prze-

myśla spokojnych i wesołych
świąt Bożego Narodzenia. Pokój, pokój na ziemi wszystkim
ludziom dobrej woli. Niech
Bóg spełni Wasze pragnienia – szczerze życzą oficerowie i żołnierze baterii nr 5, 10
Brygady Artylerii!”.
Jak podaje inna relacja, na
następnym odcinku zasieku z drutu kolczastego sołdaci rosyjscy zawiesili kolejny
transparent: „Niemcy, Węgrzy, Słowianie, Włosi, każdej
nacji jej także należącej, nie
jesteśmy waszymi wrogami:
jesteście dzielnymi żołnierzami! Życzymy Wam dobrych
Świąt Bożego Narodzenia!
Pokój! Pokój! Pokój!”.
W świątecznym czasie pojawiło się też wiele poselstw
carskiej armii z życzeniami i prezentami do dowódców poszczególnych jednostek
austro-węgierskiej twierdzy,
która tak naprawdę była polskim miastem. W odpowiedzi
na takie zachowanie podkomendnych cara Komendantura Twierdzy postawiła na ziemi niczyjej choinkę, pod którą
znalazły się prezenty dla oblegających. 13 dni później, gdy
nadszedł czas świąt prawosławnych, twierdza kurtuazyjnie wstrzymała ostrzał. Jeden
z uczestników walk pod Twierdzą Przemyśl tamtego roku
zapisze w swoim pamiętniku:
„Te święta (…) będziemy pamiętać jeszcze przez wiele lat”.

Nigdy więcej!

Do dowódców wrogich armii
(również oszołomionych zaistniałymi rozejmami na dużą
skalę) powoli zaczęło docierać,
że żołnierzom po obu stronach okopów nie spieszy się
do walki. Wiele z nich wznowiono dopiero po Nowym
Roku i to na wyraźny rozkaz

dowódców. Odnotowano nawet fakt, iż krnąbrna szkocka
jednostka potrafiła utrzymać
rozejm do 3 stycznia.
Dla wielu ówczesnych dowódców wydarzenia bożonarodzeniowe roku 1914 jawiły
się jako śmiertelne zagrożenie dla żołnierskiego morale.
Żołnierz miał być żądną krwi
maszyną do zabijania wroga,
a nie myślącym człowiekiem
życzącym sobie pokoju i bratającym się z wrogiem. Dlatego regułą w obu wrogich armiach stała się odtąd częsta
relokacja frontowych oddziałów. Wojskowi dowódcy zdawali sobie sprawę, że żołnierzowi ciężko będzie strzelać
do przeciwnika, z którym niedawno piło się toast za pokój. Tym bardziej Niemcy,
Austriacy i Rosjanie doskonale wiedzieli, że w ich szeregach służą żołnierze, których 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 połowie grudnia wręcz wzmagano ostrzał artyleryjski nieprzyjacielskich stanowisk, po
to aby żołnierzom po każdej
stronie okopu wybić z głowy
pomysły o wigilijnym rozejmie lub wspólnym śpiewaniu kolęd.
Zabiegi zaborców na niewiele się zdały. Polacy w obcych armiach postanowili walczyć o własną niepodległość.
W grudniu 1914 roku pod Bolimowem naszych rodaków,
choć w obcych mundurach
i podzielonych wrogimi okopami, potrafiła połączyć piękna kolęda. Dzisiaj jako naród
często sami kopiemy okopy
i strzelamy do siebie słowami
jak armatnimi pociskami. Zdałoby się prosić Boga o wigilijny cud mądrości natenczas
i na przyszłość. Wszak to sąsiedzi będą się cieszyć z podziałów.
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