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Plaga zatorów
Cztery na 10 małych i średnich firm 
miało poważny problem w ostatnim 
półroczu i musiało czekać na swoje 
pieniądze dłużej niż 60 dni – wyni-
ka z badania dla Rejestru Dłużników 
BIG InfoMonitor. Największy problem 
miał handel i przemysł. Obecnie 
o opóźnianiu płatności za dostarcza-
ne towary i usługi przez co najmniej 
dwa miesiące mówi prawie 40 proc. 
badanych firm. Pod koniec minionego 
roku takich przedsiębiorstw było po-
nad 45 proc. 

Wartość  
aktywów PPK
Polski Fundusz Rozwoju podsumował 
ponad półtora roku działania Pracow-
niczych Planów Kapitałowych: war-
tość ich aktywów to 3,44 mld zł. Z tego 
1,78 mld zł to efekty wpłat pracowni-
ków, a reszta to składki od pracodaw-
ców i dopłaty z budżetu. Średnio za-
rabiający Polak, który zapisał się 
do tego systemu w grudniu 2019 r.,  
do PPK wpłacił do tej pory 1590 zł, 
a na swoim koncie ma 3462 zł, czyli 
ponad 117 proc. więcej, niż wpłacił. 

Ubywa firm
Według Centralnego Ośrodka Infor-
macji Gospodarczej pandemia CO-
VID-19 silnie uderzyła w samodzielnie 
prowadzone aktywności gospodarczej. 
W formule jednoosobowego biznesu 
działało w zeszłym roku 263,6 tys. osób 
– prawie 14 proc. mniej niż w 2019 r. 
Z kolei GUS podał, że w styczniu br. 
z rejestru REGON ubyło 23,8 tys.  

działalności gospodarczych – o 38,3 
proc. więcej niż w grudniu ubiegłe-
go roku. Od 31 stycznia do 31 grudnia 
2020 r. co miesiąc wyrejestrowywało 
się średnio ponad 11 tys. firm. Wszyst-
kich przedsiębiorstw, nie tylko mikro. 
W ten sposób przez cały zeszły rok 
ubyło 139 442 podmiotów. Mniej wię-
cej tyle, ile powstało nowych. 

Wiosną ożywi się 
rynek pracy
Co dziesiąta firma planuje w II kwartale 
wzrost zatrudnienia. To najwięcej od początku 
pandemii COVID-19. Zwolnienia planuje na-
tomiast tylko 3 proc. firm, najmniej od wiosny 
2020 r. Z najnowszych danych kwartalne-
go barometru agencji zatrudnienia Manpo-
werGroup wynika, że liderem rekrutacyjnego 
ożywienia będzie budownictwo. 

O ponad 78 proc. w 2020 r. wzrósł 
import cementu z Białorusi do Pol-
ski. To skutek wysokich cen prądu 
i CO2. Jak wskazuje Jan Deja, 
dyrektor biura Stowarzy-
szenia Producentów Cemen-
tu, jeszcze w 2016 r. import 

z Białorusi wynosił 116 tys. ton. Od 
tamtego czasu zwiększył się zatem 
niemal czterokrotnie.– Po pierwsze, 
mamy najwyższe ceny energii elek-
trycznej dla przemysłu w Europie. 

Dołożenie do nich opłaty moco-
wej z początkiem 2021 r. wywin-

dowało je na jeszcze wyższy poziom. 
Po drugie, ceny uprawnień do emisji 
CO2 również rosną, co przekłada się 
na ceny energii elektrycznej, a także 
dodatkowe koszty związane bezpo-
średnio z produkcją cementu – tłu-
maczą eksperci. 
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FLASH BIZNES

Rekordowy import z Białorusi

Zacząć trzeba
od podatków   
Czy polska gospodarka potrzebuje nowego ładu? 

Na pewno, pod warunkiem, że będzie to nowy 
ład podatkowy. To pierwszy i najważniejszy 

czynnik odbicia po postpandemicznej rzeczywisto-
ści. Kluczową sprawą, która dotyka wszystkich przed-
siębiorców bez wyjątku, niezależnie od tego, w jakiej 
branży działają, są podatki. Polski systemem podat-
kowy, niestety, od wielu lat woła o pomstę do nieba. 
Doskonale zdają sobie z tego sprawę wszyscy, łącz-
nie z politykami partii rządzącej, szkoda tylko, że nikt 
nic z tym nie robi. A bez prostych i niskich podatków, 
bez przejrzystej i przyjaznej przedsiębiorcom polity-
ki fiskalnej nie będzie żadnej gospodarczej odbudo-
wy ani żadnego nowego otwarcia. Choćbyśmy na róż-
ne sposoby próbowali zaklinać rzeczywistość, polska 
przedsiębiorczość – szczególnie wśród firm tworzą-
cych sektor MŚP i będących najważniejszym ogniwem 
całej gospodarki – będzie dławiona.

Dlatego uwolnienie tej przedsiębiorczości i kreatyw-
ności, szczególnie teraz, powinno być priorytetem. Klu-
czem do tego winien być przejrzysty i dużo bardziej 
przyjazny przedsiębiorcom system podatkowy. A że 
nawet w warunkach Unii Europejskiej można taki 
system wprowadzić, pokazuje chociażby przy-
kład Estonii, która od wielu lat podawana jest 
za przykład państwa przyjaznego gospo-
darce. Zresztą nie tylko w Estonii znajdziemy 
rozwiązania, które z powodzeniem można by 
zaszczepić na polskim gruncie. Również w Luk-
semburgu, a nawet w Rumunii.

System podatkowy powinien 
wspierać aktywność firm, pro-
mować rozwój i innowacyj-

ność. Można oczywiście planować wielkie inwesty-
cje i opowiadać, jak to do gospodarki wpompujemy za 
chwilę kolejne miliardy euro, które spowodują jej oży-
wienie i odbudowę. Prawda jest jednak taka, że bez 
prywatnego biznesu z sektora MŚP to się nie uda. A ten 
potrzebuje dziś potężnego bodźca rozwojowego w po-
staci dużo przyjaźniejszego systemu podatkowego.

Zatrzymajmy się na chwilę przy Estonii, bo to 
kraj, w którym uporządkowanie systemu podatko-
wego przyniosło wymierne korzyści. Dla porównania 
udział płac w PKB Estonii wynosi o 10 pkt. proc. wię-
cej niż w Polsce (odpowiednio 50 proc. i 40 proc., dane 
za 2020 r.). Inwestycje w relacji do PKB wyniosły w Pol-
sce w ubiegłym roku 17,1 proc., w Estonii ponad 30 proc. 
Liczba europejskich patentów przyznanych w przelicze-
niu na mieszkańca jest w Estonii dwukrotnie wyższa niż 
w Polsce (dane za 2019 r.). W Estonii lepszy jest także 
wskaźnik nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB 
(Polska – 1,32 proc., Estonia – 1,61 proc., także dane za 
2019 r.). Statystyczny Estończyk jest także zauważal-
nie bogatszy od statystycznego Polaka. Mówiąc wprost, 

pod kątem kluczowych wskaźników decydujących 
o rozwoju Estonia wypada od nas dużo lepiej. 

Dlatego tak ważne są radykalne zmia-
ny w systemie podatkowym. Każda inna 
droga, być może wydająca się dziś dro-
gą atrakcyjniejszą i szybszą, sprawi, że ha-
sło o odbudowie klasy średniej, która zosta-

ła przetrącona na skutek lockdownów 
spowodowanych pandemią CO-

VID-19, pozostanie pustym slo-
ganem.
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ścicielom w postaci dywidendy. 
W efekcie wpływy podatkowe co 
prawda od razu nie trafiają do 
skarbu państwa, ale dzięki więk-
szym inwestycjom rozwijają się 
firmy, a tym samym również 
państwo. 

Po drugie, liniowy podatek od 
dochodów osób fizycznych jest 
na relatywnie niskim poziomie 20 
proc. Ale dywidenda wypłacana 
wspólnikowi nie podlega opodat-

kowaniu podatkiem od docho-
dów osób fizycznych, ponieważ 
wcześniej została opodatkowa-
na podatkiem od dochodów osób 
prawnych. 

Po trzecie, VAT ma szeroką 
bazę i stosunkowo niskie stawki 
(20, 9 i 0 proc.). Ale co ważniejsze 
– w przeciwieństwie do Polski fir-

reinwestowane przez firmy zy-
ski nie podlegają podatkowi do-
chodowemu. Pozostałe obejmu-
je stawka 20 proc. Unikalność 
tego rozwiązania polega na tym, 
że podatek nie jest naliczany 
w momencie uzyskania przy-
chodu, a dopiero przy ewentual-
nej wypłacie pieniędzy i w rezul-
tacie księgowość z nim związaną 
prowadzi się tylko w czasie wy-
płacania pieniędzy wła-
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Estonia ma najlepszy sys-
tem podatkowy w krajach 
OECD. W 2020 r. po raz 

siódmy z rzędu została sklasy-
fikowana na pierwszym miejscu 
Indeksu Konkurencyjności Po-
datkowej przygotowanym przez 
waszyngtońską Fundację Podat-
kową. 

Think tank wskazuje kilka 
mocnych stron estońskiego sys-
temu fiskalnego. Po pierwsze, 
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Reforma polityki fiskalnej     GOSPODARKA

Estonia jest przykładem na to, że nawet w ramach 
coraz bardziej fiskalnie nieprzyjaznej Unii Europejskiej 
można stworzyć stosunkowo mało szkodliwy system 
podatkowy. Gdyby wykorzystać doświadczenia 
nadbałtyckiego kraju w tej dziedzinie, polska 
gospodarka mogłaby naprawdę bardzo wiele zyskać. 
Ale warto skopiować rozwiązania nie tylko z Estonii. 
Zresztą kryzys związany z koronawirusowym 
lockdownem to najlepszy czas na prawdziwą reformę 
polityki fiskalnej. Tomasz  CUKIERNIK

Czy warto jest  kopiować
estoński system  podatkowy?



osób fizycznych. Polska mogła-
by skorzystać zarówno z do-
świadczeń podatkowych Esto-
nii, jak i Rumunii. Okazuje się, 
że nawet w ramach nadmiernie 
zbiurokratyzowanego i przere-

gulowanego środo-
wiska biznesowe-
go Unii Europejskiej 
można wprowadzić 
sensowne zmia-
ny. Podatki mogą 
być niższe, prostsze 
i bardziej przyjazne 
dla przedsiębior-
cy po to, by łatwiej 
prowadzić biznes. 
Korzystają na tym 
nie tylko same fir-
my, ale i finanse 
publiczne. Nastę-

puje bowiem rozwój, a ponad-
to – zgodnie z krzywą Laffera – 
po obniżeniu stawek podatków 
w sytuacji, gdy są one nadmier-
ne, wpływy podatkowe wzrasta-
ją, a nie obniżają się. 

Tymczasem – choć np. pod-
stawowa stawka podatku od do-
chodów osób fizycznych jest 
w Polsce niższa niż w Estonii – 
to obciążenia podatkowe w Pol-
sce są zdecydowanie za wysokie. 
Świadczy o tym przede wszyst-
kim fakt, że finanse publiczne 
stanowią niemal połowę warto-
ści PKB, a mimo to władzy na-
dal ciągle mało, gdyż dodatko-
wo zadłuża państwo. Ważne jest 
nie tylko umiejętne zbieranie po-
datków tak, by nie zatopić go-
spodarki, ale i ostrożny poziom 
wydatków publicznych. Według 
Eurostatu w 2019 r. wydatki pu-
bliczne w relacji do PKB w Pol-
sce wyniosły 41,8 proc., podczas 
gdy w Estonii – 38,9 proc. Jed-

nak zadłużenie publiczne w Pol-
sce było na poziomie 46 proc. 
PKB, a w Estonii – zaledwie 8,4 
proc. PKB. To już ogromna różni-
ca. Wręcz przepaść.

Jak reformować?
Kryzys związany z koronawiru-
sowym lockdownem to najlepszy 
czas na prawdziwą reformę po-
datkową. Dla polityków pojawia 
się bowiem dodatkowy impuls, 
którego nie ma w czasach wzro-
stu gospodarczego. Kilka krajów 
Unii Europejskiej zdecydowało 
się na obniżenie VAT-u dla branż 
szczególnie poszkodowanych 
przez lockdown. Z kolei wła-
dze Czech wdrożyły dość głę-
bokie obniżenie opodatkowania 
dochodów osób fizycznych. Czy 
w tym kierunku pójdzie również 
rząd premiera Mateusza Mora-
wieckiego? Takim zwrotem może 
okazać się propozycja podnie-
sienia kwoty wolnej od podat-
ku do 30 tys. zł, jednak na ra-
zie nie znamy szczegółów, więc 
trudno oceniać, co z tego wynik-
nie. To mogłaby być prawdziwa 
dobra zmiana nie dla pobierają-
cych socjal, ale także dla ciężko 
pracujących Polaków. 

Natomiast przykładem na to, 
jak nie reformować podatków, 
jest polska wersja tzw. estońskie-
go CIT-u. W Estonii jest to pro-
sty i jasny podatek dla wszyst-
kich firm. Natomiast wdrażając go 
w Polsce, wprowadzono tak wiele 
warunków jego funkcjonowania, 
że znaczna część firm w ogóle 
nie będzie mogła z niego sko-
rzystać, a inne będą oskarżane 
o manipulacje w związku z pró-
bami spełniania skomplikowa-
nych warunków. Oby zapowiada-

członkowskich z tego nie korzy-
sta i winduje dla swoich obywa-
teli obciążenia fiskalne. Podatek 
ten wynosi od 17 proc. w Luksem-
burgu do 25 proc. w Chorwacji, 
Danii i Szwecji. Pamiętajmy jed-
nak, że poza wysoko-
ścią stawki ważne są 
także przepisy do-
tyczące danego po-
datku. Wiele na ten 
temat powiedzieli-
by ci uczciwi polscy 
przedsiębiorcy, któ-
rych bezpodstawnie 
uznano za wyłudza-
czy VAT. Podobnie 
wygląda sytuacja 
z opodatkowaniem 
akcyzą – Unia usta-
liła stawki minimal-
ne, a kraje członkowskie jesz-
cze je windują wbrew interesom 
własnych obywateli.

Z pewnością estoński sys-
tem podatkowy nie jest ideal-
ny, ale stosunkowo przyjazny 
dla prowadzenia biznesu i dla 
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jest gorzej niż w państwie ze sto-
licą w Tallinie i średnio w kra-
jach OECD. Jednym słowem, 
choć podatki w Rumunii są bar-
dziej skomplikowane, to jedno-
cześnie obowiązują niższe stawki. 

VAT został obniżony 
z 24 do 19 proc., po-
datek od dochodów 
osób fizycznych 
zmniejszono z 16 do 
10 proc., jednocze-
śnie ośmiokrotnie 
(!) podnosząc kwo-
tę wolną od podat-
ku, a ponadto firmy 
handlowe i usługo-
we płacą podatek 
obrotowy w wyso-
kości 1–3 proc. Z ko-
lei dywidendy ob-

ciążone są niską stawką 5 proc.

Obniżyć wydatki
Należy też zauważyć, że mimo 
tego, iż w Unii Europejskiej mi-
nimalna stawka VAT jest na po-
ziomie 15 proc., to żaden z krajów 

my nie mają problemu z uzyska-
niem od fiskusa zwrotu nadpła-
conego VAT-u. 

Po czwarte, podatki od nieru-
chomości dotyczą tylko gruntów. 
Dzięki temu podatek ten jest neu-
tralny także dla rozwoju budow-
nictwa zarówno biznesowego, jak 
i indywidualnego, bo nowe bu-
dynki nie są opodatkowane. 

Po piąte, przy pewnych re-
strykcjach całość zagranicznych 
dochodów osiąganych przez fir-
my krajowe jest zwolniona z kra-
jowego opodatkowania. 

Prostota czy wysokość?
Dla porównania, polski system 
podatkowy znajduje się dopie-
ro na 34. pozycji wśród 36 ba-
danych państw OECD. Ale ame-
rykańska Fundacja Podatkowa 
wskazuje też słabe strony estoń-
skiego systemu. Po pierwsze, Es-
tonia podpisała umowy podatko-
we tylko z 58 innymi państwami, 
podczas gdy średnia OECD to 77 
państw, co oznacza, że w pozo-
stałych przypadkach istnieje nie-
bezpieczeństwo zaistnienia po-
dwójnego opodatkowania. 

Po drugie, zagraniczne do-
chody osiągane przez firmy kra-
jowe zwolnione z krajowego opo-
datkowania są ograniczone tylko 
do krajów europejskich. 

Po trzecie, estońskie przepisy 
dotyczące kapitalizacji są bardziej 
rygorystyczne niż w przecięt-
nym kraju OECD. Do tego można 
by dodać kwestię niekorzystne-
go dla biznesu systemu ubezpie-
czeń socjalnych. Otóż obciążenie 
płac w Estonii wynikające z obo-
wiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych jest na podobnie wyso-
kim poziomie co w Polsce.

Z kolei w rankingu Paying Ta-
xes za rok 2018, przygotowywa-
nym przez Bank Światowy i PwC, 
estoński system podatkowy za-
jął 12. miejsce wśród wszystkich 
państw świata, podczas gdy pol-
ski uplasował się do-
piero na 77. miejscu. 

Bardzo wyso-
ko oceniono Estonię 
za stosunkowo krót-
ki czas, jaki potrze-
buje przedsiębiorca, 
żeby wypełnić swoje 
zobowiązania z tytu-
łu podatku dochodo-
wego i VAT. Po prostu 
system podatkowy 
jest stosunkowo pro-
sty i przejrzysty, 
a w sytuacji koniecz-
ności interpretacji podatkowej fir-
my uzyskują szybką i wiążącą 
dla fiskusa odpowiedź. Przedsię-
biorca na wypełnienie czynno-
ści biurokratycznych związanych 
z przygotowaniem się, złoże-
niem dokumentacji i opłaceniem 
wszystkich podatków oraz skła-
dek na ubezpieczenie społeczne 
w Estonii traci średnio 50 godzin 
rocznie, a dla porównania w Pol-
sce – aż 334 godziny. Wyżej niż 
średnia OECD Estonię oceniono 
także odnośnie liczby czynności 
podatkowych, jakie musi wypeł-
nić firma, by zapłacić wymagane 
podatki. 

Natomiast gorzej wypada Es-
tonia w kwestii wysokości samych 
stawek podatkowych. Pod tym 
względem lepiej jest np. w Ru-
munii, gdzie jednak jeśli cho-
dzi o liczbę płatności podatko-
wych i czasu, jaki firmy muszą 
stracić na wypełnianie obowiąz-
ków fiskalnych (163 godziny), 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI8

     GOSPODARKA

W efekcie wpływy 
podatkowe co 
prawda od razu nie 
trafiają do skarbu 
państwa, ale 
dzięki większym 
inwestycjom 
rozwijają się firmy, 
a tym samym 
również państwo.

Reforma polityki fiskalnej

Najlepszym  
ze wszystkich 
planów finansowych 
państwa jest 
ograniczenie 
wydatków, 
a najlepszy 
ze wszystkich 
podatków jest 
podatek najniższy.
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podstawowej stawki VAT do mi-
nimalnego unijnego poziomu 15 
proc., a obniżonej do 5 proc.

Podobnie należałoby wpro-
wadzić minimalny 
dozwolony przez 
Brukselę poziom 
wysokości akcy-
zy, szczególnie od 
produktów energe-
tycznych i energii 
elektrycznej, w tym 
umiejętne korzystać 
ze zwolnień i obni-
żonych stawek. Bo 
mimo wszystko ra-
cję miał francuski 
ekonomista i prze-
mysłowiec Jean 
Baptiste Say, który 
stwierdził, że „naj-

lepszym ze wszystkich pla-
nów finansowych [państwa] jest 
ograniczenie wydatków, a naj-
lepszy ze wszystkich podatków 
jest podatek najniższy”. 

ne podniesienie kwoty wolnej nie 
było ograniczone do wybranych 
grup podatników ani tak obwa-
rowane regulacjami, by mało kto 
mógł z niej skorzystać.

Dlaczego system podatko-
wy jest tak istotny w polityce go-
spodarczej? Każdy podatek jest 
szkodliwy. Im więcej państwo 
wydaje, tym więcej musi zebrać 
w formie podatków i tym mniej 
pieniędzy pozostaje na wzrost 
gospodarczy i rozwój dobroby-
tu. Dlatego reformę podatkową 
należy rozpocząć od zmniejsze-
nia wydatków publicznych. Jak 
prawie dwie dekady temu na-
pisał prof. Robert Gwiazdow-
ski, „historia gospodarcza świa-
ta nie zna ani jednego przykładu 
przezwyciężenia stagnacji go-
spodarczej przy jednoczesnym 
zwiększaniu stopnia fiskalizmu 
i podwyższaniu podatków. Zna 
za to przykłady odwrotne. Za-
wsze, kiedy w Stanach Zjed-

noczonych znacznie obniżano 
najwyższą stawkę podatkową, 
wzrastał całkowity dochód z po-
datków oraz udział najwięcej  
zarabiających w ich 
pła ceniu”.

Reformując poli-
tykę fiskalną, Polska 
mogłaby skorzystać 
z doświadczeń in-
nych krajów Unii Eu-
ropejskiej. Na pewno 
warto by było prze-
kopiować na polski 
grunt estoński CIT, 
a nie wprowadzać go 
w takiej karykatural-
nej formie, jak to zro-
biono. Natomiast je-
śli chodzi o wysokość 
stawek podatkowych, 
to tu warto by przeszczepić nie-
które rozwiązania z Rumunii, 
a w przypadku stawki VAT – 
z Luksemburga. Jeszcze lepszym 
rozwiązaniem byłoby obniżenie 

Reformując 
politykę fiskalną, 
moglibyśmy 
skorzystać 
z doświadczeń  
nie tylko Estonii. 
Warto przeszczepić 
niektóre rozwiązania 
z Rumunii,  
a w przypadku 
stawki VAT  
– z Luksemburga.
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Władza podatkowa
to władza 
niszczenia   Ja
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S.Małgorzata Borkowska OSB, historyk życia za-
konnego i tłumaczka, ma rację, że Jezus nie 
okazał szczególnego zainteresowania ustro-

jem państwa, w którym żył. Nie okazał też  najmniejszej 
ochoty do wprowadzania teokracji, kiedy rozentuzjazmo-
wany tłum wpadł na pomysł, żeby Go obrać królem. 

Odnosząc się do dyskusji faryzeuszy z Jezusem 
w sprawie podatku, siostra dalej pisze, że cezar ma prawo 
do bicia własnej monety i ściągania podatków, ponieważ 
buduje drogi i dba o bezpieczeństwo, a na to wszyst-
ko potrzebuje funduszy. Nie oznacza to jednak, że każdy 
podatek to rzecz dobra i chrześcija-
nin dla świętego spokoju powinien go 
płacić, nie przejmując się, że te usługi 
nie są zawsze najlepszej jakości. 

Taki sposób myślenia o podatkach 
jest skutkiem odejścia od tradycyj-
nej nauki o własności prywatnej. Kie-
dyś św. Tomasz z Akwinu nauczał, że 
to własność prywatna wnosi do świata 
porządek i pokój. Leon XIII przypomi-
nał, że własność prywatna jest gwa-
rantem bezpieczeństwa dla rodziny. 
Jan Paweł II podkreślał, że człowiek, 
który nie ma niczego, co mógłby nazwać swoim, ma 
trudności z odkryciem godności. Własność prywatna jest 
także elementem kalkulacji ekonomicznej, bez której nie 
istnieje wolna przedsiębiorczość i wolna ekonomia.

Kiedy Jezus mówił do faryzeuszy: „Oddajcie więc Ce-
zarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do 
Boga” (Mt 22, 21), nie było jeszcze podatku dochodo-
wego. Podatki w starożytności nie były wygórowane, 
a przeznaczano je na określone cele. Dzisiaj mamy po-
datek dochodowy, którego celem jest wyrównanie do-
chodów obywateli, co ma prowadzić w rezultacie do po-
prawy życia obywateli. 

Ludwig von Mises pisał, że skutek takiego działa-
nia jest na dłuższą metę zawsze odwrotny. Część kwot 
ściąganych jako podatki od dochodów mogłaby zo-
stać przeznaczona na akumulację dodatkowego kapi-
tału, ale rządy przeznaczają je na konsumpcję. Wol-
niejsza akumulacja kapitału redukuje zainwestowany 
kapitał na jednego zatrudnionego robotnika, a to ha-
muje wzrost produktywności pracy i związany z nim 
wzrost płac. 

„Nieograniczona władza podatkowa oznacza siłą 
rzeczy moc niszczenia”. Tak orzekał kiedyś prezes 

Sądu Najwyższego USA John Mar-
shall, powstrzymując stan Maryland 
przed opodatkowaniem Banku Sta-
nów Zjednoczonych (McCulloch v. 
Maryland, 1819 r.).

Nieograniczone ściąganie po-
datków nie jest tylko destrukcyjne 
dla państwa, ale nie jest także rze-
czą moralnie neutralną, jak próbuje 
to przedstawić siostra benedyktyn-
ka. Podatek dochodowy był wpro-
wadzony w Anglii w 1798 r., ale zo-
stał zniesiony decyzją parlamentu 

w 1816 r., ponieważ zmuszał do ujawniania stanu finan-
sów przed urzędem podatkowym, co było „ciężarem 
zbyt ohydnym”. 

Jest więc granica, której cezar nie powinien prze-
kraczać. Pokazuje to też krzywa Laffera. Na początku 
wzrost stopy opodatkowania przynosi wzrost wpływów 
do budżetu, ale po przekroczeniu pewnego poziomu 
wpływy te spadają. I to dlatego chrześcijanie nie po-
winni płacić każdego podatku, ponieważ za wysokie 
podatki rozkładają państwo, które według s. Borkow-
skiej jest potrzebne, by „zachować spokój i pozwolić, 
żeby Boży ład z serca rozlewał się na otoczenie”.

Nieograniczone 
ściąganie 
podatków nie jest 
tylko destrukcyjne 
dla państwa,  
ale nie jest także 
rzeczą moralnie 
neutralną.
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Ale to już było
W Polsce podatek obrotowy 
funkcjonował do 1993 r., czy-
li do momentu, w którym weszła 
w życie ustawa o VAT. To właśnie 
VAT – jako bardziej nowoczesna 
forma opodatkowania – zastą-
pił podatek obrotowy. Podobny 
proces odbył się zresztą już dużo 
wcześniej w krajach Europy Za-
chodniej. Musimy też pamiętać, 
że VAT również jest podatkiem 
obrotowym, tyle że naliczanym 
nieco inaczej, niż miało to miej-
sce w przypadku klasycznego  

Większość ekspertów jest 
zdania, że 2-proc. podatek przy-
chodowy (czy też obrotowy) jest 
równoznaczny mniej więcej 10-
proc. podatkowi dochodowemu. 
A zatem wydaje się wątpliwe, by 
zastąpienie CIT (ze stawką pod-
stawową 19 proc.) dało się zastą-
pić 1,5-proc. podatkiem przy-
chodowym, osiągając dwukrotny 
wzrost dochodów budżetowych. 
Nawet uwzględniając, że nowy 
podatek zapłaciłyby także te fir-
my, które dziś wykazują straty.  

powodów. Po pierwsze, taki po-
datek płaciłby każdy przedsię-
biorca niezależnie od tego, czy 
jego biznes jest dochodowy, czy 
też nie. A zatem nawet ponosząc 
straty, podatek trzeba byłoby 
zapłacić. Po drugie, podatkiem 
takim łatwiej administrować, od-
padają bowiem np. spory o to, co 
jest, a co nie jest kosztem działal-
ności gospodarczej. 

Szkopuł jednak w tym, że 
w większości przypadków (cho-
ciaż nie wiadomo, jak miało to 
wyglądać w koncepcji Nowego 
Ładu) o podatku przychodowym 
mówi się raczej jak o rozwiąza-
niu, które miałoby funkcjonować 
obok, a nie zamiast podatku do-
chodowego.

D o dyskusji na temat tego 
rozwiązania wrócono 
także przy okazji zapo-

wiadanej w ramach tzw. Nowego 
Ładu reformy systemu podat-
kowego. Pojawiły się informacje, 
że jednym z branych pod uwagę 
rozwiązań było zastąpienie CIT 
(podatku dochodowego od osób 
prawnych) podatkiem przycho-
dowym na poziomie 1,5 proc. 

Jaki miałoby to przynieść re-
zultat? Wszyscy przedsiębiorcy 
działający w Polsce, w tym także 
zagraniczne sieci supermarke-
tów, które – jak twierdzą zazwy-
czaj politycy – mają w Polsce 
wykazywać tylko straty, zapła-
ciliby podatki w Polsce, a wpły-
wy byłyby wyższe nawet dwu-

krotnie od tego, co jest ściągane 
obecnie od przedsiębiorców jako 
CIT. A trzeba pamiętać, że we-
dług szacunkowych ciągle jesz-
cze danych budżet centralny ze-
brał w kryzysowym 2020 r. z CIT 
ponad 41,4 mld zł. Podwojenie 
tej wielkości oznaczałoby bli-
sko 80 mld zł, czyli niemal po-
łowę tego, co dziś budżet zbie-
ra z VAT (wpływy z VAT w 2020 r.  
wyniosą prawdopodobnie ok. 
170 mld zł). 

Podatek przychodowy jest 
bardzo wygodnym rozwiąza-
niem dla rządzących, chociaż 
nie ma co ukry-
wać, że raczej 
anachronicznym. 
Wygodnym z kilku 

Temat podatku przychodowego wraca przy okazji 
każdej niemal dyskusji o reformie polskiego systemu 
podatkowego. Przede wszystkim podnoszony jest 
argument, że podatek taki jest prosty w poborze 
i zapewnia stałe wpływy do budżetu. Ma też  
– zdaniem jego zwolenników – pozwalać na łatwe 
ograniczenie przerzucania dochodów poza granice 
kraju, bez uiszczania w Polsce podatku. Marek  KUTARBA

Kto skorzystałby na podatku przychodowym?
     PODATKI Wpływy do budżetu



Przecież dokładnie taki sam 
charakter ma już od wielu lat 
ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych, który nalicza-
ny jest od przychodów, a nie od 
dochodu podatnika. 

Dwie różne daniny
Należy jednak bardzo wyraźnie 
podkreślić, że mimo iż sam na 

potrzeby artyku-
łu posługuję się za-
miennie terminami 
podatek obrotowy 
i podatek przycho-
dowy (bo tak używa 
się ich w dyskusji), 
to jednak nie są to 
pojęcia zamienne. 
To dwa różne po-
datki. Podatek ob-
rotowy to w polskim 
przypadku VAT i ze 
względu na zobo-
wiązania unijne nie 
ma możliwości za-
stąpienia go po-

nownie podatkiem obrotowym 
w takiej formie, w jakiej mieli-
śmy przed 1993 r. 

Inaczej jest w przypadku po-
datku przychodowego, który 
mógłby zastąpić podatek do-
chodowy, np. wspomniany na 
wstępie CIT. Podatki dochodo-
we, mimo podejmowanych już 
wielokrotnie wysiłków, nie zo-
stały dotychczas w ramach Unii 
Europejskiej zharmonizowane, 
mimo że harmonizacja ta mia-
ła dotyczyć „jedynie” podsta-
wy opodatkowania. W tym za-
kresie możliwe jest zatem każde 
rozwiązanie. Również dodatko-
we, naliczane obok CIT podatki 
przychodowe, taki jak podatek 
od sprzedaży detalicznej. 

podatku obrotowego. Stąd zresz-
tą do dziś niemiecki VAT nazy-
wany jest podatkiem obroto-
wym. 

W Polsce do 1993 r. poda-
tek obrotowy obejmował do-
bra konsumpcyjne i wynosił  
20 proc. od towarów (płacili pro-
ducenci) i 5 proc. od usług (pła-
cili go usługodawcy). Z kolei fir-
my handlowe płaciły 1 proc. od 
przychodu ze sprzedaży. 

Według nowej koncepcji po-
datek przychodowy miałby za-
stąpić jednak nie VAT, ale CIT. 
Faktycznie zatem bliżej mu do 
zryczałtowanego podatku do-
chodowego (podatku przycho-
dowego) niż do dawnego po-
datku obrotowego. Chociaż 
skutek fiskalny jest praktycznie 
taki sam. Jest to o tyle zrozu-
miałe, że zgodnie z regulacjami 
unijnymi podatek od obrotu jest 
podatkiem zharmonizowanym 
i rozwiązania wprowadzone 
w krajach członkowskich muszą 
opierać się na koncepcji podatku 
od wartości dodanej (VAT), na-
wet jeśli będą nazywać się po-
datkiem obrotowym, jak ma to 
miejsce w Niemczech, czy po-
datkiem od towarów i usług, jak 
jest to w Polsce. 

Dlatego w krajach Unii Eu-
ropejskiej podatek obroto-
wy w swojej klasycznej postaci 
dziś już nie występuje. Również 
poza Unią VAT wprowadziło 
lub zamierza wprowadzić wiele 
państw (np. Chiny), które wcze-
śniej opierały swoje dochody 
na podatku obrotowym (choć 
np. w Stanach Zjednoczonych 
nadal funkcjonuje podatek od 
sprzedaży, a ewentualne wpro-
wadzenie VAT-u jedynie od 

czasu do czasu jest przedmio-
tem dyskusji).

Podatki przychodowe  
już mamy 
Powrót do podatku obrotowego 
może zatem oznaczać w pol-
skich warunkach jedynie wpro-
wadzenie jakiejś formy podatku 
przychodowego, zastępującego 
podatki dochodowe 
lub też uzupełnia-
jącego te ostatnie. 
O tym, że takie do-
datkowe opodatko-
wanie jest możliwe, 
przekonał się jakiś 
czas temu przecież 
handel. 

Musimy przecież 
pamiętać, że w Pol-
sce funkcjonuje już 
w pewnym zakresie 
podatek obrotowy, 
czy też raczej przy-
chodowy. Jest nim 
płacony przez duże 
sklepy podatek od sprzeda-
ży detalicznej, który naliczany 
jest od obrotu i wynosi w zależ-
ności od ich wysokości 0,8 lub  
1,4 proc. i który płaci się obok 
CIT i VAT, a nie zamiast tych po-
datków. Płacą go jednak tyl-
ko podmioty o stosunkowo du - 
żych obrotach, przekraczają-
cych 17 mln zł miesięcznie i tyl-
ko od nadwyżki ponad ten limit. 
Co ważne, jest już pewne, że taki 
podatek nie jest sprzeczny z pra-
wem unijnym, o czym poinfor-
mował niedawno Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej. 

To jednak nie jedyny przy-
kład na to, że podatek przycho-
dowy może stanowić alternaty-
wę dla podatku dochodowego. 
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Szkopuł w tym, 
że w większości 
przypadków 
o podatku 
przychodowym 
mówi się raczej 
jak o rozwiązaniu, 
które miałoby 
funkcjonować 
obok, a nie 
zamiast podatku 
dochodowego.
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ru (ZAW-RD) do właściwego 
naczelnika urzędu skarbowe-
go w terminie do końca pierw-
szego miesiąca pierwszego roku 
podatkowego, w którym ma być 
opodatkowany ryczałtem. 

Rozwiązanie takie ma jed-
nak wady. Powoduje bowiem, że 
przez dłuższy czas środki wy-
pracowane w spółce pozosta-
ją poza zasięgiem wspólników 
(nie można ich ze spółki wyco-
fać, wypłacając dywidendy). Je-
dynym sposobem czerpania 
w tym czasie zysków ze spół-
ki jest zatem wypłata wynagro-
dzenia wspólnikom na podsta-
wie kontraktów dyrektorskich 
lub związanych z zarządzaniem, 
które niestety opodatkowane są 
według skali podatkowej, tak jak 
każde inne wynagrodzenie. 

Z drugiej strony spółka z o.o. 
ma też inną swoją zaletę. Przede 
wszystkim odpowiedzialność 
wspólników spółek kapitało-
wych jest ograniczona do wyso-
kości kapitału spółki. W ten spo-
sób chroniony jest co do zasady 
prywatny majątek wspólników. 

...albo spółki jawnej
Dla mniejszych spółek dobrą al-
ternatywą może być też prze-
kształcenie spółki komandyto-
wej w spółkę jawną. Tym bardziej 
że sama procedura nie jest 
w tym przypadku zbyt skompli-
kowana i da się ją przeprowadzić 
w niespełna dwa miesiące. Za-
letą tego rozwiązania jest to, że 
spółka taka co do zasady na-

dal nie jest podatnikiem. Są nimi 
wyłącznie wspólnicy. Od tej za-
sady od 1 stycznia 2021 r. jest 
jednak jeden wyjątek. Spółka 
jawna staje się bowiem podat-
nikiem CIT (a zatem ma te same 
wady, które od 1 stycznia ma też 
spółka komandytowa), o ile nie 
spełni określonych w przepisach 
warunków.  

Spółka jawna nie będzie po-
datnikiem CIT pod warunkiem 
złożenia odpowiedniego oświad-
czenia (oraz terminowej jego 
aktualizacji w każdym wyma-
gającym tego przypadku), któ-
re powinno trafić do naczelnika 
urzędu skarbowego właściwe-
go ze względu na siedzibę spół-
ki jawnej oraz naczelnika urzę-
du skarbowego właściwego dla 
każdego podatnika, osiągającego 
dochody z takiej spółki. Informa-
cja powinna być złożona przed 
rozpoczęciem roku obrotowego 
według ustalonego wzoru. 

W jej treści będzie musia-
ła znaleźć się informacja o po-
datnikach podatku dochodo-
wego od osób fizycznych oraz 
podatku dochodowego od osób 
prawnych, posiadających, bez-
pośrednio lub za pośrednic-
twem podmiotów niebędących 
podatnikami podatku dochodo-
wego, prawa do udziału w zy-
sku tej spółki. Aktualizacja ta - 
kiego oświadczenia będzie mu-
siała być dokonywana w terminie  
 14 dni, licząc od dnia zaistnienia 
zmiany w zakresie przekazanych 
w oświadczeniu informacji.

kowania podatek płacony jest 
dopiero z chwilą wycofania zy-
sków ze spółki (wypłaty dywi-
dendy). Dopóki zyski pozostają 
w spółce i są reinwestowane, do-
póty podatku płacić nie trzeba. 
Teoretycznie tyko przez cztery 
lata (maksymalnie). Ale z uwagi, 
że można korzystać także z ko-
lejnych takich okresów, w prak-
tyce może to trwać dość długo.  

Należy pamiętać, że aby ko-
rzystać z opodatkowania pol-
skim wariantem estońskiego CIT 
(ryczałtem od dochodów spó-
łek kapitałowych), konieczne jest 
złożenie zawiadomienia o wy-
borze opodatkowania w tej for-
mie według ustalonego wzo-

nak dostępne tylko dla spółek 
kapitałowych, a zatem dla spół-

ki z o.o. i akcyjnej. 
Spółka komandy-
towa, mimo że sta-
ła się podatnikiem 
CIT, możliwości ta-
kiej nie ma. 

Nowe przepi-
sy określają liczne 
warunki, które musi 
spełnić podatnik, 
jeśli chce korzystać 
z nowego ryczałtu. 
Niemniej opłacanie 
ryczałtu od spółek 
kapitałowych może 

być opłacalne z uwagi na to, że 
w przypadku tej formy opodat-

Objęcie spółek komandy-
towych CIT to poważna 
zmiana w zasadach ich 

opodatkowania. Przypomnijmy, 
że zgodnie z nowymi przepisa-
mi spółka komandytowa staje 
się podatnikiem CIT od 1 stycznia 
2021 r. To podstawowa reguła. Jej 
wspólnicy mogą jednak posta-
nowić, że nowe przepisy stosu-
ją do tej spółki oraz przychodów 
i kosztów związanych z uczest-
nictwem w niej począwszy od 
maja 2021 r. W takim przypad-
ku spółka komandytowa uzy-
skuje status podatnika podatku 
dochodowego od osób prawnych  
1 maja 2021 r. Zatem to, czy spół-
ka komandytowa stanie się po-
datnikiem podatku dochodowe-
go od osób prawnych 1 stycznia 
czy też 1 maja 2021 roku, zależy 
od decyzji jej wspólników. 

Niezależnie jednak od tego, 
kiedy się to stanie, opodatko-
wanie spółki komandytowej CIT 
jest rozwiązaniem dużo mniej 
korzystnym, niż miało to miej-
sce do końca 2020 r., kiedy nie 
była ona podatnikiem podatków 
dochodowych, a podatek płacili 

wyłącznie jej wspólnicy (PIT). To 
sprawia, że wiele osób zastana-
wia się nad zmianą formy praw-
nej prowadzonej dotychczas 
w formie spółki komandytowej 
działalności. 

W stronę spółki z o.o… 
Mogłoby się wydawać, że do-
brym rozwiązaniem będzie 
w tym przypadku przekształ-
cenie spółki komandytowej 
w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (spółkę z o.o.). 
A to z uwagi na obo-
wiązujące od po-
czątku roku przepisy 
o tzw. estońskim CIT. 
Od 1 stycznia 2021 r. 
przepisy przewidują 
w ramach tego roz-
wiązania dwa alter-
natywne warianty, 
tj. ryczałt od docho-
dów spółek kapita-
łowych (tzw. estoński 
CIT) oraz specjal-
ny fundusz inwesty-
cyjny, umożliwiający 
szybsze rozliczenie amortyza-
cji środków trwałych. Są one jed-

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT 
zmusiło podatników do szukania bardziej 
korzystnych alternatyw dla tej formy 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Poszukiwania te nie muszą się przy tym 
ograniczać wyłącznie do polskich rozwiązań. 
Część spółek może sięgnąć po rozwiązania 
zagraniczne. Marek  KUTARBA

W poszukiwaniu alternatyw dla spółek komandytowych
Działalność gospodarcza     PRAWO

Ciekawą 
alternatywą może 
natomiast okazać 
się założenie 
spółki w Irlandii. 
Tam, przy niskich 
obrotach rocznych, 
nie wymaga się 
rejestracji jako 
podatnik VAT.



może mieć inną wysokość. Do 
tego niemiecki system nalicza-
nia podatku wcale nie jest mniej 
skomplikowany niż w Polsce.

Ciekawą alternatywą może 
natomiast okazać się założenie 
spółki w Irlandii.  Tam, przy ni-
skich obrotach rocznych, nie wy-
maga się rejestracji jako podat-
nik VAT. Do tego CIT w Irlandii jest 

najniższy w Europie 
i wynosi zaledwie 
12,5 proc. (podwyż-
szona stawka CIT 
do 25 proc. dotyczy 
dochodów osiąga-
nych z operacji fi-
nansowych). Co wię-
cej, przez pierwsze 
trzy lata działalno-
ści (niezależnie od 
pochodzenia przy-
chodów) firma może 
korzystać z pełnego 
zwolnienia z CIT (do 
1 mln euro zysku). 

Jak widać, przy odrobinie wy-
siłku można znaleźć za granicą 
ciekawe alternatywy dla polskiej 
spółki komandytowej. Należy 
jednak pamiętać, że nie zawsze 
takie przenosiny mają sens i są 
możliwe. A zatem przed podję-
ciem decyzji wymagane jest za-
wsze przeprowadzenie dokładnej 
analizy obowiązujących w danym 
kraju rozwiązań. 

Wydaje się, że przypadki ta-
kie będą jednak niezwykle rzad-
kie i większość spółek jawnych 
pozostanie poza zakresem opo-
datkowania CIT. Wystarczy zwy-
czajnie dochować narzuconych 
przez nowe przepisy warunków. 

Niestety, nawet jeśli spółka 
jawna nie jest zagrożona tym, że 
stanie się podatnikiem CIT, roz-
wiązanie to nadal ma niestety 
swoje wady. Szczególnie w sferze 
odpowiedzialności wspólników. 
W spółce jawnej, która jest spół-
ką osobową, wspólnicy ponoszą 
w zasadzie nieograniczoną od-
powiedzialność za długi wobec 
osób trzecich. Każdy ze wspólni-
ków odpowiada więc całym ma-
jątkiem za ewentualne długi biz-
nesowe. 

Dotychczas spółki komandy-
towe cieszyły się większym za-
interesowaniem właśnie z uwa-
gi na ograniczoną w stosunku do 
spółek jawnych odpowiedzial-
ność wspólników. 

A może uciec za granicę?
Ostatnim wyjściem pozostaje 
przeniesienie spółki poza grani-
cę Rzeczypospolitej. To już jed-
nak dużo bardziej skomplikowa-
na operacja, wymagająca dobrej 
znajomości przepisów państwa, 
do którego działalność miała-
by być przeniesiona. Pod tym 

względem wiele państw może 
jednak oferować bardzo korzyst-
ne zasady opodatkowania. Moż-
liwe np. jest przeniesienie spół-
ki do Estonii, gdzie sama spółka 
opodatkowana jest bardzo ko-
rzystnie. Bowiem w ogóle nie 
płaci CIT – tę daninę uiścić mu-
szą jedynie wspólnicy w mo-
mencie wypłaty dywidendy. Do-
chód opodatkowany 
jest zatem inaczej niż 
w Polsce – tylko raz. 

Z drugiej strony 
sama dywidenda jest 
opodatkowana wyżej 
niż w Polsce (w Esto-
nii wynosi 20 proc.). 
Co nie zmianie jed-
nak faktu, że suma 
zapłaconych podat-
ków i tak może być 
niższa niż w Polsce. 

Z kolei np. 
w Niemczech spółka 
GmbH (odpowiednik 
naszej spółki z o.o.) płaci dwa po-
datki dochodowe. Podatek ana-
logiczny do polskiego podat-
ku od dochodów osób prawnych 
(Körperschaftsteuer) oraz poda-
tek od działalności gospodarczej 
(Gewerbesteuer – podatek od 
działalności przemysłowej i han-
dlowej). Pierwszy z nich jest po-
datkiem państwowym. Drugi lo-
kalnym, który w każdym landzie 
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     PRAWO

Jedynym sposobem 
czerpania w tym 
czasie zysków ze 
spółki jest wypłata 
wynagrodzenia 
wspólnikom 
na podstawie 
kontraktów 
dyrektorskich 
lub związanych 
z zarządzaniem.



śmy niedawno także nową usłu-
gę umożliwiającą płatności w In-
ternecie gotówką. Pod tym należy 
rozumieć możliwość wpłaty go-
tówki w sklepie do elektronicz-
nej portmonetki posadowionej 
w naszej aplikacji mobilnej. W ten 
sposób dochodzi do zamiany go-
tówki na transakcję bezgotówko-
wą. Potem można już tymi środ-
kami robić płatności w Internecie. 
Chcę tylko przypomnieć, że jest 
to całkowicie bezpieczne, a sama 
Provema działa na podstawie tzw. 
małej licencji wydanej przez Ko-

misję Nadzoru Fi-
nansowego. 

Sztuczna inteligen-
cja wspiera roz-
wój różnych in-
strumentów obrotu 
bezgotówkowego 
i wszędzie, gdzie to 
jest możliwe, od-
chodzi się od tzw. 
czynnika ludzkie-
go. Czy nie należy 
się obawiać, że roz-
wój w tym kierun-
ku z czasem dopro-
wadzi do powstania 
całkowicie odhu-

manizowanego świata?
To jest kierunek rozwoju, któ-

rego nie unikniemy, nie da się 
zatrzymać postępu. Obrót bez-
gotówkowy jest bezpieczny i bar-
dzo przejrzysty oraz daje moż-
liwość państwu i jego służbom 
skuteczniejszej kontroli nad róż-
nymi oszustwami. W tym przy-

Na ile nowoczesne technologie 
mogą pomóc konsumentom – 
zarówno osobom prywatnym, 
jak i przedsiębiorcom?

Dziś już prawie wszystko 
oparte jest na coraz nowocze-
śniejszych technologiach. Weźmy 
przykład przedsiębiorcy, który 
posiada tylko stronę interneto-
wą. Dzięki rozwiązaniu LoanBy-
Link dostaje kawałek kodu źródło-
wego, który kopiuje, i w dziesięć 
minut zamienia tę swoją stronę 
w profesjonalny sklep interneto-
wy. Z całą jego uporządkowaną 
strukturą, która odpowiada no-
woczesnemu narzędziu sprze-
daży. Cała sztuka polega bowiem 
na tym, by klienta jak najdłu-
żej zatrzymać w naszym sklepie. 
By coś kupił i mógł przy tym za-
wrzeć transakcję kupna/sprzeda-
ży w jak najprostszy i najszybszy 
sposób.  

Podobny mechanizm dotyczy 
szybkiej pożyczki?

Tak. Klient, który u nas stara 
się o taką pożyczkę, musi prze-
słać nam tylko skan awersu i re-
wersu dowodu osobistego i zrobić 
zdjęcie swojej twarzy. To wszyst-
ko. Dzięki naszej aplikacji, któ-

rą wcześniej pobrał na telefon, 
przeprowadzamy jego błyska-
wiczną weryfikację W bankach 
czasem jest to na tyle skompli-
kowane i trwa na tyle długo, że 
klient w tym czasie potrafi się już 
rozmyślić. Dzięki no-
wym technologiom 
tuż po kliknięciu 
upływa bardzo krót-
ki czas potrzebny na 
weryfikację klienta, 
po czym następu-
je zawarcie wiążącej 
umowy.

W jakim stopniu 
wasza aplikacja jest 
oparta na technolo-
giach wykorzystu-
jących sztuczną in-
teligencję?

Całkowicie. Nasza 
aplikacja oparta jest 
właśnie na algorytmach AI. Au-
tomatyzuje całe zaplecze trans-
akcji, wspierając różnymi funk-
cjami procedurę zakupu i zapłaty. 
Człowiek w nią nie ingeruje. De-
cyzja o udzieleniu pożyczki za-
pada bez udziału analityka czy 
komitetu kredytowego, jak to ma 
miejsce w banku. Wprowadzili-
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     WYWIAD

O nowoczesnych instrumentach finansowych, 
pożytku płynącym z wykorzystywania sztucznej 
inteligencji oraz kierunku, w którym  zmierza 
rynek e-commerce, rozmawiamy z Bartoszem 
Tomczykiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej 
i współwłaścicielem firmy Provema. 
 Rozmawiał Robert AZEMBSKI

Ludzie nie są 
bezstronni. Tylko 
algorytm ma 
zawsze ten sam 
humor i zawsze 
podejmuje trafne 
decyzje. Nasz 
na podstawie 
197 zmiennych 
określa czynnik 
ryzyka związany 
z udzieleniem 
pożyczki.

Instrumenty finansowe
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padku, szybkich pożyczek, chodzi 
o wyeliminowanie błędu ludzkie-
go – wykorzystanie AI jest o wie-
le bezpieczniejsze niż w sytuacji, 
gdy decyzje podejmują tylko lu-
dzie. Znowu posłużę się przy-
kładem pożyczki. Przy tej trady-
cyjnej wiele zależy od osoby czy 
osób ją przyznających, od ich po-
glądów, sympatii do danej firmy, 
czy nawet do konkretnego czło-
wieka itp. Ludzie nie są bezstron-
ni. Tylko algorytm ma zawsze ten 
sam humor i zawsze podejmu-
je trafne decyzje. Nasz na pod-
stawie 197 zmiennych określa 
czynnik ryzyka związany z udzie-
leniem pożyczki. Wszystkie de-
cyzje u nas są nie tylko zautoma-
tyzowane, ale także raportowane 
online. Algorytmy sztucznej in-
teligencji, na podstawie coraz 
większej ilości dostarczanych im 
danych, same się uczą, redukując 
liczbę niespłaconych kredytów. 
Ze wszystkich firm finansowych 
na polskim rynku mamy obec-
nie najniższą szkodowość portfe-
li kredytowych, tj. poniżej 2 proc. 
Przekłada się to na wymierne ko-
rzyści dla przedsiębiorcy handlu-
jącego w Internecie, który dzię-
ki naszym rozwiązaniom posiada 
dostęp do pozytywnie zweryfiko-
wanych, wiarygodnych klientów, 
którzy zawsze mogą liczyć na na-
sze finansowanie. 

Zgodzi się Pan, że AI można 
wykorzystać na bardzo róż-
ne sposoby? Używa się ich na 
przykład już w contact center, 

a nawet w działach HR, przy re-
krutacjach pracowników. 

Tak, są już takie aplikacje 
wspomagające procesy rekru-
tacyjne na praktycznie każdym 
poziomie ich prowadzenia. Ist-
nieją na przykład aplikacje po-
zwalające dokonywać wstępne-
go „odsiewu” składanych do firm 
CV. Pomagają szczególnie tam, 
gdzie trzeba zweryfikować kil-
kaset zgłoszeń na jedno miejsce 
pracy. Pozwala to firmie rekru-
tującej oszczędzić czas i bardzo 
konkretne pieniądze, a kierownic-
two otrzymuje już do rozważenia 
kandydatury osób, których profi-
le naprawdę pasują do poszuki-
wanej osoby.

Wróćmy jeszcze do kwestii 
sprzedażowych. W jakim kie-
runku – mówiąc ogólnie – bę-
dzie zmierzał e-commerce? 

Moim zdaniem za 5–10 lat 
prowadzenie na przykład gale-
rii handlowej nie będzie miało 
w ogóle racji bytu. Wykorzystu-
jąc technologie AI już dziś można 
zamówić ubranie bez wychodze-
nia z domu. W tym kierunku pój-
dzie wszystko, by jak najbardziej 
upraszczać i automatyzować. Już 
obecnie trudno wyobrazić so-
bie jakikolwiek sklep, który nie ma 
swojego odpowiednika w Interne-
cie. E-commerce pozwala dotrzeć 
do tylu potencjalnych klientów, ilu 
jeszcze się w historii nie zdarzyło 
– bez ograniczeń czasowych i te-
rytorialnych. I tylko będzie się da-
lej z powodzeniem rozwijać. 

Usługi coraz bardziej wirtualne,  zdalne i inteligentne



jednak pamiętać, że rynek szyb-
ko się nasącza. 

Badania konsumentów po-
kazują, że do zakupów interne-
towych przekonali się także ci, 
którzy nigdy wcześniej nie de-
klarowali kupowania w sieci. Fir-
my prowadzące jedynie stacjo-
narne sklepy i salony, liczące na 
rychłe odmrożenie gospodarki, 
zdecydowanie straciły. Sprze-
daż e-commerce B2B wzrosła  
z 1,1 bln dolarów w 2019 r. do  
1,3 bln dolarów w 2020 r. 

Jak sprzedawać?
Sprzedaż w systemie e-com-
merce była już oczywiście popu-
larna przed wybuchem pandemii 
COVID-19, ale ona przyspieszy-
ła rewolucję w sprzedaży, dodat-
kowo przynosząc na rynek dużo 
nowinek technologicznych.

– Zawsze rekomenduję jed-
nak ograniczenie technologii 
do absolutnego minimum, któ-
re pozwoli efektywnie rozpo-
cząć sprzedaż. Po pierwsze, tak 
jest szybciej, a lepiej inwesto-
wać w sklep, który coś zarabia. Po 
drugie, to rynek zweryfikuje, czy 
ambitne plany i pomysły właści-
cieli sklepu na pewno są uzasad-
nione – twierdzi Marek Kich z X-
Coding IT Studio. 

Nasz rozmówca zauważa, że 
najłatwiej mają firmy, które do-
piero startują i prowadzą nie-
skomplikowaną sprzedaż. Tam 
sklep, w znaczeniu technologii 
i narzędzia, stanowi sprawę dru-

gorzędną. Najważniejsza będzie 
odpowiednia strategia sprzeda-
ży i jej wdrożenie.

Oczywiście można i należy 
wspierać się możliwościami, któ-
re dają media społecznościowe: 

– Na Facebooku do dyspozy-
cji sprzedających są transmisja 
live i czat. Sprzedający pokazuje 
na żywo towary, mówi o cenach, 
rozmiarach itp. Przyszli klien-
ci na czacie zadają szczegółowe 
pytania, a gdy chcą kupić, zgła-
szają się bezpośrednio do sprze-
dającego za pomocą messen-
gera albo zostawiają komunikat 
na czacie. W rozmowie prywat-
nej ustalane są szczegóły, prze-
syłany jest link do e-sklepu lub 
po prostu udostępniamy numer 
konta do wpłaty i dane adreso-
we do wysyłki – opowiada Da-
niel Parzych z Managing Partner 
Escola SA.

Skuteczna jest też transmisja 
„live” nadawana bezpośrednio 
ze sklepu. Pozwala na zwiększe-
nie rozpoznawalności nie tylko 
samego sklepu i jego produktów, 
ale także pracowników. Produkty 
bądź usługi mogą omawiać rów-
nież eksperci podczas zdalnego 
panelu dyskusyjnego, a specjal-
ny przycisk na ekranie umożliwia 
szybkie sfinalizowanie transakcji. 

Dobre jest wszystko, co nowe, 
unikatowe, dopasowane do ak-
tualnych oczekiwań odbiorców. 
Miejsce na rynku na takie pro-
dukty i usługi zawsze się znaj-
dzie. 

sprzedaży książek science-fic-
tion, thrillerów, horrorów oraz 
powieści fantasy w języku an-
gielskim wskazują informa-
cje wydawców. W tym ostatnim 
przypadku czytanie to nie tylko 
relaks, ale i okazja do edukacji. 
Sporym zainteresowaniem cie-
szą się też książki, czasopisma, 
e-booki oraz audiobooki trak-
tujące o szeroko pojętej ekono-
mii i gospodarce. 

Co jeszcze? Wszystko do 
przeprowadzenia domowego 
remontu. Nieodmiennie konsole 
do gry. No i oczywiście zabaw-
ki. W zeszłym roku szczególnie 
dobrze sprzedawały się kloc-
ki o zróżnicowanych kształtach, 
gry planszowe, zestawy małego 
naukowca i inne zabawki wspo-
magające kreatywność. Trzeba 
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staci produkcji, warto za-
interesować się zbytem 
produktów regionalnych, 
w tym naturalnych.

– Koncentrując się na 
działaniach bardziej lokal-
nych, można promować towary 
i sprzedawać je na popularnych 
serwisach sprzedażowych w In-
ternecie. Ale już niekoniecznie 
w porównywarce cenowej – tłu-
maczy Bartosz Pilch. – Nie dys-
ponując odpowiednio dużym 
budżetem, trudno będzie prze-
bić się na tle ofert firm, które są 
już dłużej w sieci i zdążyły zbu-
dować swoją reputację oraz mają 
znaczące zaplecze kapitałowe. 
Używania porównywarki ceno-
wej nie warto rekomendować 
szczególnie dla produktów ma-
sowych i niskomarżowych. Chy-
ba że ktoś ma produkt bardziej 
niszowy, gdzie konkurencja jest 
mniejsza, a przedsiębiorca ko-
rzysta z porównywarki w celach 
przede wszystkim promocyj-
nych – dodaje ekspert.

Dla ducha i relaksacji
Co robią ludzie w czasie pan-
demii COVID-19? Jak się oka-
zuje, więcej czytają. Na wzrost 

Produkty home office 
sprzedawały się już do-
skonale w minionym roku. 

Można spodziewać się, że w tym 
będzie wzmożony popyt nie tyl-
ko na laptopy, tablety, smart-
fony i drukarki oraz akcesoria 
do nich, ale także na coraz no-
wocześniejsze kamery interne-
towe, wyposażenie domowego 
studia, softboxy i lampy LED.

A jeśli ktoś żył ze sprzeda-
ży np. sprzętu i akcesoriów do si-
łowni? Będzie mu łatwo przesta-
wić się na produkcję i sprzedaż 
maseczek?

– Nie jest tak prosto przebran-
żowić się i sprzedawać z powo-
dzeniem „pandemiczne” produk-
ty. Jeśli ktoś jest producentem, to 
owszem, może to robić. Jeśli jed-
nak nie, to lepiej, żeby skoncen-
trował się na sprzedaży pro-
duktów niszowych, na przykład 
towarów „relaksacyjnych” – mówi 
Bartosz Pilch, dyrektor ds. E-com-
merce i Marketingu SIG.

Zdrowe, dla zdrowia, 
w zdrowiu... 
Analizując zeszłoroczne rekor-
dy sprzedaży, oparliśmy się na 
raporcie „Top wzrosty w kate-

goriach” przygotowanym przez 
poznańską agencję SEO i SEM 
„Widoczni”. Ponieważ do lasu już 
wolno wchodzić, a wiosna za pa-
sem, nie dziwi odnotowany przez 
tę agencję wzrost sprzedaży ro-
werów, odzieży rowerowej, hu-
lajnóg oraz innych sprzętów 
sportowych. W tym roku będzie 
podobnie.

Być eko jak najbardziej jest 
na fali, bo kojarzy się ze zdro-
wiem. Co sprzedawać w skle-
pie z wyposażeniem eko? Przez 
cały miniony rok z powodzeniem 
sprzedawały się papierowe, sta-
lowe i bambusowe słomki. Tale-
rze z otrąb, drewniane sztućce, 
biodegradowalne opakowania 
na wynos, butelki wielorazowego 
użytku, kartony itp.

Rośnie też sprzedaż jedzenia 
bio. Chodzi przy tym również 
o zdrowe zamienniki popular-
nych przekąsek. Otwierając na-
wet niewielki sklep internetowy, 
należy zwrócić uwagę na to, by 
nasze towary różniły się od tych, 
które można znaleźć na półkach 
dyskontów i hipermarketów.

Jeśli ktoś nie przepada za 
produktami bio lub nie ma za-
plecza do ich sprzedaży w po-

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI22

Co i j@k sprzedawać  w dobie pandemii?Co i j@k sprzedawać  w dobie pandemii?
O tym, że koronawirus popchnął gospodarkę w kierunku Internetu 
i przyspieszył to, co było nieuniknione, doskonale wiemy. Rzadziej 
wspomina się natomiast o tym, że zmiana sposobu funkcjonowania 
konsumentów wygenerowała zapotrzebowanie na specyficzne produkty, 
które wcześniej były zamawiane w skromnych ilościach. Stwarza to nowe 
szanse szczególnie małym i średnim firmom.    Robert  AZEMBSKI

     GOSPODARKA Handel w sieci

Sprzedaż 
e-commerce 

B2B  
wzrosła z  

 
 1,1  

bln dolarów 
 w 2019 r. do

  1,3  

bln dolarów
w 2020 r.



nie większą grozę niż obecnie. 
Notabene zmieniło się to dopie-
ro po kryzysie z 2008 r. Jednak-

że limit w konstytucji 
został zawarty i ni-
komu on nie wadził 
w okresie prospe-
rity. Można nawet 
powiedzieć, że słu-
żył społeczeństwu, 
ponieważ ograni-
czał często nieracjo-
nalne pomysły rzą-
dzących, które miały 
służyć korupcji poli-
tycznej, tj. kupowa-
niu głosów. Tak było 
do czasu. Konkretnie 

do czasu załamania koniunktury. 

Świat zmienia paradygmat
Pierwsze problemy pojawiły się 
na przełomie dekad, kiedy w Pol-
sce miało miejsce apogeum kry-

zysu gospodarczego, który wy-
buchł w USA w 2008 r. Wówczas 
zaczęło się szukanie pieniędzy 
i liczenie każdej złotówki. Dodat-
kowo problemem było to, że Pol-
ska była w ferworze przygotowań 
do EURO 2012 i wydatki inwesty-
cyjne były znaczne. Ostatecz-
nie dobiliśmy z długiem publicz-
nym do poziomu 56 proc. PKB  
w 2013 r. Wówczas udało nam się 
uniknąć limitu konstytucyjnego. 

W tamtym okresie zmieniono 
jednak podejście do długu pu-
blicznego. Zaczął zmieniać się 
paradygmat. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy czy też Bank 
Światowy, które dotychczas lu-
bowały się w polityce austeri-
ty, zaczęły zmieniać poglądy. 
Uwidoczniło się to przy drugim 
kryzysie, którego właśnie jeste-
śmy świadkami. Bank Świato-
wy i MFW całkowicie zmieniły  

już w tamtym okresie część kra-
jów nie realizowała założeń pak-
tu, który dopiero wszedł w życie. 

Niemniej jednak 
Polska w 1997 r. by- 
ła stosunkowo mło- 
dą demokracją, któ- 
ra aspirowała do 
Wspólnoty Europej-
skiej. Z tego powodu 
ówcześni legislato-
rzy, chcąc przypo-
dobać się Brukse-
li, postanowili wpisać 
limit długu do PKB 
na poziomie 60 proc. 
do konstytucji. Pi-
sząc o tym, musimy 
pamiętać, by nie popełnić błę-
du prezentyzmu. Bądź co bądź 
ekonomia ćwierć wieku temu wy-
glądała nieco inaczej i inne było 
podejście do długu publiczne-
go. Wówczas budził on znacz-
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Limit długu publicznego

cie czego w sytuacji kryzysu nie 
miały marginesu na zwiększenie 
wydatków. W tamtych czasach 
takie myślenie było powszechne, 
gdyż nie było wiadome, do ja-
kiego stopnia państwo może się 
bezpiecznie zadłużać. Wówczas 
ustalono, że bezpiecznym pozio-
mem jest dług publiczny do PKB 
na poziomie 60 proc. Dziś wiemy, 
że jest on znacznie wyższy i za-
leżny od wielu czynników. 

Niemniej jednak Pakt Sta-
bilności i Wzrostu zakładał, że 
dług publiczny nie może prze-
kroczyć wspomnianych 60 proc., 
jeśli chodzi o stosunek do PKB, 
a deficyt budżetowy 3 proc. PKB. 
Już w momencie ustalania pak-
tu większą wagę przywiązywano 
do deficytu, gdyż były państwa, 
które niespecjalnie spełnia-
ły kryteria związane z długiem 
publicznym. Wynika z tego, że 

Pandemia COVID-19 poka-
zała bardzo ważną rzecz 
związaną z finansami pu-

blicznymi. Chodzi mianowi-
cie o wpisany do konstytucji li-
mit zadłużenia się w stosunku do 
PKB.

Wiele osób powie, że to 
bardzo dobry zapis i nie wi-
dzi w nim żadnego problemu. 
I częściowo osoby te będą mia-
ły rację. Taki zapisek jest bar-
dzo dobry w okresie prosperi-
ty, gdyż hamuje populistyczne 
zapędy władzy do rozdawa-
nia lekką ręką pieniędzy, któ-
re w tamtym momencie nie 
powinny być wydawane. Jed-
nakże w przypadku dekoniunk-
tury taki zapis, wbrew temu, co 
się może wielu osobom wyda-
wać, jest poważnym balastem 
istotnie wpływającym na dal-
sze możliwości rozwojowe. 

Sposób na  
przypodobanie się 
Pomysł na wpisanie do ustawy 
zasadniczej maksymalnej rela-
cji długu publicznego do PKB 
na poziomie 3/5 rocznej war-
tości produktu krajowego brut-
to nie wziął się znikąd. W 1997 r., 
kiedy finalizowano w Polsce kon-
stytucję, w tym samym czasie na 
szczeblach europejskich (wów-
czas Wspólnoty Europejskiej) fi-
nalizowany był inny dokument. 
Chodzi o Pakt Stabilności i Wzro-
stu. Jest to porozumienie pomię-
dzy państwami członkowskimi, 
które miałoby hamować zapędy 
niektórych krajów do nadmier-
nego zadłużania się. Konkretnie 
chodziło o to, by wyeliminować 
pokusę nadużycia, która wystę-
powała w czasie prosperity. Przy 
dobrej koniunkturze państwa 
chętnie się zadłużały, w efek-

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI24

     FINANSE

Pandemia koronawirusa drastycznie zmieniła funkcjonowanie firm, państw 
i społeczeństw. Jednocześnie uwidoczniła wiele problemów, które dotychczas 
były niewidoczne albo skutecznie tuszowane. Teraz widać je jak na dłoni, 
w związku z czym jest to kolejny powód, by rozpocząć debatę na ich temat.
 Filip  LAMAŃSKI

Próg, o który  
można wybić sobie zęby

Bank Światowy 
i Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy 
całkowicie zmieniły 
paradygmaty 
ekonomii 
i jednogłośnie 
stwierdziły, że 
dług jest sprawą 
drugorzędną.
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rzy zwracali uwagę, że zwięk-
szenie możliwości zadłużania się 
to większe możliwości inwesty-
cyjne. Dodatkowe środki będzie 
można zainwestować w cyfryza-
cję, transformację energetyczną 
oraz infrastrukturę. 

Ponadto, jak dowodzą bada-
nia, jeśli zadłuża się państwo, to 
w mniejszym stopniu muszą to 
robić podmioty prywatne. Z tego 
powodu o tyle lepiej, jeśli zadłu-
ża się państwo, gdyż oprocento-
wanie długu zaciąganego przez 
Skarb Państwa jest znacznie niż-
sze niż przez sektor prywatny. 
W lutym pierwszy raz w historii 
udało się Ministerstwu Finansów 

uplasować na aukcji 
obligacje z rentow-
nością na poziomie 
0 proc. To pokazuje, 
dlaczego Polska po-
winna skończyć z ar-
chaicznym wymy-
słem, jakim jest limit 
długu publiczne-
go i zwiększyć swoje 
możliwości rozwojo-

we za pomocą taniego pieniądza. 
Jeśli jednak ciągle mamy oba-

wy (poniekąd zasadne), że rzą-
dy będą wydawać pieniądze na 
lewo i na prawo, to wówczas na-
leży spróbować podnieść limit 
do 100 proc. PKB. Można również 
zastosować półśrodki, na mocy 
których obecny limit pozostanie, 
jednak w przypadku ryzyka wy-
stąpienia recesji będzie można 
go przekroczyć, ale do poziomu 
nie większego niż 100 proc. PKB. 

Powinniśmy rozważyć te wa-
rianty, bo na razie sami zało-
żyliśmy sobie pętlę na szyję 
i nie bardzo wiemy, jak się z niej 
uwolnić. 

paradygmaty ekonomii i jedno-
głośnie stwierdziły, że dług jest 
sprawą drugorzędną i państwa 
powinny ratować miejsca pracy 
i chronić społeczeństwo przed 
ubóstwem. O długu zacznie się 
myśleć później. Zresztą podob-
ny sygnał wysłała Komisja Eu-
ropejska.

To był znak dla państw, że 
mogą się zadłużać, a stare zasa-
dy ekonomii na razie mogą odło-
żyć na półkę. Sęk w tym, że Pol-
ska bardzo mocno przywiązała 
się do tych zasad, wpisując je so-
bie do konstytucji. Tym oto spo-
sobem zaczęło się uprawianie 
ekwilibrystyki księgowej. Na ko-
niec 2019 r. nasz dług publiczny 
wynosił ok. 46 proc. PKB i był to 
relatywnie bezpieczny poziom. 
Bezpieczny, biorąc pod uwagę 
normalne czasy. Niestety, nasta-
ły czasy nienormalne. Potrzeb-
na była stymulacja gospodarki, 
a na dodatek nasza gospodarka 
zaczęła się kurczyć, a więc zaczął 
rosnąć wskaźnik długu publicz-
nego do PKB. 

W związku z tym rząd posta-
nowił powypychać środki pomo-
cowe do wszelkich instytucji i to 
z ich ramienia pompować pienią-
dze w gospodarkę. Oczywiście to 
ma nas uchronić przed przekro-
czeniem limitu konstytucyjnego. 
I pewnie uchroni, bo Polacy liczą 
ten dług po swojemu i niektórych 
poczynionych wydatków naj-
prawdopodobniej nie wliczymy 
w dług publiczny. Eurostat jed-
nak nie bawi się w takie sztucz-
ki księgowe i wrzuca wszystko, 
jak zresztą należy robić, do jed-
nego worka pod nazwą dług pu-
bliczny. Dlatego krajowe rachunki 
mogą nam pokazywać, że jeste-

śmy z długiem poniżej poziomu 
60 proc. PKB, a unijne rachun-
ki będą mówić wręcz przeciwnie. 

Czy to coś zmienia? Abso-
lutnie nic. Wartość zadłużenia 
jest taka sama i tyle samo trze-
ba będzie spłacić, niezależnie 
od tego, kto to liczy. Z tą różnicą, 
że na potrzeby krajowe musimy 
sami siebie oszukiwać, bo mamy 
w konstytucji zapis nieprzystają-
cy do dzisiejszych realiów. Kie-
dyś 60 proc. długu publicznego 
wydawało się czymś na grani-
cy bezpieczeństwa. Dziś są już 
nie tylko kraje, których dług wy-
raźnie przekracza 100 proc. PKB, 
ale także takie jak Japonia, gdzie 
dług przekroczył 
już 230 proc. PKB. 
Oczywiście państwo 
państwu nierówne, 
jednak w przypad-
ku Polski, która po-
siada własną walutę 
i 3/4 długu w walucie 
krajowej, możliwo-
ści na zadłużanie są 
z pewnością większe 
niż 60 proc. PKB.

Tańszy dług
Warto więc rozpocząć dyskusję 
nad tym, czy konstytucyjny limit 
długu publicznego powinien zo-
stać zniesiony. Jeśli tak, to w za-
mian z całą pewnością powinny 
zostać stworzone sztywne ramy 
prawne, które ograniczałyby 
możliwości finansowania przez 
rząd populistycznych obietnic 
wyborczych, które w długim ter-
minie są szkodliwe społecznie 
i gospodarczo. O zniesienie limitu 
zapisanego w konstytucji można 
było również przeczytać w Ape-
lu Młodych Ekonomistów, któ-

Wartość zadłużenia 
jest taka sama 
i tyle samo trzeba 
będzie spłacić, 
niezależnie od tego, 
kto i w jaki sposób 
to zadłużenie liczy.

     FINANSE
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przowego, którzy zostali odcięci 
od rynku Państwa Środka w mo-
mencie, gdy mieli szansę go za-
wojować. I tu jednak nie nale-

ży dopatrywać się 
ich winy, ponieważ 
przyczyną naszej 
nieobecności od lat 
pozostaje afrykański 
pomór świń. 

Zarówno w przy-
padku drobiu, jak 
i trzody chlewnej 
istotną przyczyną 
zamknięcia się Chin 
na eksport z Polski 
tych grup towaro-
wych jest kampania 
mająca na celu mak-
symalne uniezależ-

nienie się Chin od importu mięsa 
i jego przetworów z krajów trze-
cich – w tym Polski. Tendencja 
ta widoczna jest w masowej ak-
cji wielkiej odbudowy chińskich 
stad trzody chlewnej. 

Perspektywiczną grupą 
względem eksportu do Chin 
wydają się być także produkty 
mączne oraz pasze pochodzenia 
mlecznego. W ubiegłym miesią-
cu resort rolnictwa ogłosił osią-
gnięcie w tej kwestii porozumie-
nia z Generalną Administracją 
Celną Chin. Na ożywienie wciąż 
liczą także producenci słodyczy 
i jabłek. 

Waga dywersyfikacji
Zarówno prezydent Andrzej 
Duda, jak i minister Grzegorz 

Puda podkreślali w ostatnich ty-
godniach wagę dywersyfikacji 
ryzyka eksportowego w odnie-
sieniu do rynku rolno-spożyw-
czego w Polsce. Obaj jedno-
znacznie twierdzili wówczas, że 
krajowi producenci dbać powin-
ni szczególnie o rozwój eksportu 
właśnie do Chin. 

Środowiska rolne słusznie za-
uważyły, że deklaracje – głów-
nie w kontekście ministra Pudy 
– będą musiały zmierzyć się 
z jego niechęcią względem ho-
dowców zwierząt futerkowych. 
Według szacunków przedsta-
wionych przez ambasadora 
Chin kraj ten pozyskuje rocz-
nie skóry zwierząt futerkowych 
pochodzące z polskich gospo-
darstw o wartości przekracza-
jącej ponad 100 mln dolarów. 
Stanowi to 10 proc. ogółu zapo-
trzebowania Państwa Środka na 
ten surowiec. Dotychczas trans-
akcje pomiędzy polskimi i chiń-
skimi przedsiębiorcami realizo-
wane były za pośrednictwem 
domów aukcyjnych niezwiąza-
nych ani z Polską, ani z China-
mi. Teraz sytuacja ma się zmie-
nić, ponieważ realne pozostają 
plany utworzenia w okolicach 
Radomia polsko-chińskiej aukcji 
skór zwierząt futerkowych, która 
miałaby być największym tego 
typu globalnym ośrodkiem. In-
westycja ta mogłaby stanowić 
symbol przyszłej współpra-
cy gospodarczej między oboma 
państwami.  

ka w rejonach, w których nie jest 
ono jeszcze znane. 

Dotychczas silna pozycja 
polskiego sektora drobiarskiego 
na rynku chińskim 
zachwiana zosta-
ła przez epidemię 
grypy ptaków. Pol-
scy drobiarze znaj-
dują się jednak na 
liście podmiotów 
d ługoterminowo 
dopuszczonych do 
eksportu produktów 
drobiarskich do Chin 
i należy liczyć na to, 
że gdy Europa po-
radzi sobie z epide-
mią, wskaźniki eks-
portowe poszybują 
w górę. 

W trudnej sytuacji znaleźli 
się także producenci mięsa wie-

rzy przegrywają z polskimi eks-
porterami. Także dobra orga-
nizacja polskiego rynku mleka, 
oparta na rozbudowanym sys-
temie spółdzielczości rolnej, ma 
tu swoje znaczenie – dostawcy 
są w stanie osiągnąć wysoki wo-
lumen przy zachowaniu ocze-
kiwanych przez odbiorców cen. 
Już na rok 2021 planowane są 
kolejne misje gospodarcze, któ-
rych celem jest zwiększenie roz-
poznawalności polskiego mle-

T ylko 1 proc. eksportu ar-
tykułów rolno-spożyw-
czych z naszego kra-

ju trafia na rynek chiński. Gdy 
pod uwagę weźmiemy jednak 
ogół importu nad Wisłę, Chiny 
odpowiadają aż za 12 proc. jego 
wartości. 
Najnowsze dane GUS, dotyczące 
polsko-chińskiej wymiany han-
dlowej na rynkach rolnych, wska-
zują jasno, że saldo naszego kraju 
w tej korelacji jest ujemne i wy- 
 niosło 190 mln euro w okresie 
od stycznia do listopada 2020 r. 
Z Chin sprowadzamy – biorąc 
pod uwagę towary rolne – głów-
nie herbatę, soki, suszone warzy-
wa, algi oraz produkty do karmie-
nia zwierząt. Tylko w pierwszych 
jedenastu miesiącach ubiegłego 
roku towary te warte były prze-
szło 382 mln euro. 

Silna konkurencja międzyna-
rodowa, bariera językowa, od-
ległość, dynamicznie zmienia-
jące się przepisy oraz różnice 
kulturowe skutecznie utrudnia-
ją wypracowywanie długoter-
minowych i perspektywicznych 
relacji z Chinami. Dotyczy to 

wielu branż sektora rolnego, 
choć na szczęście nie wszyst-
kich. Nie bez znaczenia pozosta-
ją też epidemie afrykańskiego 
pomoru świń oraz grypy ptaków, 
które niwelują możliwości ro-
dzimych sektorów hodowli dro-
biu i trzody chlewnej względem 
kontynuowania skutecznej eks-
pansji u azjatyckiego giganta. 

Coś jednak sprzedajemy
W samym tylko 2020 r. eksport 
mleka i jego przetworów do Chin 
zwiększył się aż o 70 proc. Do 
Chin powędrowało polskie mle-
ko, sery, serwatka i wiele innych 
produktów, które – ze wzglę-
du na wysoką jakość na tle glo-
balnej konkurencji – zadomo-
wiły się na chińskich półkach 
sklepowych. To właśnie ta gru-
pa towarowa odgrywa najbar-
dziej istotne znaczenie w eks-
porcie rodzimych artykułów 
rolno-spożywczych do Chin 
z wynikiem na poziomie 39 proc. 
ogółu. Dzieje się tak dlatego, że 
polskie mleko pozostaje najbar-
dziej konkurencyjne cenowo na 
tle wielkich graczy unijnych, któ-

Chiny to największy rynek konsumencki na świecie. Wciąż jednak Państwo 
Środka to niezbyt często wybierany kierunek przez polskich eksporterów 
artykułów rolno-spożywczych. Chiny zagospodarowują zaledwie około 1 proc. 
udziału krajowego rolniczego handlu zagranicznego. Również saldo wymiany 
handlowej jest tu dla Polski niekorzystne. Przyczyn tego stanu rzeczy 
dopatrywać należy się w wieloletnich zaniedbaniach, ale także szeregu sytuacji 
niezależnych ani od decydentów, ani od samych producentów żywności. 
 Robert  KUJAWA

Czym polscy rolnicy kuszą Chińczyków?
Kierunek Azja     EKSPORT

Wizyta An-
drzeja Dudy 
w 2016 r. 
w Chinach. 
Niedawno 
prezydent 
Polski przy-
pomniał, że 
krajowi pro-
ducenci po-
winni szcze-
gólnie dbać 
o rozwój eks-
portu właśnie 
do Chin.

Tylko 1 proc. 
eksportu artykułów 
rolno-spożywczych 
z Polski trafia na 
rynek chiński. 
Gdy pod uwagę 
weźmiemy ogół 
importu nad Wisłę, 
Chiny odpowiadają 
aż za 12 proc. jego 
wartości.
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Halowe Mistrzostwa Europy 2021     SPORT

czas 2:43.13 i obronił trzecią po-
zycję. W całej rywalizacji zgro-
madził 6133 pkt i poprawiając 
rekord życiowy, zdobył brązo-
wy medal.

– To mój pierwszy między-
narodowy sukces. Czekałem na 
niego 12 lat! Dedykuję go żonie, 
która mnie najbardziej mobilizu-
je, i trenerowi Michałowi Model-
skiemu – zadeklarował po za-
wodach zawodnik należący do 
Grupy Sportowej ORLEN.

Wiesiołek przyznał, że me-
dal jest dla niego spełnieniem 
marzeń. – Czekałem na nie-
go bardzo, bardzo długo. Jest 
wymarzony, wyśniony! Jestem 
brązowym medalistą halowych 
mistrzostw Europy. W Polsce, 
w Toruniu! Pięknie – cieszył się 
wieloboista Warszawianki.

Z brązowym medalem z To-
runia wrócił też inny zawodnik 
wspierany przez ORLEN – Piotr 
Lisek. To jego drugi w karierze 
brąz mistrzostw Europy w hali. 
Zawodnik OSOT-u Szczecin nie 

schodzi z podium europejskie-
go czempionatu pod dachem od 
sześciu lat! W drodze po kolejny 
medal Polak pokonał w pierw-
szych próbach 5.50 i 5.70 oraz 
w trzeciej 5.80. – To nie był dla 
mnie łatwy sezon, więc cieszę się 
z tego medalu. Przed zawoda-
mi brałbym go w ciemno. Zrobi-
łem, co mogłem. Medal cieszy – 
przyznał Lisek.

Złota z Glasgow nie udało się 
obronić naszemu najlepszemu 
kulomiotowi Michałowi Haratyko-
wi. Choć apetyty, szczególnie po 
rekordzie życiowym w hali (21.83), 
jaki Haratyk uzyskał kilka tygo-
dni wcześniej podczas ORLEN 
Cup 2021, na kolejny triumf Pola-
ka były duże, to srebro z Torunia 
mimo wszystko należy uznać za 
kolejny sukces w karierze Polaka. 

Finałowy konkurs Haratyk 
rozpoczął od próby na 20.89, 
która pozwoliła mu na objęcie 
prowadzenia. Później dalej pcha-
li Chorwat Filip Mihaljević oraz 
Portugalczyk Francisco Belo. Ha-

halowy rekord Polski. – Forma 
życia! To są moje mistrzostwa, 
jestem u siebie – mówiła po pół-
finale Święty-Ersetic. 

W biegu finałowym było już 
nieco gorzej. Wynik 51,41 po-
zwolił Polce na zdobycie srebr-
nego medalu. Zawodniczka 
Grupy Sportowej ORLEN ule-
gła jedynie świetnie dyspono-
wanej w tym sezonie Holender-
ce Femke Bol. 

– Dziewczyny zaczęły bardzo 
mocno. Liczyłam się z tym, że 
mogą być przepychanki. Wal-
czyłam, na ile starczało mi sił. 
Długo biegłam po drugim torze, 
a i tak udało mi się uzyskać war-
tościowy wynik – komentowała 
finałowy bieg Święty-Ersetic.

Z dedykacją dla żony
Bardzo miłą niespodziankę so-
bie i kibicom sprawił Paweł Wie-
siołek. Nasz najlepszy wielobo-
ista w ostatnim dniu mistrzostw 
w finałowym biegu na 1000 
metrów do siedmioboju uzyskał 
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ale tuż za nią metę przekroczyły 
Joanna Jóźwik (2:04.00) i Ange-
lika Cichocka (2:04.15). 

– To były fantastyczne mi-
strzostwa. Czułam się bardzo 
dobrze. Nie chciałam prowadzić 
tego biegu, ale sytuacja na bieżni 
mnie do tego zmusiła – komen-
towała na gorąco Jóźwik.

Brązowy medal, drugi w ka-
rierze na Halowych Mistrzo-
stwach Europy, zdobyła Angeli-
ka Cichocka. – Przyjechałam do 
Torunia bardzo dobrze przygoto-
wana. Mogłam wygrać ten bieg, 
gdyż jego tempo było słabe. Nie 
zmienia to faktu, że wracam do 
dobrej dyspozycji i to świetny 
prognostyk przed sezonem let-
nim – podkreśliła zawodniczka. 

O włos od triumfu w biegu na 
400 metrów była natomiast Ju-
styna Święty-Ersetic. Nasza zło-
ta medalistka na tym dystansie 
z Berlina (mistrzostwa Europy 
2018 na otwartym stadionie) fe-
nomenalnie spisała się w biegu 
półfinałowym, w którym zdekla-
sowała rywalki. Wygrała go, po-
prawiając czasem 51.34 własny 

Wyjątkową niespodzian-
kę sprawił Patryk Do-
bek, który zdomino-

wał rywalizację w biegu na 800 
metrów. Takiego rozstrzygnię-
cia w finałowym starcie chyba 
nikt się nie spodziewał. Po świet-
nym biegu, specjalizujący się do 
zeszłego sezonu w rywaliza-
cji na 400 metrów przez płotki 
Dobek, pokonał grono doświad-
czonych i utytułowanych rywa-
li i został sensacyjnym bohate-
rem. Na mecie uzyskał bardzo 
dobry czas 1:46.81.

„Nikt, w najbardziej szalonych 
snach, nie mógł przewidzieć 
takiego scenariusza. Sensa-
cja! Szok!” – napisał na Twitte-
rze Marek Plawgo, nasz były 
średniodystansowiec, medalista 
mistrzostw świata i mistrzostw 
Europy.

– Potraktowałem ten finałowy 
bieg jak kolejny etap przygoto-
wań. Nie wiedziałem, kiedy gru-
pa ruszy mocniej, byłem czuj-
ny, kontrolowałem ruchy rywali 
i przechodziłem wyżej. Kiedy zo-
baczyłem lukę, pomyślałem so-

bie „teraz albo nigdy”. I jestem 
mistrzem Europy! – cieszył się 
Dobek.

Mistrzem został w swoim 
ósmym w karierze starcie na dy-
stansie 800 metrów! Przed nim 
teraz kolejne wyzwania. – Mi-
nimum na igrzyska jest bardzo 
wysokie. Będziemy się tym mar-
twić w sezonie letnim. Przemyśli-
my to wszystko z trenerem Kró-
lem – zapewnił zawodnik.   

Za plecami Dobka skuteczną 
walkę o medal stoczył Mateusz 
Borkowski. Zaatakował i wyprze-
dził m.in. utytułowanego Ada-
ma Kszczota. Finiszował dru-
gi i z czasem 1:46.90 wywalczył 
srebro. – Ten finał to był bieg 
moich marzeń. Czułem gaz, je-
stem w formie. Bieg był też do-
bry pod względem taktycznym, 
jestem z niego zadowolony – 
przyznał Borkowski.

Forma rośnie
Dwa medale dla Polski przy-
niósł także finał biegu pań na 
800 metrów. Zwyciężyła Brytyj-
ka Keely Hodgkinson (2:03.88), 
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10 występów 
na medal

Z optymizmem patrzymy w przyszłość, czekając na igrzyska olimpijskie w Tokio. 
W pierwszym w tym sezonie poważnym sprawdzianie, czyli w Halowych 
Mistrzostwach Europy w Toruniu, podczas których PKN ORLEN był Sponsorem 
Generalnym Reprezentacji Polski, nasi lekkoatleci zdobyli 10 medali. Wśród 
medalistów znalazło się czterech zawodników Grupy Sportowej ORLEN.

Polki od lewej: 
Nalia Kacz-
marek, Mał-
gorzata Ho-
łub-Kowalik, 
Kornelia Lesie-
wicz i Aleksan-
dra Gaworska 
zdobyły brązo-
wy medal w fi-
nale sztafety 
4x400 m ko-
biet na lekko-
atletycznych 
halowych mi-
strzostwach 
Europy w To-
runiu.

51.34  
sekundy
to nowy 
halowy 

rekord Polski 
w biegu na 

400 metrów 
ustanowiony 

w Toruniu 
przez 

Justynę 
Święty- 
-Ersetic.
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był dziś po prostu lepszy. Prze-
grać z nim w twardej rywalizacji 
to żadna ujma, bo to gościu, któ-
ry w tym roku prawie poprawił 
rekord świata – przyznał Polak.

Sztafeta na deser
Ostatni medal dla biało-czer-
wonych w toruńskich mistrzo-
stwach zdobyła żeńska sztafeta  
4 x 400 metrów, która w finale 
pobiegła w niespodziewanym 
składzie. W ekipie „Aniołków 
Matusińskiego” znalazły się 
Natalia Kaczmarek, Małgorza-
ta Hołub-Kowalik, Kornelia Le-
siewicz i Aleksandra Gaworska. 

Na starcie nie zobaczyliśmy 
Justyny Święty-Ersetic. – Na roz-
grzewce Justyna doznała kontu-
zji. Wtedy powiedziałam dziew-
czynom, że musimy pobiec nie 
na 100, ale na 150 procent. Tak 
też zrobiłyśmy. Pobiegłyśmy 
dla Justyny – podkreśliła Mał-
gorzata Hołub-Kowalik, zawod-
niczka Grupy Sportowej ORLEN.

Prowadzenie Polkom dała 
biegnąca na drugiej zmianie 
właśnie Hołub-Kowalik. Dziel-
nie walczyła najmłodsza w staw-
ce, niespełna 18-letnia Lesiewicz. 
Ostatecznie nasze zawodnicz-
ki przybiegły na 3. miejscu, uzy-
skując czas 3:29.94.

– Ten start pokazał, że polska 
lekkoatletyka ma szerokie za-
plecze w biegu na 400 metrów. 
Mamy młode dziewczyny, które 
stać na walkę. Jeśli będę odcho-
dzić na emeryturę, to ze spoko-
jem – uśmiechała się Hołub-Ko-
walik, dając do zrozumienia, że 
szczególnie należy docenić wy-
stęp młodziutkiej Lesiewicz 
(rocznik 2003).  

ratyk przebudził się w trzeciej 
serii – uzyskał 21.33 i wrócił na 
prowadzenie. Ostatecznie roz-
strzygnięcia przyniosła jednak 
seria piąta. Czech Tomaš Staněk 
pchnął wtedy na odległość 21.62. 
Polak odpowiedział próbami na 
21.47 i 21.21 – co pozwoliło mu 
zająć ostatecznie 2. miejsce.

– Nie mogę narzekać, srebro 
też jest fajne – mówił po zdo-
byciu medalu Haratyk. – Gdy-
bym skończył konkurs z wyni-
kiem z pierwszej kolejki, byłbym 
smutny. Powalczyłem, były 
emocje. Jest dobrze – dodał.

Zamieszanie 
z dyskwalifikacją
Bardzo duże emocje przyniósł 
finał biegu mężczyzn na 1500 
metrów. Emocje, których kulmi-
nacja nastąpiła długo po tym, 
jak zawodnicy przekroczyli linię 
mety.

Drugi czas w tym biegu uzy-
skał Marcin Lewandowski, jed-
nak Norweg Jakob Ingebrigtsen, 
który wygrał, na drugim wirażu 
przekroczył linię wyznaczają-
cą wewnętrzną krawędź bieżni. 
To sprawiło, że został zdyskwa-
lifikowany, więc oficjalnie to Po-
lak został halowym mistrzem 
Europy. – Też kiedyś byłem 
dyskwalifikowany na mistrzo-
stwach świata. To boli, gorzki 
smak. Trzeba przyznać, że Ja-
kob w tym biegu był lepszy. Po-
stawił wszystko na jedną kartę. 
Spodziewałem się jego ataku, 
ale nie tak długiego finiszu. Zro-
biłem dziś swoje i jestem mi-
strzem Europy! – cieszył się na 
gorąco Lewandowski. Nie mógł 
wtedy jeszcze wiedzieć, że od-

wołanie Ingebrigtsena przynie-
sie skutek.  

Późnym wieczorem po fina-
łowym biegu European Athletics 
zmieniło swoją decyzję. Protest 
Norwega został uwzględniony, 
w związku z czym Ingebrigtsen 
został przywrócony jako halowy 
mistrz Europy. Norweg powoły-
wał się na nowy przepis mówią-
cy o tym, że zawodnik, który zo-
stanie wypchnięty poza bieżnię 
przez rywala, a nie zyska na tym 
przewagi, nie musi zostać zdys-
kwalifikowany. Prawdopodobnie 
dlatego sędziowie zdecydowa-
li się przyjąć odwołanie norwe-
skiej ekipy. 

Werdykt ten Marcin Lewan-
dowski przyjął z klasą. – Jak-
kolwiek by było, to Ingebrigtsen 

Materiał przygotowany we współpracy z PKN ORLEN
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Patryk Dobek 
– sensacyjny 
halowy mistrz 
Europy w bie-
gu na 800 
metrów.

4  
razy z rzędu 

stawał  
na podium 
Halowych 

Mistrzostw 
Europy  

Piotr Lisek.
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FLASH BIZNES

Kolej na wodór
Przedstawiony w lutym projekt polskiej strategii wodorowej do 2030 r. zakłada m.in. wykorzystanie wodoru jako pali-
wa alternatywnego w transporcie, w tym także na kolei. Według założeń do 2025 r. pierwsze zasilane nim lokomoty-
wy i pociągi powinny jeździć po naszych torach, zastępując ich spalinowe odpowiedniki na trudnych do zelektryfiko-
wania trasach. Jako pierwsza spośród polskich producentów chce rozwijać tę technologię bydgoska Pesa. Prezes firmy 
Krzysztof Zdziarski zapowiada, że w tym roku spółka pokaże prototyp manewrowej lokomotywy wodorowej, a za czte-
ry lata chce mieć skład pasażerski na to paliwo. 

Już ponad tysiąc małych i średniej wiel-
kości firm w Polsce z dumą komunikuje 
swój rodzinny charakter, używając zna-
ku towarowego Drzewko Firma Rodzin-
na – informuje Fundacja Firmy Rodzin-
ne. Znak, który według badań kojarzy 
61 proc. Polaków, stał się swoistą mar-

ką parasolową przedsiębiorstw, które 
są dumne ze swojej rodzinności. Firmy 
z drzewkiem zatrudniają już ponad 45 
tys. pracowników. Największa z nich daje 
pracę prawie 3,2 tys. osób. Większość to 
jednak mikroprzedsiębiorstwa stanowią-
ce 57 proc. wszystkich firm. 

Boom na remonty
Rynek sklepów budowlano-remontowych wart jest już 50 mld zł, sektor ustę-
puje rozmiarami tylko sklepom spożywczym. Branża zdecydowanie rośnie, 
nowe sklepy uruchamiane były też w trudnym 2020 r. Jak wynika z badania 
GfK Cenzus DIY, siła nabywcza polskich konsumentów w handlu detalicznym to 
aż 456 mld zł. O ile największą część tej kwoty wciąż wydajemy na żywność, to 
wiceliderem stały się wydatki na produkty remontowo-budowlane, wnętrzar-
skie czy ogrodowe, oceniane na 16 proc. tej kwoty, czyli ponad 50 mld zł. 

Ofensywa InPost
InPost ogłosił zamiar akwizycji 
Mondial Relay, wiodącego fran-
cuskiego operatora specjalizują-
cego się w dostawach przesyłek 
e-commerce. Za firmę, która dys-
ponuje dostępem do ponad 15,8 
tys. punktów odbioru i nadań – 
również na Półwyspie Iberyjskim 
i w krajach Beneluksu – zapłaci ok. 
2,6 mld zł. 

Rekordowa 
nadwyżka
W styczniu Polska miała nadwyż-
kę w obrotach bieżących w wyso-
kości 14,8 mld zł – wynika z opu-
blikowanych przez Narodowy Bank 
Polski wstępnych danych o bilan-
sie płatniczym Polski za styczeń 
2021 r. – Nadwyżka w handlu za-
granicznym obejmująca towary 
i usługi sięgnęła 7 proc. PKB, co 
jest rekordem – podało PKO Rese-
arch. Największy wpływ na dyna-
mikę importu miał m.in. zakup za 
granicą sprzętu do gier. 



nastąpi, od 1 maja 2021 r. fiskus 
będzie mógł nakładać mandaty 
w granicach od 280 zł (tu nic się 
nie zmienia) do 14 tys. zł

Karę grzywny w drodze man-
datu karnego można nałożyć, 
jeśli osoba sprawcy i okolicz-
ności popełnienia wykroczenia 
skarbowego (przypomnijmy raz 
jeszcze, wykroczenie jest wte-
dy, gdy szkoda nie przekracza 
14 tys. zł) nie budzą wątpliwości 
i nie zachodzi potrzeba wymie-
rzenia kary surowszej.

Postępowanie mandatowe 
ma charakter konsensualny – 
warunkiem skorzystania z tego 
trybu jest wyrażenie przez 
sprawcę zgody na przyjęcie 
mandatu. Jeżeli takiej zgody 
nie ma, sprawa trafia do sądu, 

a wówczas może być wy-
mierzona grzyw-

na w grani-
cach od 

280 zł do 56 tys. zł (wysokość 
obowiązująca w 2021 r.).

Kodeks karny skarbowy zna 
dwa rodzaje mandatów: man-
dat gotówkowy i mandat kredy-
towany. Generalną regułą jest, 
że karę grzywny za wykrocze-
nie skarbowe orzeka się przez 
wystawienie mandatu kredyto-
wanego. Z chwilą zapłaty kary 
grzywny wystawiony mandat 
staje się prawomocny. Wydany 
mandat gotówkowy stanowi jed-
nocześnie pokwitowanie odbioru 
uiszczonej kary grzywny.

Sporo do myślenia
Warto jeszcze przypomnieć, 
że nie tak dawno, bo na po-
czątku roku, planowana była 
jeszcze inna zmiana związana 
z mandatami. Chodziło miano-
wicie o wprowadzenie przepisu, 
zgodnie z którym osoba ukarana 
nie mogłaby odmówić przyjęcia 
mandatu. Dopiero zatem po jego 
zapłaceniu mogłaby skarżyć się 
do sądu. Gdyby przepis taki zo-
stał przyjęty, podatnicy zna-

leźliby się w niewyobrażalnie 
trudnej sytuacji.

Pomysł ten póki co upadł 
po tym, jak wzbudził ostre 
protesty. Jednak przemy-
cenie w ustawie akcyzo-
wej przepisów podnoszą-
cych wysokość mandatów 
w sprawach karnych skar-
bowych daje sporo do my-

ślenia. Scenariusz, w któ-
rym przy okazji zmieniania 

jakiejś innej ustawy wprowa-
dzona zostanie także i zmia-

na dotycząca braku możliwo-
ści odmówienia przyjmowania 

mandatów, wcale nie wydaje się 
nieprawdopodobny. 

tyle, ile wynosi dziś granica mię-
dzy wykroczeniem a przestęp-
stwem skarbowym.

Warto też pamiętać, że wyso-
kość maksymalna mandatu ule-
ga automatycznej zmianie po 
każdym podniesieniu płacy mi-
nimalnej. W 2020 r. maksymalna 
wysokość mandatu była o 400 
zł niższa niż obecnie i wynosiła  
5,2 tys. zł. Minimalny mandat 
wynosił zaś 260 zł. Dziś jest to 
odpowiednio 5,6 tys. zł i 280 zł.  
1 stycznia 2022 r. wysokość man-
datów znów wzrośnie adekwat-
nie do wzrostu płacy mi-
nimalnej. Nim 
to jednak 
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Uwaga na ukryty przepis

polskiej legislacji, szczególnie 
widoczna w przypadku nowych 
regulacji wprowadzonych przez 

fiskusa. Nie ulega 
wątpliwości, że taki 
tryb wprowadzania 
zmian utrudnia po-
datnikom bycie na 
bieżąco z wprowa-
dzanymi zmiana-
mi. A jak wiadomo, 
w Polsce obowiązuje 
stara rzymska zasa-
da, że nieznajomość 
prawa szkodzi.

Niemal trzy razy w górę
Druga kontrowersja dotyczy 
treści zmiany. Otóż obecnie fi-
skus może nakładać manda-
ty w wysokości nie wyższej niż 
dwukrotność minimalnego wy-
nagrodzenia, a zatem 5,6 tys. zł 
(wynagrodzenie minimalne to 
obecnie 2,8 tys. zł). Po zmianie 
przepisów ma to być pięciokrot-
ność minimalnego wynagro-
dzenia, czyli 14 tys. zł. Co więcej, 
zmiana ta ma zacząć obowiązy-
wać już od 1 maja 2021 r. Mak-
symalna wysokość man-
datu wyniesie zaś 
dokładnie 

25 lutego Sejm 
uchwalił Ustawę 
o zmianie usta-

wy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw. Poza 
zmianami, które wynikają z sa-
mej nazwy, znalazły się wśród 
nich także zmiany w Kodek-
sie karnym skarbowym. Więk-
szość z nich dotyczy wykro-
czeń i przestępstw związanych 
z obrotem towarami akcyzowy-
mi i nie budzi większych kon-
trowersji. Jedna ma jednak dużo 
szerszy zasięg (dotyczy wszyst-
kich podatników) i z pewnością 
można zaliczyć ją do zmian bar-
dzo kontrowersyjnych. Noweli-
zacja zmienia bowiem wysokość 
kary grzywny nakładanej w for-
mie mandatu przez przedstawi-
cieli fiskusa.

Niechlubna tradycja
Przypomnijmy, że mandat taki 
można nałożyć w przypadku 
wykroczeń skarbowych, a zatem 
takich naruszeń obowiązków po-
datkowych, których skutkiem jest 
to, że do fiskusa nie trafiło w for-
mie podatku nie więcej niż pię-
ciokrotność minimalnego wy-
nagrodzenia. W 2021 r. jest to 
zatem 14 tys. zł. Jeżeli uszczu-

plenie jest większe, sprawa trak-
towana jest jako przestępstwo 
skarbowe.

Mandaty są zatem 
nakładane w przy-
padku naruszeń 
mniejszej wagi, cze-
go często doświad-
czali np. podatnicy 
zobowiązani do sto-
sowania kas fiskal-
nych. W przypad-
ku, gdy odwiedzały 
ich kontrole, które 
przyłapały takie-
go podatnika na 
niezarejestrowaniu sprzeda-
ży w kasie lub zrobieniu tego 
z opóźnieniem, sprawa kończy-
ła się zazwyczaj mandatem. Ale 
spraw, w których grzywna może 
być nakładana w formie man-
datu, jest więcej. Dotyczy to na-
wet złożenia zeznania podatko-
wego po terminie.

Zmiana dotycząca mandatów 
jest kontrowersyjna z co najmniej 
dwóch powodów. Po pierw-
sze, dlatego że została w pe-
wien sposób ukryta. Odpowied-
nie przepisy są zmieniane przy 
okazji nowelizacji ustawy zupeł-
nie niezwiązanej z tą kwestią. To 
ostatnio niechlubna tradycja 
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Już 1 maja 2021 r. ma wzrosnąć maksymalna wysokość grzywny 
wymierzanej przez fiskusa w formie mandatu. Zamiast dotychczasowych 
5,6 tys. zł, mandat taki będzie mógł wynieść nawet 14 tys. zł. Dotyczące 
mandatów zmiany wprowadzane są przy okazji nowelizacji ustawy o podatku 
akcyzowym. Marek  KUTARBA

Drakońska grzywna od fiskusa

Przemycenie 
w ustawie akcyzowej 
przepisów 
podnoszących 
wysokość mandatów 
w sprawach karnych 
skarbowych daje 
sporo do myślenia.



dynie, zbudował sam, bez żad-
nej pomocy państwa, działający 
i z sukcesem zastosowany w mo-
ich badaniach naukowych i klini-
ce kardiochirurgicznej w Zabrzu 
minikomputer MK 202. Za chwi-

lę jednak został po-
zbawiony wszelkich 
możliwości działa-
nia i demonstracyj-
nie założył hodowlę 
świń. A mnie zaka-
zano kontynuować 
badania i ostatecz-
nie zwolniono z pra-
cy w instytucie Elek-
troniki Medycznej.

Podano powód tego 
zwolnienia?

Bezpośrednim powodem 
było zainteresowanie mo-
imi badaniami wyrażone przez 
Amerykanów i Szwedów oraz 
zaproszenie mnie do wygłosze-
nia wykładu na temat wyników 
badań podczas Pierwszej Świa-
towej Konferencji Zastosowań 
Elektroniki w Medycynie w 1976 r. 

Na łamach „Forum Polskiej Go-
spodarki” cyklicznie opisujemy 
polskich wynalazców, którzy 
nierzadko byli także gorącymi 
patriotami. Pana również zali-
cza się do grona polskich wy-
nalazców, choć chyba cały czas 
mało znanych w Polsce.

Na politechnice zostałem 
mianowany adiunktem, ale nie-
długo potem, bez żadnej wcze-
śniejszej rozmowy ani formal-
nego wypowiedzenia, zostałem 
wyrzucony i skreślony z listy 
płac, gdyż „nie gwarantowałem 
wychowania studentów i przy-
szłych kadr w duchu socjali-
stycznym”. Wcześniej, po stu-
diach doktoranckich, zająłem się 
w Instytucie Elektroniki Medycz-
nej nieliniową modelizacją i cy-
frowymi algorytmami zachowa-
nia i reagowania biochemizmu 
krwi ludzkiej w czasie operacji 
kardiochirurgicznych na otwar-
tym sercu, z zastosowaniem 
sztucznego krążenia pozaustro-
jowego i z wykorzystaniem do 
procesów pomiaru i sterowa-

nia parametrami krwi pacjentów 
pierwszego polskiego minikom-
putera MK2902. Był to wynala-
zek Jacka Karpińskiego, z którym 
współpracowałem. Udowodni-
łem swoimi badaniami, który-
mi zainteresował się 
prof. Zbigniew Reli-
ga, że ten polski wy-
nalazek ma prak-
tyczne zastosowania 
m.in. w ratowaniu 
ludzkiego życia i jest 
ważną podstawą do 
masowej budowy 
i zastosowania pol-
skich minikompute-
rów w gospodarce 
i przemyśle.

Niestety, to był 
początek końca mojej karie-
ry naukowej w PRL. Jacka Kar-
pińskiego również. Partia zde-
cydowała o całkowitej blokadzie 
rozwoju tych minikomputerów 
w Polsce, ponieważ ten rozwój 
był niezgodny z planami Moskwy 
i RWPG. W tym czasie Jacek Kar-
piński, zakupując części w Lon-
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Rozmawiamy z Andrzejem Dembińskim, naukowcem, 
wynalazcą i biznesmenem, specjalistą od sztucznej inteligencji, 
optymalizacji tworzenia i wykorzystywania regionalnych 
i krajowych systemów informacyjnych oraz zarządzania dużymi 
organizacjami gospodarczymi w trybie on-line. – Myślę że to 

multikulturowość zainteresowań jest podstawą znaczących 
i szybkich rozwiązań skomplikowanych problemów 
współczesnego społeczeństwa i techniki – mówi twórca 

pierwszego polskiego Internetu. Rozmawiał Jarosław MAŃKA

Ten wynalazek 
miał praktyczne 
zastosowanie 
w ratowaniu 
życia i był 
ważną podstawą 
do masowej 
budowy polskich 
minikomputerów.

Polskie innowacje
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sztucznej inteligencji i auto-
matycznego tłumaczenia za-
granicznej dokumentacji pa-
tentowej na język francuski na 
Uniwersytecie w Grenoble, 
a następnie na kilku zagranicz-
nych uniwersytetach prowadzi-
łem badania i zaawansowane 
wykłady z matematyki stosowa-
nej i metod numerycznych, kie-
rowałem departamentem infor-
matyki i organizacji największej 
francuskiej grupy finansowo-
-ubezpieczeniowej, a następnie 
byłem szefem organizacji w fir-
mie ubezpieczeniowej, która po 
wprowadzeniu moich rozwiązań 
automatyzacji, modelizacji, za-
rządzania on-line bez papie-
ru i sztucznej inteligencji stała 
się po kilku latach największym 
towarzystwem ubezpieczenio-
wym we Francji, a potem wiodą-
cym w Europie i na świecie.

Które z Pana wynalazków 
i w jakich państwach zostały 
wdrożone?

Globalne systemy cyfrowego 
zarządzania wielkimi organiza-
cjami finansowymi i ubezpiecze-
niowymi z elementami identyfi-
kacji, optymalizacji i sterowania, 
z wykorzystaniem sztucznej in-
teligencji w czasie rzeczywistym 
oraz rachunku macierzowego zo-
stały wdrożone we Francji, w Bel-
gii i po 1989 r. częściowo w Pol-
sce, do momentu, kiedy zdano 
sobie sprawę, że uniemożliwiają 
one prowadzenie gigantycznych 
przekrętów i zorganizowane-
go rabunku polskiej gospodarki 
i majątku narodowego. Zapew-
niały one w oparciu o wszelkie 
istniejące ówcześnie w Polsce łą-
cza telekomunikacyjne, a nawet 
poprzez ręczne centrale telefo-
niczne z małych miejscowości 
lub wsi, bezpośredni dostęp do 
wszystkich ówczesnych infor-
macyjnych baz danych na świe-
cie, do notowań giełdowych, np. 
Giełdy Materiałowej w Rotterda-
mie, do rejestrów gospodarczych 
spółek handlowych, do rezerwa-
cji hotelowej, sprzedaży on-line, 
giełd pracy, rejestrów patento-
wych itp.

Z pozytywnym skutkiem 
były wykorzystywane pilotażo-
we projekty wdrożeniowe mojej 
firmy i powołanej przeze mnie 
Fundacji im. prof. Bronisława 
Dembińskiego z centralną ser-
werownią w Warszawie Miedze-
szynie i zapasową w Łodzi wraz 

w Sztokholmie. Skonfiskowano 
mi całą aparaturę, wyniki ba-
dań i obliczeń oraz minikom-
puter z autorskim oprogramo-
waniem, po czym wyrzucono 
z pracy. Kilka lat później, w cza-
sie stanu wojennego, wpisano 
mnie na „Indeks Osób Niepożą-
danych w PRL” i zostałem ska-
zany na przymusową emigra-
cję z całą rodziną i pięciorgiem 
małych dzieci. Zapadła nade 
mną reżimowa zmowa milcze-
nia. Wymazano mnie z prze-
szłości, SB zniszczyła moje akta 
osobowe na politechnice. Trud-
no, bym w takich warunkach był 
dziś znany w Polsce.

Czy gdzieś na emigracji mógł 
Pan kontynuować swoją pracę 
naukową?

Po wygnaniu z Polski współ-
pracowałem z instytutem 

Produkowany 
od 1989 r. 
przez ICE 
Pologne ter-
minal telein-
formacyjny 
UNITEL 1.0.

Tak wyglądały początki polskiego Internetu



Może Pan opisać historię swo-
ich wdrożeń w zakresie naj-
nowszych technologii in-
formacyjnych po powrocie 
z przymusowej emigracji?

Myślę, że mam coś ciekawego 
do przedstawienia. To pierwszy 
polski terminal informacyjny Uni-
tel, opracowany przeze mnie na 
emigracji we Francji, potem pro-
dukowany w Polsce i w 1990 r. ho-
mologowany przez Ministerstwo 
Łączności do działania na wszel-

kich istniejących liniach teleko-
munikacyjnych w Polsce. Był 
to zarazem początek budowy 
„polskiego Internetu”. Najbar-
dziej nowoczesne serwery tele-
matyczne nabyte, przeze mnie 
w USA, oraz zakupiona prze-
ze mnie licencja na bazę danych 
SYBASE w wersji dla nieogra-
niczonej liczby użytkowników 
już w 1989 r. umożliwiały do-
stęp przez Terminale Unitel oraz 

z opracowanymi przeze mnie 
uniwersalnymi mobilnymi termi-
nalami teleinformacyjnymi Uni-
tel. Testowały je: Główny Urząd 
Statystyczny, Główny Urząd Ceł, 
Komenda Główna Policji, Woj-
skowy Poligon w Orzyszu, Urząd 
Miasta Łodzi, Fundusz Wczasów 
Pracowniczych, który od 1994 r. 
przez wiele lat wykorzysty-
wał inteligentne oprogramowa-
nie uczące się oraz produkowane 
przeze mnie we Francji i w Polsce 
terminale Unitel do rezerwacji, 
rozliczeń, sprzedaży i faktura-
cji w czasie rzeczywistym miejsc 
wczasowych w swoich 498 pen-
sjonatach i domach wczasowych 
dla 3,5 mln klientów rocznie.

Mieszka Pan zarówno we Fran-
cji, jak i w Polsce. U nas daje się 
zaobserwować coraz większą 
świadomość patriotyzmu go-
spodarczego. A jakie jest podej-
ście Francuzów do tej kwestii?

W Polsce rzeczywiście wzra-
sta poczucie patriotyzmu gospo-
darczego i widać coraz większe 
preferencje do kupowania krajo-
wych produktów oraz wybierania 
polskich firm do realizacji przed-
sięwzięć infrastrukturalnych. Ale 
wymaga to rozsądnych dzia-
łań informacyjnych, szczególnie 
w zakresie zamówień na usługi 
miejskie, gdzie często, jak to ma 
miejsce w Warszawie, rezygnuje 
się z obsługi miasta przez lokal-
ne polskie spółki, a wybiera za-
graniczne, przeważnie z jednego 
państwa.

We Francji natomiast zani-
ka pojęcie patriotyzmu gospo-
darczego, Jeszcze w latach 80. 
i 90. byłoby nie do pomyślenia, 
by kadry zarządzające w prze-

myśle lub w administracji samo-
rządowej i państwowej jeździły 
samochodami wyprodukowany-
mi poza Francją. Obecnie to całe 
towarzystwo kupuje przeważ-
nie niemieckie samochody i nie 
ma w związku z tym poczucia 
dyskomfortu. Francja sprzedała 
Chińczykom lotnisko w Tuluzie, 
obsługujące tamtejsze Centrum 
Badań Kosmicznych i fabrykę 
samolotów Airbus, z możliwością 
nasłuchu całej komunikacji pro-
wadzonej w pobliskim Centrum 
Badań Kosmicznych w Tuluzie.

Polacy niedawno na własnej 
skórze odczuli to, że Francu-
zi dbają o własny rynek – mam 
na myśli sprawę polskich firm 
transportowych i pracowników 
delegowanych.

W tej kwestii polski rząd po-
winien wykazać więcej energii, 
wyobraźni, odwagi i determina-
cji oraz wykorzystać dokumen-
ty założycielskie Unii Europejskiej 
i przyjęte w nich zasady wolne-
go, wspólnego europejskiego 
rynku produktów i usług. War-
to było także bardziej energicznie 
i odważnie zorganizować grupę 
państw Trójmorza, która wyraź-
niej wsparłaby Polskę w obronie 
tych interesów.

Płaci Pan podatki w Polsce czy 
we Francji?

Podatki zawsze należy płacić 
w kraju, w którym powstaje war-
tość dodana produktu i uzysku-
je się zyski oraz zatrudnia pra-
cowników. To wynika z szacunku 
do ludzi i kraju, który daje moż-
liwości rozwojowe i wdrożeniowe 
dla tworzonych produktów, sys-
temów i usług.

Prezydent 
Francji Ni-
colas Sarko-
zy z wizytą 
u Andrzeja 
Dembińskie-
go w jego 
paryskim 
mieszkaniu.

temu w wielkich aglomeracjach 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
który zdobył pierwszą nagrodę 
w Paryżu, uzyskał ogromną gwa-
rancję  holenderskiego banku. 
Miałem zacząć wdrażać ten pro-
jekt w oparciu o centralną serwe-
rownię systemu w Polsce.

Niestety, niedługo potem na-
stąpiło 11 włamań do mojego 
mieszkania w Warszawie, cztery 
nieudane zamachy na moje życie, 
nocne napady na moje Centrum 
Krajowego Systemu Informacyj-
nego w Warszawie-Miedzeszy-
nie, straszna nocna dewastacja 
przez „nieznanych sprawców” sie-
demdziesięciu pomieszczeń biu-
rowych, zniszczenie serwerów, 
144 komputerów, mebli, biurek, 
sieci komputerowych, przecina-
nie przechodzących przez las linii 
energetycznych zasilających moją 
centralną serwerownię w prąd. 
Wszystko przy bezczynności ów-
czesnej prokuratury. Myślę, że to 
ciekawy przykład ograniczania 
możliwości rozwijania niezależ-
nych polskich rozwiązań we wdra-
żaniu najnowszych technologii te-
leinformacyjnych, wspierających 
przyspieszony rozwój kraju z pro-
mieniowaniem tej technologii na 
wszystkie państwa Trójmorza. Jak 
Polska, bez zgody służb i potęż-
nych lobby, mogła zapewnić so-
bie niezależność informacyjną? 
A sprawny, zbudowany przeze 
mnie Krajowy System Informacyj-
ny znacznie utrudniał rozkrada-
nie majątku narodowego i niekon-
trolowane oraz nieopodatkowane 
wwozy do Polski tysięcy TIR-ów 
z produktami, cystern z alkohola-
mi, obracanie czekami bez pokry-
cia. Trzeba więc było się jakoś tego 
systemu pozbyć.

Wspominał Pan o założonej 
przez siebie Fundacji im. prof. 
Bronisława Dembińskiego. Pro-
szę opowiedzieć o jej działa-
niach.

Centrum Edukacyjne tej fun-
dacji zatrudniało międzynaro-
dową ekipę wykładowców w za-
kresie najnowszych technik 
systemów informacyjnych i cy-
fryzacji. W latach 1990–1992 
przeszkoliło na miesięcznych 
stacjonarnych kursach 4989 pol-
skich nauczycieli ze szkół śred-
nich, nadając im uznawane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
uprawnienia do szkolenia mło-
dzieży w zakresie wdrożeń i za-
stosowań informatyki oraz 5 tys. 
pracowników banków, urzędów 
miejskich, organizacji handlo-
wych, struktur samorządowych, 
organizacji handlowych, twórców 
przedsiębiorstw, polskich orga-
nizacji kresowych z Litwy, Biało-
rusi, Ukrainy, Kazachstanu i Za-
olzia.

W 1990 r. fundacja wyposaży-
ła w komputery, terminale Uni-
tel, oprogramowanie i wyposa-
żenie pracowni informatycznych 
powstający w Wilnie odtwarzany 
polski uniwersytet oraz 16 szkół 
polskich na Zaolziu.

W porozumieniu z Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej 
Fundacja im. prof. Bronisława 
Dembińskiego dostarczyła, wy-
posażyła i uruchomiła w 1990 r. 
1250 edukacyjnych pracowni in-
formatycznych, instalując w nich 
najnowsze komputery pod mar-
ką ICE, produkowane w mojej fir-
mie w Paryżu. Instalacje te mia-
ły miejsce w szkołach średnich 
i technikach w większości pol-
skich miast. 

z komputerów PC do wszystkich 
baz danych na świecie, do giełd 
w trybie on-line, banków, roz-
kładów lotów, pociągów, do bazy 
danych polskiego GUS, do po-
czątkującej wtedy sieci światowe-
go Internetu. Opracowana przez 
ICE moja autorska technologia 
informacyjna dla Polski i krajów 
Trójmorza została nagrodzona 
w 1994 r. w Paryżu kwotą 3 mln 
franków za zdobycie 1. miejsca 
w konkursie „Initiative export’94”.

Po pierwszym możliwym po-
wrocie do Polski w 1989 r. reali-
zowałem pilotażowe wdrożenia 
mojej technologii, serwerów i ter-
minali Unitel w GUS, w policji, dla 
Urzędu Rady Ministrów, w kil-
ku urzędach miejskich. Powsta-
ła wersja we wszystkich językach 
państw Trójmorza, z pilotażowym 
wdrożeniem w kilku krajach re-
gionu. Ten opracowany i wdrożo-
ny projekt instalacji mojego sys-
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Polska zanotowała najniższe bezrobocie w Unii Eu-
ropejskiej według ostatnich danych Eurostatu. 
Według unijnej metodologii w naszym kraju bez 

pracy pozostaje jedynie 3,1 proc. z nas. Średnio w ca-
łej Wspólnocie bezrobotnych jest 7,3 proc. Wyprze-
dziliśmy tym samym Czechów, Holendrów, Niemców, 
nie mówiąc o państwach południa Europy. W Hiszpa-
ni i Grecji bez pracy pozostaje ponad 16 proc. miesz-
kańców. Oczywiście te dane mogą zostać jeszcze zrewi-
dowane i być może nie utrzymamy pierwszej chlubnej 
pozycji, a według metodologii GUS 
stopa bezrobocia w styczniu 2021 r. 
wyniosła w Polsce 6,5 proc. Nie wni-
kając jednak w szczegóły, pewien ob-
raz polskiego rynku pracy możemy 
narysować odważną, pewną i opty-
mistyczną kreską. O ile polskiej go-
spodarce można przypisać wiele 
wad i problemów, o tyle rynek pra-
cy jest w kondycji bardzo dobrej.  Na-
sze miejsca zatrudnienia są odporne 
na epidemie. 

Odporne są jednak nie wszystkie 
wakaty. Osoby zatrudnione w bran-
żach i/lub regionach zamkniętych pozostają bez realne-
go zajęcia. Przedsiębiorcy jeszcze ich nie zwalniają, jed-
nak z każdym następnym tygodniem lockdownu kolejne 
firmy nie wytrzymają i będą musiały zwalniać. Jeśli bę-
dziemy dalej ograniczać działalność gospodarczą, uwi-
doczni się to w dłuższym okresie w statystykach bezro-
bocia. 

Sytuacja nie jest tak kolorowa, gdy przyjrzymy się 
rynkowi pracy bardziej skrupulatnie. Na mapie Polski, 
kraju o 3,1-proc. bezrobociu, dalej istnieje ponad  
100 powiatów, gdzie bez pracy pozostaje więcej niż  
10 proc. mieszkańców. Równolegle jesteśmy kra-

jem o najniższej aktywności zawodowej w UE w prawie 
wszystkich kategoriach wiekowych. Wynagrodzenia real-
ne wzrosły w minionym roku jedynie o 1,7 proc. To mało, 
patrząc na tak niski poziom bezrobocia. 

Nasze zarobki w stosunku do państw starej Unii dalej 
są rozczarowujące. Pracownicy ograniczają żądania pła-
cowe, widząc niepewną sytuację w gospodarce. Praco-
dawcy boją się dawać podwyżek, widząc sektorowe czy 
regionalne lockdowny lub podatki sektorowe. Nie bez 
negatywnego wpływu na zatrudnienie jest także wy-

soki klin podatkowy oraz rozwiąza-
nia zwiększające koszty podatkowe 
i administracyjne pracy. To wszystko 
ogranicza wzrost efektywności pracy, 
a tym samym hamuje wzrost płac. 

Przed nami także wyzwania, o któ-
rych mówi się od lat. Coraz bardziej 
uwidaczniają się problemy demogra-
ficzne. Przerodzą się one w problemy 
systemu emerytalnego, a dalej po-
ważne problemy w niedoborach na 
rynku pracy oraz wysokich kosztach 
systemu ubezpieczeń społecznych. 
Nikt nie mówi o konieczności wprowa-

dzenia rozsądnej polityki migracyjnej, reformach sys-
temu emerytalnego, polityk socjalnych czy zwiększania 
aktywności zawodowej w Polsce. 

W podobnym tonie od lat mówiono i pisano o proble-
mach polskiej służby zdrowia. Za brak działań i lata za-
niedbań w tym obszarze przyszło nam dziś nagle i nie-
spodziewanie zapłacić wysoką cenę. O wiele szybciej, niż 
się spodziewano. 

Zatem na rynku pracy nie do końca jest tak kolorowo, 
jak na mapie poziomu bezrobocia, gdzie Polska świe-
ci zielonym kolorem wśród państw UE. Oby nas ta zieleń 
nie oślepiła. Ani nie uśpiła.

Nie bez 
negatywnego 
wpływu na 
zatrudnienie 
pozostaje wysoki 
klin podatkowy 
oraz rozwiązania 
zwiększające 
koszty pracy.
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Długi przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić 
swobodnie działalności z powodu obostrzeń 
epidemicznych, rosną z miesiąca na miesiąc. Coraz 
więcej samorządów próbuje im pomóc, zwalniając 
z tych opłat, które są w ich gestii. Robert AZEMBSKI

Na pomoc  
bankrutującym restauratorom
Na pomoc  
bankrutującym restauratorom
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radni Sopotu podjęli uchwałę 
zwalniającą właścicieli lokali ga-
stronomicznych w tym mieście 
z obowiązku płatności drugiej 
raty koncesji za sprzedaż alko-
holu. W Słupsku przedsiębiorcy 
z branży gastronomicznej i hote-
larskiej nie muszą opłacać dwóch 
rat za koncesję na sprzedaż al-
koholu w 2021 r., pod warun-
kiem jednak, że pierwszą ratę lub 
opłatę za cały 2021 r. wnieśli do 
31 stycznia.

W Poznaniu termin opłacenia 
rat za zgodę na sprzedaż alkoho-
lu przez właścicieli lokali gastro-
nomicznych został przedłużony 
do 30 września. Wysokość opła-
ty uzależniono – tak jak w wie-
lu innych miastach – od wartości 
sprzedaży napojów alkoholo-
wych w poprzednim roku, a re-
stauratorzy mogą ją płacić jed-
norazowo lub w trzech ratach.

Zakaz prowadzenia działalno-
ści gastronomicznej obowiązywał 
już w zeszłym roku; między 14 
marca a 18 maja i od 24 paździer-
nika do końca roku. Kolejny loc-
kdown przyczyni się do rujnowa-
nia wielu biznesów, więc chociaż 
pomoc samorządów dla przed-
siębiorców mogłaby być większa, 
to i tak tego typu działania zasłu-
gują na uznanie. 

Rada Miejska w Koszalinie 
obniżyła o 90 proc. opłatę 
za zajęcie pasa drogowe-

go na ogródki gastronomiczne. 
Zwolniła też z „kapslowego” re-
stauratorów sprzedających alko-
hol w tzw. miejscu spożycia. Co-
raz więcej samorządów próbuje 
ulżyć przedsiębiorcom, którzy 
stanęli wobec widma bankructwa.

Stołeczni radni podjęli z ko-
lei decyzję, że placówki gastro-
nomiczne nie zapłacą w tym roku 
drugiej raty za koncesję na alko-
hol. Zwolnieni będą z tego zo-
bowiązania przedsiębiorcy pro-
wadzący sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych na miej-
scu. Ci natomiast, którzy zapła-
cili już za cały rok z góry, dosta-
ną zwrot jednej trzeciej wpłaconej 
kwoty. 

Uchwała nie dotyczy jednak 
handlujących alkoholem do spo-
życia poza miejscem sprzedaży. 
Przedsiębiorca musi też złożyć 
oświadczenie na piśmie, określa-
jąc wartość swojej sprzedaży do 

końca stycznia bieżącego roku.
Zapłacić można jednorazo-

wo za cały rok lub w trzech rów-
nych ratach. Wysokość opłaty za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
uzależniona została od zawarto-
ści procentowej napojów wysko-
kowych i wartości obrotu nimi – 
w skali całego roku. A zatem: za 
koncesję na napoje do 4,5 proc. 
zawartości alkoholu trzeba za-
płacić 525 zł – o ile obrót prze-
kroczył 37,5 tys. zł (o 1,4 proc. od 
ogólnej sprzedaży). Taka sama 
jest stawka za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 4,5-18 proc. – 
nie dotyczy jednak piwa. Z kolei 
za koncesję na alkohol powyżej 
18 proc. należy zapłacić 2100 zł, 
a jeśli jego sprzedaż w roku prze-
kracza 77 tys. zł, dodaje się do niej 
2,7 proc. ogólnej wartości sprze-
daży.

Również restauratorzy z Piotr-
kowa Trybunalskiego, sprzeda-
jący alkohol w miejscu spożycia, 
zostali zwolnieni z części opła-
ty za jego sprzedaż. Natomiast 
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główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”
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Jeszcze niedawno wyda-
wało się, że jeśli chodzi 
o politykę pieniężną, wi-

dzieliśmy już wszystko. Były 
gigantyczne skupy aktywów 
dokonywane przez wiodące 
banki centralne, były ekstre-
malnie niskie stopy procen-
towe i  zdecydowane werbalne 
interwencje. Tego doświad-
czyliśmy w  związku z  kryzy-
sem finansowym, który wy-
buchł w 2008 r. 

Kiedy pojawiła się pandemia 
COVID-19, te same narzędzia 
wróciły, tyle że w  większej niż 

dotychczas skali. Pojawiać się 
zaczęły także propozycje dzia-
łań banków centralnych, które 
wykraczałyby nawet poza te, 
i tak już ekstremalne, narzędzia. 
Wobec tego polityka pieniężna 
stawać zaczęła przed dylema-
tem, czy można posunąć się 
jeszcze dalej i na czym owo da-
lej mogłoby polegać. 

Pandemiczne długi

Pandemia COVID-19 zmusiła 
wiele państw do podniesienia 
poziomu zadłużenia. Kiedy zaś 
popatrzymy na Unię Europejską, 

 Pandemia COVID-19 zmusiła wiele państw do podniesienia poziomu 
zadłużenia. Kiedy zaś popatrzymy na Unię Europejską, szczególnie na strefę 
euro nawet sprzed czasów koronawirusa, to zobaczymy tam wiele krajów, 
których dług publiczny wyraźnie przekraczał lub zbliżał się do wartości 
rocznego produktu krajowego brutto. W niniejszej analizie koncentrujemy się na 
działaniach podejmowanych przez Europejski Bank Centralny. Działania te są 
ciekawym materiałem analitycznym, gdyż EBC prowadzi politykę pieniężną dla 

całej strefy euro. A ta, jak wiadomo, składa się z gospodarek znajdujących się 
w różnej sytuacji.



proc. PKB).  Aby jednak móc 
znaleźć na nie finansowanie, 
konieczny był stabilny popyt 
na skarbowe papiery warto-
ściowe, a  ten w powyższych 
okolicznościach zapewnić 
mogły tylko banki centralne. 

Niektóre kraje eurolandu od lat 
nie mogą się uporać z proble-
mem wysokiego bezrobocia, 
znacznego zadłużenia i rachi-
tycznego wzrostu. Inne zaś 

szczególnie na strefę euro na-
wet sprzed czasów koronawi-
rusa, to zobaczymy tam wiele 
krajów, których dług publiczny 
wyraźnie przekraczał lub zbli-
żał się do wartości rocznego 
produktu krajowego brutto. 

Stawkę tę otwiera Grecja ze 
zobowiązaniami w  2019 r. na 
poziomie ponad 180 proc. w re-
lacji do PKB. Jednak dalej wcale  
nie jest dużo lepiej: Włochy – 
134 proc., Portugalia – 117 proc., 
Belgia, Francja i Hiszpania tak-
że mają zadłużenia oscylujące 
wokół 100 proc. w  relacji do 
krajowej produkcji. 

Poziom zobowiązań dla całej 
strefy euro w  2019 r. wyniósł 
84 proc. wartości PKB obszaru 
wspólnej waluty. To pokłosie 
wcześniejszego kryzysu finan-
sowego oraz braku struktural-
nych reform sprawiało trud-

ności na wiele lat przed tym, 
zanim wirus zaczął szaleć po 
świecie. Kiedy zatem kolejne 
gospodarki musiały ograni-
czać swoją aktywność, a licz-
ne branże i  sektory stanęły 
przed widmem wielomiesięcz-
nego zamknięcia, nie było in-
nego wyjścia, jak uruchomić 
silne pakiety wsparcia finan-
sowane z  publicznych pienię-
dzy (obecnie dług państw eu-
rozony wynosi już prawie 100 
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pytanie o  przyszłość polityki 
pieniężnej strefy euro. 

Ta kwestia wydaje się za-
tem szczególnie interesująca 
i warta problemowego ujęcia. 
W  sprawie anulowania zobo-
wiązań rządowych znajdują-
cych się w bilansie EBC ukazał 
się w  lutym w  kilku europej-
skich gazetach list ponad stu 
ekonomistów.

Darujcie nam te długi!

Jego sygnatariusze pochodzą 
głównie z Francji, Włoch i Hisz-
panii. Nie brakuje także przed-
stawicieli innych państw, wśród 
których jest także skromna 
grupka przedstawicieli Nie-
miec. Ich postulat jest prosty: 
długi państw należących do 
strefy euro są tak duże, że po-

ważnie utrudniają walkę z  go-
spodarczymi skutkami pande-
mii. Aż 25 proc. ich zobowiązań 
znajduje się w posiadaniu Euro-
pejskiego Banku Centralnego. 
Ten zatem powinien je umo-
rzyć, pomagając w ten sposób 
krajom eurolandu. 

„To pożyteczna i zdrowa deba-
ta. Po raz pierwszy od jakiegoś 
czasu kwestie monetarne wró-
ciły na centralne miejsce w de-
bacie publicznej” – stwierdzają 
ekonomiści, wskazując, że te-
mat wart jest podjęcia. 

W  innym miejscu zauważają, 
że ich apel podyktowany jest 
sytuacją wyższej konieczno-
ści i  wcale nie przychodzi im 
łatwo. „Nie traktujemy anulo-
wania długów państwowych, 
nawet tych będących w posia-

mają te wskaźniki na zgoła 
odmiennym poziomie. Swój 
wpływ na oczekiwania wobec 
działań EBC ma także sfera 
polityki. 

Po jednej stronie mamy kon-
serwatywnych, jeśli chodzi 
o narzędzia monetarne, Niem-
ców, dla których ostrożna 
polityka pieniężna ma swoje 
źródła w  zaszłościach histo-
rycznych (hiperinflacja po 
pierwszej wojnie światowej). 
Po drugiej południowców, 
oczekujących zdecydowane-
go wsparcia, łącznie z  umo-
rzeniem długów suwerennych 
będących w posiadaniu Euro-
pejskiego Banku Centralnego. 
Te dwa podejścia będą naj-
pewniej w  najbliższym czasie 
stawać coraz mocniej naprze-
ciw siebie, co czyni otwartym 
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Dług publiczny/PKB w Unii Europejskiej w latach 2010–2019
(dane Eurostatu)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Polska   
53,5 54,7 54,4 56,5 51,1 51,3 54,2 50,6 48,8 45,7

[w %]

Strefa euro (19 państw)  

[w %] 85,8 87,7 90,7 92,6 92,8 90,9 90,1 87,7 85,8 84,0

Unia Europejska (27 państw – 2020)

[w %] 80,5 81,8 84,7 86,4 86,6 84,8 84,0 81,5 79,5 77,6



Niemniej dyskusja na ten temat 
ma sens o tyle, że jak wskazali 

sami autorzy głośnego listu, 
prawo UE nie powinno stać 
tutaj na przeszkodzie. Innymi 
słowy, można sobie przecież 
wyobrazić sytuację, w  której 
dochodzi do zmiany traktatu 
i  takiego sformułowania jego 
zapisów, aby możliwe było 
anulowanie długów będących 
w posiadaniu EBC. 

Niewyobrażalne 
konsekwencje

Rzeczywiście jest tak, jak piszą 
autorzy listu, że zdarzały się 
przypadki ogłaszania niewy-
płacalności i  w  konsekwencji 
umorzenia przynajmniej czę-
ści długów niektórych państw. 
Taka sytuacja w ostatnich de-
kadach miała miejsce m.in. 
wobec Argentyny, Grecji, ale 
także Polski. Na początku lat 
80. władze PRL ogłosiły fak-
tyczne bankructwo i brak zdol-
ności do obsługi zagranicz-
nych zobowiązań. 

Teraz jednak sprawa wy-
glądałaby inaczej. Długi zo-
stałyby umorzone wobec 
wielu państw zaliczanych do 
grupy gospodarek rozwinię-
tych. Dodatkowo anulowa-
nie zobowiązań zostałoby 

daniu EBC, lekko. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę, że wy-
darzenia związane z  umorze-
niem długów to fundamentalny 
moment” – podkreślają z em-
fazą autorzy apelu. 

W  ich przekonaniu EBC ma 
wszelkie instrumenty, by bez 
poważnej szkody podjąć takie 
działania. „EBC bez wątpienia 
może sobie na to pozwolić. 
Nawet wśród ekonomistów, 
którzy sprzeciwiają się temu 
pomysłowi, panuje zgoda co do 
tego, że bank centralny może 
bez trudu działać z  ujemnym 
kapitałem”. 

Co więcej, z  listu wynika, że 
przecież bank we Frankfurcie 
może dodrukować tyle pie-
niędzy, ile będzie trzeba, aby 
pokryć ewentualną stratę. List 
kończy się stanowczym we-
zwaniem: „Unia Europejska 
nie może sobie pozwolić, aby 
hamowały ją jej własne regu-
ły. Inne państwa na świecie, 
takie jak Chiny, Japonia i USA, 
w  pełni wykorzystują swoje 
narzędzia polityki pieniężnej, 
wspierając politykę fiskalną”. 

Przestrzeń fiskalną, jaką uda-
łoby się w ten sposób uzyskać, 

należałoby przeznaczyć m.in. 
na kwestie ekologiczne – po-
stulują ekonomiści podpisani 
pod listem. 

Jak można się było spodzie-
wać, ów dokument wywołał 
falę dyskusji i komentarzy. Pro-
pozycji w nim zawartej zdecy-
dowanie sprzeciwiła się szefo-
wa EBC Cristine Lagarde. 

– Anulowanie tego długu jest 
niewyobrażalne. Byłoby to po-
gwałceniem traktatu UE, który 
zdecydowanie zakazuje mo-
netyzacji długu publicznego 
– powiedziała w jednym z wy-

wiadów, jaki ukazał się kilka dni 
po publikacji listu. 

Wiele wskazuje na to, że fran-
cuska bankierka ma rację. 
Problematyczne jest już zresz-
tą samo nabywanie na rynku 
wtórnym obligacji rządowych 
państw należących do strefy 
euro. W gremiach prawniczych 
trwa spór o to, czy nie zakazu-
je tego art. 123 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Podobnie prawo 
UE (art. 125 TFUE) zakazuje 
brania przez Unię Europejską 
odpowiedzialności za zobowią-
zania państw członkowskich. 
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Programme (PSPP – Program 
Skupu Aktywów Publicznych).  

W jego ramach EBC nabywał od 
2015 r. na rynku wtórnym m.in. 
rządowe papiery wartościowe. 
I  chociaż Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej nie 
widział w  tym pakiecie łama-
nia unijnego prawa, to takiego 
naruszenia dopatrzył się Fede-
ralny Trybunał Konstytucyjny 
i  uznał, że prawo UE złamały 
zarówno niemieckie władze, 

jak i Europejski Bank Centralny. 
W opinii niemieckiego trybuna-
łu doszło do naruszenia zasady 
proporcjonalności. Innymi sło-
wy, skala i  narzędzie dobrane 

do realizacji PSPP były nieade-
kwatne do sytuacji. O  sprawie 
swego czasu było naprawdę 
głośno, a zdecydowaną krytykę 
tego orzeczenia wyraziła szefo-
wa EBC.  

To jednak nie wszystko. 8 mar-
ca do Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego wpłynął ko-
lejny pozew przeciwko działa-
niom EBC. Tym razem chodzi 
o  wart niemal 2 bln euro pro-
gram, który EBC uruchomił 

przed rokiem (Pandemic Emer-
gency Purchase Program – 
PEPP). Działa on mniej więcej 
na takich samych zasadach jak 
wcześniej skrytykowany przez 

przeprowadzone przez jedną 
z  najbardziej wpływowych 
instytucji finansowych świa-
ta, która jednostronnie daro-
wałaby należności w  kwocie 
niemal 3 bln euro. I  chociaż 
rzeczywiście mogłaby tego 
nie odczuć, zasypując po pro-
stu powstałą w  ten sposób 
dziurę podkręceniem maszyn 
drukarskich na wyższe obro-
ty, to jednak nie udałoby się 
tej operacji przeprowadzić, nie 
ponosząc kosztu. Tym kosz-
tem byłaby najpewniej utrata 
zaufania i  wiarygodności za-
równo do samego EBC, jak 
i  euro jako jednej z  rezerwo-
wych walut światowych.  

Bezprecedensowe mogłyby 
być także konsekwencje po-
lityczne takiego ruchu. Warto 
pamiętać o  tym, że już w ze-
szłym roku Federalny Trybunał 
Konstytucyjny Niemiec zane-
gował jeden z wcześniejszych 
pakietów skupu aktywów 
prowadzony przez EBC. Cho-
dzi o  ten wart 3 bln euro pod 
nazwą Public Sector Purchase 
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Nawet wśród ekonomistów, którzy 
sprzeciwiają się temu pomysłowi, 

panuje zgoda co do tego, że bank centralny 
może bez trudu działać z ujemnym 
kapitałem.

Pandemic Emergency Purchase Program jest 
oczywistym narzędziem finansowania rządów.  

A tego, jak wiadomo, traktaty stanowczo zakazują. 

profesor Uniwersytetu Technologicznego 
w Berlinie

Markus
KERBER

Anulowanie tego długu jest niewyobrażalne. 
Byłoby to pogwałceniem traktatu UE, który 

zdecydowanie zakazuje monetyzacji długu 
publicznego. 

prezes Europejskiego  
Banku Centralnego

Christine
LAGARDE
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sytuację pandemiczną. Kiedy 
jednak narosłe oszczędności 
zostaną uruchomione i zaczną 
płynąć do gospodarki, mogą 
pojawić się problemy związane 
ze wzrostem cen. 

Odpowiadając na pytanie, czy 
nie widzi tutaj zagrożenia, wi-
ceprezes EBC Luis de Guindos 
stwierdził: – Powiedziałbym, 
że nie musimy się zbytnio 
przejmować inflacją w  per-
spektywie krótkoterminowej, 
a  w  perspektywie średnio-
terminowej będziemy, jak za-
wsze, bardzo uważnie się jej 
przyglądać. 

Dodał, że dopatrywałby się 
także źródeł wzrostu cen nie 
w ekspansywnej polityce pie-
niężnej EBC, ale w struktural-
nych zmianach, jakie obecnie 
zachodzą w globalnej gospo-
darce.

Debata o roli i funkcjach polityki 
pieniężnej wchodzi w  kolejną 
fazę. Czy jej finałem będzie 
masowe umorzenie długów 
tłumaczone walką z  ekono-
micznymi skutkami pandemii 
COVID-19? Zobaczymy. Te-
mat z pewnością wart jest, aby 
bacznie mu się przyglądać. 

trybunał w  Karlsruhe pakiet. 
Z  wnioskiem o  zbadanie jego 
zgodności z  prawem zwróciło 
się 16 naukowców i  biznes-
menów. Jeden z nich, cytowa-
ny przez portal Bloomberga 
prof. finansów Markus Kerber, 
stwierdził, że „jest on oczywi-
stym narzędziem finansowania 
rządów. A  tego, jak wiadomo, 
traktaty stanowczo zakazują”. 

Już zatem same pakiety sty-
mulacyjne uruchamiane przez 
EBC budzą poważne wątpli-
wości, szczególnie w  jednym 
kraju. Wydaje się czymś zgo-
ła nieprawdopodobnym, aby 
pomysł anulowania długów 
posiadanych przez EBC miał 
wobec tego szanse powodze-
nia. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że podobna presja może 
się w najbliższym czasie poja-
wiać. Jest także jasne, że i tak 
EBC, zapewniając popyt na 
dług państw południa Europy, 
pozwala im zapożyczać się 
znacznie taniej, niż gdyby nie 
było pakietów stymulacyjnych 
uruchamianych przez bank we 
Frankfurcie. 

Rolowanie 
w nieskończoność

Wiele wskazuje na to, że pań-
stwa członkowskie strefy euro 
i tak mają spokój z długami wo-
bec EBC. Ten będzie bowiem 
prawdopodobnie kontynuował 
skup aktywów państwowych, 
umożliwiając najbardziej za-
dłużonym członkom eurolandu 
finansowanie spłat zapadają-
cych zobowiązań emisją kolej-
nych. Te zaś finalnie wylądują 

w bilansie EBC i tak będzie się 
to kręcić. Wypłacane zaś od-
setki wrócą do państwowej 
kasy w formie zysku, jaki krajo-
we banki centralne przelewają 
do budżetu. 

Ów mechanizm to swoiste per-
petuum mobile, jeśli chodzi o fi-
nansowanie długu publicznego. 
Pozwala on krajom najbardziej 
obciążonym zobowiązaniami 
finansować się po kosztach, 
często nawet z ujemnym opro-
centowaniem. W  innych oko-
licznościach trudno byłoby im 
znaleźć nabywców na ofero-
wane obligacje, nie mówiąc już 
o negatywnej rentowności.  

Wobec powyższego otwar-
tym pozostaje pytanie o  kon-
sekwencje. Te mogą być de-
moralizujące dla dyscypliny 
finansów publicznych. Po co 
przeprowadzać poważne re-
formy, skoro w  zasadzie nie 
bacząc na rating i sytuację bu-
dżetową, EBC zgłosi popyt na 
dłużne papiery? Zawsze znaj-
dą się zatem tacy, którzy będą 
chcieli ów dług nabyć i  nawet 
do niego dopłacić. Otwarte 
wobec tego pozostaje także 
inne pytanie, o  inflację, której 
teraz nie widać ze względu na 
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Istnieją czynniki strukturalne, które mogą 
spowodować wzrost inflacji na całym świecie, na 

przykład te dotyczące łańcuchów dostaw, które będą 
miały bardziej regionalny charakter, a globalizacja nie 
będzie tak szybka, jak w ostatnich dziesięcioleciach. 

wiceprezes Europejskiego  
Banku Centralnego

Luis
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Sojusznik  
w walce  
o odbudowę MŚP  

Pan poseł Bartłomiej Wróblewski może zo-
stać nowym rzecznikiem praw obywatelskich. 
Gdy tylko informacja ta pojawiła się w me-

diach, zarówno lewicowa prasa, jak i lewicowi polity-
cy zaczęli na wyścigi przypominać udział posła PiS 
w skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjne-
go w sprawie aborcji, nazywając zgłoszenie tej kandy-
datury „prowokacją”. Znam posła Wróblewskiego od 
lat i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to, iż 
nieprzychylna mu część sceny polityczno-medialnej 
natychmiast podniosła takie larum, świadczy tylko 
i wyłącznie na korzyść tej kandydatury. Rzeczywiście, 
Bartłomiej Wróblewski to postać 
o konserwatywnych poglądach 
w sferze obyczajowej, ale nie tylko. 
Nie raz i nie dwa dał się też poznać 
jako zwolennik przejrzystego pra-
wa, wolności gospodarczej oraz pro-
stych i niskich podatków. A to w sy-
tuacji, w jakiej na skutek lockdownów 
znalazły się setki tysięcy polskich 
przedsiębiorców, jest tylko i wyłącz-
nie dodatkowym atutem tej kandy-
datury.

Wiele razy mieliśmy okazję roz-
mawiać o sytuacji gospodarczej w Polsce. Ja jako 
przedsiębiorca, on jako polityk i prawodawca. I jaki 
obraz kandydata na RPO wyłania się z tych roz-
mów? Osoby, która doskonale zdaje sobie sprawę, że 
szczególnie teraz, walcząc o odbudowę sektora MŚP 
zdziesiątkowanego przez pandemię, potrzebować 
będziemy uproszczenia prawa podatkowego i gospo-
darczego, a także jego stabilizacji. – Powinien być to 
cel strategiczny naszego państwa. Oczywiście, że czas 
epidemii, napięcia społecznego i spowolnienia gospo-
darczego nie sprzyja podejmowaniu szerszych wy-

zwań. Choć z drugiej strony nadzwyczajne sytuacje 
czasami ułatwiają podejmowanie decyzji, które w in-
nym wypadku nie byłyby możliwe. Być może więc pa-
radoksalnie to właśnie moment, aby upraszczać po-
litykę fiskalną i obniżać podatki – mówi Bartłomiej 
Wróblewski. Dobrze, by słowa swojego kandydata na 
RPO wzięli sobie do serca ci, którzy pracują nad No-
wym Ładem i Krajowym Planem Odbudowy, czyli ko-
lejnymi gospodarczymi strategiami rządu.

Nieefektywna administracja, skomplikowany sys-
tem podatkowy i wolno działające sądy – to bariery, 
które w dalszym ciągu dławią przedsiębiorczość Pola-

ków. Nie wyeliminują ich żadne pie-
niądze wpompowane w gospodarkę 
ani strategie stworzone w Power- 
Poincie. Potrzebne są zmiany legi-
slacyjne i nowe podejście do wzro-
stu gospodarczego. Reformy rozpo-
cząć trzeba od zmian w administracji, 
która powinna pomagać, a nie prze-
szkadzać, i od nowej polityki fiskal-
nej. Czyli dokładnie od tego, o czym 
mówi poseł Wróblewski.

A jeśli chodzi o pieniądze, któ-
re według rządu zostaną w najbliż-

szych latach „wpompowane” w polską gospodarkę, 
to zdecydowanie trzeba sprawić, by trafiły one przede 
wszystkim do firm z polskim kapitałem. To właśnie te 
firmy powinny być głównym beneficjentem wszystkich 
planowanych przez rząd inwestycji. Miliardy, o których 
mówią politycy Zjednoczonej Prawicy, zostać muszą 
w kraju i służyć budowaniu naszych innowacyjnych 
i konkurencyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. 
To o nie trzeba się zatroszczyć w pierwszej kolejno-
ści. W innym razie żadna, choćby najładniej zaprezen-
towana strategia, nie będzie miała żadnej racji bytu.

Dobrze, by słowa 
swojego kandydata 
na urząd Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
wzięli sobie  
do serca ci, którzy 
pracują nad 
Nowym Ładem.
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Przyszły inżynier i wyna-
lazca pochodził z brze-
żańskiej linii rodu Wol-

skich. Rodzice Wacława zadbali 
o solidne podstawy edukacyj-
ne syna. Ojciec małego Wacka 
był nie byle kim. Został wybra-
ny na posła do parlamentu au-
striackiego. Zaszczytne stano-
wisko piastowane przez Ludwika 
Wolskiego spowodowało prze-
prowadzkę całej rodziny z Brze-
żan do Wiednia.

„Nędza Galicji”
Brzeżańska linia Wolskich kulty-
wowała tradycje prawnicze, jed-
nak na młodego Wacława duży 
wpływ miał jego wuj Stanisław 
Szczepanowski – przedsiębior-
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     POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

Nie ma chyba Polaka, który z ropą naftową  
nie kojarzyłby światowej sławy rodaka Ignacego 
Łukasiewicza. Jednak rozwój polskiego przemysłu 
naftowego zawdzięczamy też innym geniuszom 
znad Wisły, którzy oprócz wrodzonych talentów 
i niezłomności w dążeniu do celu, mieli jeszcze serce 
kochające kraj starty przez zaborców z mapy Europy. 
Do takich ludzi z pewnością należał bohater naszej 
opowieści – inżynier Wacław Wolski. Można by rzec, 
że o ile Łukasiewicz odkrył, jak destylować ropę 
naftową, o tyle Wolski sprawił, że mogła ona trysnąć 
z wnętrza ziemi na niespotykaną dotąd skalę. 
 Jarosław  MAŃKA

Pionier przemysłu naftowego
rej przyszło żyć pod zaborami, 
zdawała sobie sprawę ze swojej 
roli. Szczepanowskiemu chodzi-
ło o poprawę losu polskiej ludno-
ści Galicji. Rozwijający się prze-
mysł naftowy stawał się szansą 
na rozwój najbardziej zacofane-
go regionu Cesarstwa Austro-
-Węgierskiego. Ideą tą „zaraził” 
się też Wacław Wolski, który do-
słownie wmówił sobie, iż jako Po-
lak musi być lepszy od austriac-
kich i niemieckich kolegów. 

Tak się stało. Zarówno w gim-
nazjum, jak i podczas studiów na 
politechnice Wolski był prymu-
sem stawianym przez wykładow-
ców za przykład. Dla świeżo upie-
czonego absolwenta Politechniki 
Wiedeńskiej Galicja z perspek-
tywy Wiednia wydawała się być 
niczym Dziki Zachód, a przemysł 

naftowy niemalże Ziemią Obie-
caną dla biednej polskiej ludno-
ści, do której z wszechogarniają-
cej nędzy, jak z egipskiej niewoli, 
mogli ją wyprowadzić tylko lu-
dzie z odpowiednim wykształce-
niem technicznym i odwagą. Tacy 
jak on.

Pierwsza polska rafineria
Początki swojej pracy inży-
nierskiej młody Wacław odbył 
w Schodnicy pod Borysławiem, 
gdzie ropę naftową zaczęto wy-
dobywać już w 1872 r. Zdoby-
wał tam doświadczenie, pracując 
przy wierceniach z kilkoma do-
świadczonymi wiertaczami spro-
wadzonymi przez jego wuja aż 
z Kanady. Wkrótce młody inży-
nier już sam nadzorował wywier-
cenie szybu „Hucuł”, który stał się 

ca naftowy, wynalazca i gorą-
cy patriota. Po ukończeniu wie-
deńskiego gimnazjum Wacław 
nie wybrał studiów prawniczych 
tylko wymagającą politechnikę. 
Ukończenie prawa w połączeniu 
z rodzinnymi koneksjami już na 
starcie gwarantowało Wacławo-
wi ciepłą posadę i przewidywal-
ne życie. Jego jednak zaczęła po-
ciągać dziedzina zupełnie nowa. 
Raczkujący przemysł naftowy. 

To przykład wuja, który wiele 
zaryzykował inwestując w naftę, 
najbardziej zainteresował Wa-
cława. Nie bez znaczenia w wy-
borze drogi życiowej młodego 
chłopaka miała działalność pa-
triotyczna Stanisława Szczepa-
nowskiego. Był on autorem pu-
blikacji ekonomicznej „Nędza 
Galicji”. Światła polska elita, któ-
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gesellschaft – Raky z Erkelenz 
i Deutsche Tiefbohrgesellscha-
ft z Nordhausen. „Taran Wol-
skiego” pobił je na głowę. Meto-
da Polaka z prędkością kopania 
niemal 1,5 metra na godzinę była 
o 50 proc. szybsza od metody 
Niemców. Wolski, dowierciwszy 
się dwoma szybami w Beckum 
i Haaren w Westfalii w ciągu 53 
dni do węgla na głębokości 800 
metrów, zdeklasował konkuren-
tów, którzy, jak się okazało, nie 
pogodzili się z porażką. Niem-
cy głowili się, jak Polaka wyelimi-
nować z rynku i niebawem uknuli 
przeciw niemu spisek. 

Bojąc się, że Wolski odbie-
rze im rynek europejski, zakupili 
wszystkie patenty kontynentalne 
na „taran Wolskiego” za astro-
nomiczną sumę 600 tys. marek. 
Perfidia Niemców polegała na 
tym, że wykupując patenty, obie-
cywali Wolskiemu prowadzenie 
prac badawczych nad udoskona-
leniem jego metody wiertniczej 
oraz szerokie rozreklamowanie 
wynalazku na rynku amerykań-
skim i brytyjskim. Kusili Wolskie-
go tym, że udoskonalony przez 
nich wynalazek z pewnością bę-
dzie miał duży popyt w obfitują-
cej w ropę naftową Ameryce. 

Jednak zaraz po zakupie pa-
tentu na „taran Wolskiego” bez 
mrugnięcia okiem zamknęli całą 
dokumentację wynalazku i pa-
tenty w szafie pancernej z po-
stanowieniem, że metoda Wol-
skiego nie ujrzy więcej światła 
dziennego i nikt nigdy syste-
mem Polaka wiercić nie będzie. 

Kłopot z nadprodukcją
Na szczęście Wolski z odsprze-
danego patentu wyłączył sie-

obfitym źródłem nafty. Po uda-
nym wywierceniu szybu nafto-
wego w miejscowości Peczeni-
żyn pod Stanisławowem Wolski 
założył pierwszą polską rafinerię. 

Galicja, pozostająca „plano-
wo” przez władze Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego w sta-
nie zacofania, była w tym czasie 
rzeczywiście niczym Dziki Za-
chód. Zagłębie Naftowe w rejo-
nie borysławskim przyciągało 
ludzi rządnych przygód i pie-
niędzy. Marzycieli, którzy chcieli 
odmienić swój los. Galicja miała 
pozostać zacofanym regionem 
dostarczającym cesarstwu zbo-
ża i wódki, będąc jednocześnie 
jedynie rynkiem zbytu dla arty-
kułów przemysłowych. Austria-
cy uważali ten region za niepew-
ny politycznie i nie zamierzali 
w niego inwestować. Na szczę-
ście pionierzy polskiego prze-
mysłu naftowego, wśród któ-
rych prym wiódł Wacław Wolski, 
dostrzegli, że wydobycie nafty 
może stać się dźwignią do roz-
woju cywilizacyjnego tych ziem.

O Wolskim wkrótce zresztą za-
częło być głośno nie tylko w Ga-
licji i Cesarstwie Austro-Wę-
gierskim, ale także i na świecie 
z powodu jego wynalazków. Polski 
inżynier jako pierwszy na świecie 
zastosował sprężony gaz do wy-
dobywania ropy naftowej. Pracu-
jąc nad wywierceniem wielu szy-
bów naftowych, wpadł na pomysł, 
jak te prace udoskonalić. Wymy-
ślił i opracował bardzo nowator-
ską, hydrauliczną metodę wier-
cenia, gdzie woda wykorzystana 
do tej pory wyłącznie do usuwa-
nia osadów w czasie wiercenia zo-
stała zastosowana także do poru-
szania świdra. 

Jeszcze przed 1902 r. pojechał 
do Wiednia, aby opatentować 
swój wynalazek, ale tam spotkał 
Kanadyjczyka Williama Hen-
ry’ego McGarveya, który pracu-

jąc w Polsce jako wiertacz udał 
się do urzędu patentowego z po-
dobnym do Wolskiego rozwiąza-
niem. Pochodzący z Irlandii Pół-
nocnej McGarvey i Polak Wolski 
– obaj jako przedstawiciele na-
rodów bez własnego państwa 
– szybko się ze sobą dogadali 
i postanowili wspólnie opatento-
wać wynalazek pod nazwą „dłuto 
dla przemysłu naftowego”, przez 
nafciarzy popularnie nazywany 
„taranem Wolskiego”. 

Pojedynek na wiercenie
Jesienią 1902 r. Wolski wyzwał 
na pojedynek dwie czołowe eu-
ropejskie firmy wiertnicze wier-
cące tzw. Schwerschlagiem, czyli 
grubymi żerdziami uderzający-
mi sztywnie z wahacza. Były to 
dwa niemieckie przedsiębior-
stwa: Internationale Titel – bohr-
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Wacław Wol-
ski jako 
pierwszy na 
świecie zasto-
sował sprę-
żony gaz do 
wydobywa-
nia ropy naf-
towej.
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my doznać tego szczególnego 
wzruszenia, gdy okazuje się, że 
całe swoje życie Wacław Wolski 
podporządkował wyższej idei, 
jaką była niepodległość Polski. 
Temu służyły też jego wynalaz-
ki, które miały przyczynić się do 
rozwoju ziem polskich i wzbo-
gacenia jego mieszkańców. 

Wolski był też znanym dzia-
łaczem społecznym. W latach 
1898–1914 wydawał dziennik 
„Słowo Polskie”. Na rzecz pol-
skiego kapitału działał jako wice-
prezes Krajowego Towarzystwa 

Naftowego. Był też członkiem 
Państwowej Rady Narodowej 
i walczył w obronie Lwowa. 

Dużym ciosem była dla nie-
go śmierć ukochanego syna, za-
mordowanego przez Ukraińców 
w kwietniu 1920 r. Wacław Wol-
ski zmarł we własnej willi Za-
świecie 27 lipca 1922 r., w wie-
ku zaledwie 57 lat. Przyczyną 
śmierci było przeziębienie, ja-
kiego nabawił się po rocznicowej 
mszy w intencji syna. Już wów-
czas inżynier poważnie chorował 
na serce. 29 lipca 1922 r. Wa-
cław Wolski spoczął w rodzin-
nym grobowców na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie. 

bie i teren Galicji. Inaczej nikt nie 
przekonałby się, jak nowocze-
sny i skuteczny był to wynala-
zek. A zrobiło się o nim głośno 
już w 1907 r. podczas wiercenia 
szybu „Wilno” w rejonie bory-
sławskim. Wolski, wykorzystu-
jąc nową metodę, dowiercił się 
do głębokości niemalże 1000 
metrów (typowe szyby docho-
dziły wówczas do 400 metrów), 
do zasobnych pokładów ropo-
nośnych. Dzięki czemu nastąpił 
potężny wybuch na 500 metrów 
w górę. Strumień ropy rozbił na-
wet koronę szybu, nim wytry-
snął ponad ziemię. Dzienna wy-
dajność szybu skoczyła aż do 
900 ton, co do tej pory nie mia-
ło miejsca w Galicji. Zastosowa-
nie tej metody przez Wolskie-
go zmusiło innych producentów 
do podniesienia wydajności pro-
dukcji i w rezultacie w 1907 r. wy-
dobycie ropy w Galicji w ciągu 
roku podwoiło się do 120 tys. ton.

Na taką ilość ropy nie było 
zbytu w zacofanej gospodar-
ce galicyjskiej, co spowodowa-
ło gwałtowny spadek cen. Nad-
produkcja ta wpłynęła na dalsze 
losy wynalazku Wolskiego, na 
którego szersze wprowadze-
nie zabrakło pieniędzy. Zresztą 
sam wynalazek został wykupio-
ny i ukryty w szafach pancernych 
firm zainteresowanych utrzyma-
niem starych metod wiertniczych. 

Jak się okazało, pomysł Wol-
skiego wyprzedził swoją epokę. 
Prace nad metodą hydrauliczną 
wierceń podjęto dopiero ponad 
20 lat po jego patencie.

Patent na butlę gazową
Obfitość pomysłów technicz-
nych Wacława Wolskiego była 

wręcz zdumiewająca. Kiedy 
w 1902 r. Niemcy zaczęli skra-
plać w Augsburgu gaz węglowy, 
a płyn magazynować w butlach 
stalowych („Balaugas”), Wolski 
postanowił to samo zrobić z ga-
zem ropnym, który do tej pory 
po prostu wypuszczano w po-
wietrze. Nikomu wcześniej nie 
udało się skroplić gazów nafto-
wych. Polski inżynier podjął wy-
zwanie i jako pierwszy na świecie 
opracował taką metodę. Ekspe-
ryment się powiódł i gaz ropny, 
nazwany wtedy gazoliną, uda-

ło się „zamknąć” w stalowej butli. 
Był rok 1904. Skroplenie gazów 
naftowych było wówczas tak no-
watorskie, że świat nie miał poję-
cia, jak je wykorzystywać.

Innym ciekawym wynalaz-
kiem Wolskiego była m.in. hy-
drauliczna wiertarka skalna do 
budowy chodników i tuneli ko-
palnianych. Latem 1911 r. Wol-
ski wysłał do Londynu swego 
najlepszego montera i prototyp 
zbudowanej pod swoim nad-
zorem przez inżyniera S. W. 
Szczepanowskiego hydraulicz-
nej wiertarki skalnej. 

Zagłębiając się w życiorys 
polskiego wynalazcy, może-
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licyjska rafi-
neria nafty 
w Peczeniży-
nie pod Stani-
sławowem.
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Słońce pracuje, 
rodzina zyskuje, 
Energa gwarantuje!

Obniż swoje rachunki i pomagaj chronić środowisko. 

Postaw na pewnego partnera, zyskaj spokój 
i produkuj zieloną energię na potrzeby swojej rodziny!

Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą: 

                        Doradztwo               Projekt              Wykonanie 

      
 

25-letnia gwarancja producenta na panele fotowoltaiczne
i 3-letnia gwarancja Energi Obrót na montaż

Umów się z Energą
na bezpłatną wizję lokalną. 
Wejdź na energa.pl
lub zadzwoń: 555 555 505 
(koszt wg taryfy Twojego operatora)
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