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SPIS TREŚCI

Uczciwa konkurencja

04

w praktyce

C

parafraza doskonale wszystkim znanego po-

i lockdowny. Tak się dziwnie składa, że w największej

wiedzenia. Trudno o inny wniosek, gdy człowiek

mierze obostrzenia dotknęły polskich mikro i ma-

wczyta się w opublikowany przez Związek Przed-

łych przedsiębiorców. Zagraniczne sieci mogły działać

siębiorców i Pracodawców raport na temat działal-

bez większych przeszkód. To w salonach fryzjerskich

ności największych zagranicznych (w tym przypad-

i w polskich siłowniach szalał złowrogi wirus. W wiel-

ku szczególnie francuskich) firm w Polsce, które od

kopowierzchniowych hipermarketach czy nieco mniej-

kilkudziesięciu lat budują swoją pozycję biznesową

szych dyskontach, gdzie nierzadko w kolejkach ludzie

kosztem polskich przedsiębiorców i podatników. Te-

wręcz dmuchali na siebie i chuchali, wirusa oczywiście

mat w tym numerze magazynu „Forum Polskiej Go-

nie było. Tam miał zakaz wstępu.
Dobiegają końca konsultacje związane z Polskim Ła-

a wnioski, jakie nasuwają się po lekturze zarówno ar-

dem. Rząd wprowadza w ten obszerny program zmiany.

tykułu naszego publicysty, jak i samego raportu ZPP,

Podobno część tych zmian – według doniesień jedne-

są druzgocące.

go z dzienników – dotyczyć ma zmniejszenia proponotaka zmiana? Na rządzących podobno duże wrażenie

kraju – korzystają na wszelkiej maści preferencjach

miały zrobić badania opinii publicznej, z których wynika,

podatkowych, co przyczynia się do tego, że pła-

że trzech na czterech Polaków negatywnie ocenia pro-

cą w Polsce CIT na mikroskopijnym poziomie albo

pozycje podatkowe z Polskiego Ładu. Kto wie, może przy

nie płacą go wcale, ale też przy okazji nie omieszka-

okazji uda się również przekonać rząd do tego, by nadal

ją przyjmować potężnych publicznych dotacji, czyli są

taką składkę można było odliczać od podatku. W prze-

utrzymywane i bogacą się kosztem wszystkich pol-

ciwnym razie od nowego roku polscy przedsiębiorcy do-

skich podatników. Ci podatnicy – jak to w przypadku

staną do ręki kolejny argument za tym, że cudze chwa-

finansowe eldorado zagranicznych korporacji,

licie, a swoich doicie.
hasłem, dopóki polska firma w Polsce będzie

o zdanie nie pyta.

miała gorzej, niż dzisiaj ma polska firma dzia-

Jak na tym tle traktowana jest więkra MŚP? Czy w takim przypadku w ogóle
można mówić o równej konkurencji? Jak

14 GOSPODARKA

NOWY KATALOG PRZYMUSU

Koronakryzys pozwolił wypróbować na ludziach i firmach obszerny
katalog środków przymusu. Teraz można spodziewać się nadejścia nowej,
paneuropejskiej pandemii – zielonego szaleństwa.

18 PODATKI

LINIOWY PIT DO LIKWIDACJI

Z perspektywy proponowanych w Polskim Ładzie zmian wyraźnie widać,
że rządowi zależy, aby – bez wprowadzania tak nazwanej zmiany
– zlikwidować stawkę liniową PIT.

22 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

22

DLA KOGO PODATEK PRZEJŚCIOWY?

Podatnicy, którzy będą chcieli ujawnić dochody wcześniej nieopodatkowane,
będą mogli skorzystać z nowego podatku dochodowego.

28 FINANSE

ULGA PODATKOWA ZA WEJŚCIE NA GIEŁDĘ

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na debiut na GPW, dostaną prawo
do rozliczenia 150 proc. wydatków poniesionych m.in. na wszystkie
działania przygotowawcze.

36 WYWIAD

LUDZIOM SIĘ WMAWIA, ŻE WĘGIEL TO SAMO ZŁO

42

– Patriotyzm gospodarczy będzie pustym

nie mają zielonego pojęcia. Zresztą nikt ich

szość polskich firm, szczególnie z sekto-

14

wanej wysokości składki zdrowotnej z 9 do 3 proc. Skąd

graniczne korporacje nie tylko – jak nikt inny w tym

wszelkich dotacji bywa – o tym, że zrzucają się na

10 WYWIAD

EUROPEJSKIE BARIERY

w soczewce pokazała to pandemiczna rzeczywistość

To szokujące, gdy okazuje się, że od lat wielkie za-

RAJ DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW KOSZTEM POLSKICH FIRM

Co wynika z raportu na temat działalności zagranicznych korporacji
w Polsce, które budują swoją pozycję biznesową kosztem polskich firm
i podatników?

Z Markiem Niedużakiem, wiceministrem rozwoju i technologii,
rozmawiamy o kolejnej edycji „Czarnej księgi barier na jednolitym rynku
wewnętrznym UE”.

udze chwalicie, swoich… doicie – to oczywiście

spodarki” szczegółowo porusza Tomasz Cukiernik,

04 GOSPODARKA

Tak długo, jak będzie istniała cywilizacja ludzka, górnictwo będzie
potrzebne – mówi nam prof. Wojciech Naworyta z AGH.

42 RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG

STOPA INWESTYCJI A ROLA PAŃSTWA

W specjalnym Raporcie Makroekonomicznym piszemy o inwestycjach,
które są koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem wzrostu
gospodarczego.

łająca w Czechach, Słowacji czy Irlandii – mówi

56 WYWIAD

w innym miejscu naszego magazynu Andrzej

TRANSFORMACJA PAŃSTWA ALBO SZARA STREFA

Sadowski, prezydent Centrum im. Ada-

O wpływie Polskiego Ładu na polski sektor MŚP rozmawiamy
z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum im. Adama Smitha.

ma Smitha. Trudno o lepszą puentę.
Krzysztof BUDKA
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Mimo gigantycznych dochodów
w latach 2012–2019 spółka Deutsche
Lufthansa SA oddział w Polsce
nie zapłaciła podatku CIT.
Konkretnie przy przychodach niemal
6,89 mld zł i kosztach na poziomie
prawie 738 mln zł dochody niemieckiej
firmy wyniosły 6,15 mld zł, a podatek
CIT… równe zero. A to tylko jeden
z wielu tego typu przykładów.
Tomasz CUKIERNIK

Raj dla zagranicznych inwestorów

kosztem polskich firm

fot. Sven Hoppe/PAP/DPA
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O

kazuje się bowiem, że

– Francuscy inwestorzy zrobi-

jąc przy tym do budżetu jedynie

bardzo podobnie wy-

li w Polsce wiele dobrego, ale

77,3 mln zł z tytułu podatku CIT,

gląda sytuacja z pła-

korzystają z dostę-

ceniem podatku dochodowego

pu do dużego ryn-

przez innych inwestorów za-

ku i używają naszej

granicznych w Polsce. Związek

infrastruktury

Przedsiębiorców i Pracodaw-

wszystkie inne pod-

ców opublikował raport na te-

mioty. Nie ma żad-

mat działalności największych

nego uzasadnienia,

francuskich firm w Polsce, któ-

żeby

re budują swoją pozycję biz-

im to polski podat-

nesową kosztem polskich firm

nik – dodaje.

jak

sponsorował

czyli „francuska sieć

Nie chodzi o to,
by dyskryminować,
czy tym bardziej
blokować inwestycje
zagraniczne
w Polsce.
Chodzi o to, by nie
uprzywilejowywać
jednych kosztem
drugich.

komórkowa na każdą złotówkę zapłaconego

podatku

otrzymała

niemal

10 zł pomocy publicznej”.

Znacznie

wyższą pomoc publiczną niż zapłaciły
podatku CIT otrzy-

i podatników. Znajdziemy tam

Co więcej, okazu-

cały szereg podobnie szokują-

je się, że te płacące

cych przypadków, jak ten doty-

śmiesznie niskie po-

czący Lufthansy. Jak czytamy,

datki firmy otrzymu-

„szereg francuskich przedsię-

ją na dodatek wielkie

biorstw nie płaci w Polsce po-

dotacje od polskiego podatnika:

ska, Michelin Polska czy Veolia

datku CIT lub jest on odprowa-

„niektóre francuskie firmy w la-

Energia Warszawa.

mały w omawianym
okresie

też

firmy

Valeo Autosystemy,
Saint-Gobain Innovative Materials Pol-

dzany w marginalnej wysokości
w porównaniu do osiąganych
lokalnie przychodów”.

Polski podatnik
niczym sponsor

W najbardziej skrajnym przypadku zapłacony przez francuską sieć handlową Auchan Polska podatek CIT stanowi zaledwie
0,004 proc. przychodów spółki.
Inne francuskie firmy w lafot. Paweł Supernak/PAP

tach 2015–2019 także niewiele
wpłaciły do skarbu publicznego:
Orange Polska – 0,12 proc. przychodów, Carrefour Polska – 0,16
proc. przychodów, Renault Polska
– 0,4 proc. przychodów, Valeo
Autosystemy – 0,57 proc. przy-

tach 2015–2019 otrzymały od

chodów, Michelin Polska – 0,72

polskich instytucji państwowych

proc. przychodów, Veolia Ener-

pomoc publiczną o znacznie

gia Warszawa – 0,73 proc. przy-

większej wartości, niż odprowa-

chodów, a Decathlon – 0,86 proc.

dzony przez te podmioty poda-

przychodów.

tek CIT”.

– Jest to sytuacja z nasze-

Na przykład spółka Orange

go punktu widzenia absolutnie

Polska uzyskała w latach 2015–

niedopuszczalna – uważa pre-

2019 pomoc publiczną w wy-

zes ZPP Cezary Kaźmierczak.

sokości 766,6 mln zł, uiszcza-

6
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Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby
zagraniczne korporacje
sponsorował
polski podatnik – tłumaczy
prezes ZPP
Cezary Kaźmierczak.

Traci polskie państwo

„Oznacza to, że w tym bilansie
Skarb Państwa niejako dopłaca
do obecności i działalności tychże firm na terenie Polski, co dzieje się ze znaczącą szkodą dla
polskich podatników, a przede
wszystkim rodzimych przedsiębiorców” – komentuje w raporcie
ZPP. Utrwala to dystans, jaki wy-

GOSPODARKA

Temat numeru

300 razy więcej!

stępuje między polskimi firmami

ekonomiczne, gdzie koncerny te

a działającymi w Polsce ich za-

nie tylko otrzymywały tanie te-

Także Polski Ład proponuje roz-

wiązanie na przedstawiony pro-

granicznymi konkurentami.

reny pod inwestycje, ale i wielo-

wiązania korzystne dla zagra-

blem: wprowadzenie minimalnej

milionowe ulgi podatkowe.

niechlubny prym. ZPP ma roz-

nicznych inwestorów (o czym

stawki podatku CIT w wysokości

my nie mają równych szans kon-

Szokiem dla wielu osób było

pisaliśmy już w poprzedni nu-

1 proc. przychodów osiąganych

kurowania. Nie dość, że konkurują

ogłoszenie w 2018 r. przyzna-

merze „Forum Polskiej Gospo-

w danym roku podatkowym

z podmiotami, które mają olbrzy-

nia przez polski rząd dotacji dla

darki”). Ministerstwo Finansów

(taką samą propozycję skierował

mią przewagę kapitału, efektu

„nieprzyzwoicie” bogatego, jed-

zapowiedziało,

dywiden-

do rządu rzecznik MŚP Adam

skali, to dodatkowo podmioty te

nego z największych holdingów

da otrzymywana przez polską

Abramowicz). Zdaniem orga-

nie płacą podatku. Taka sytuacja

finansowych na świecie JP Mor-

spółkę holdingową ze spółki za-

nizacji pracodawców „podatek

powoduje, że polskie firmy prze-

gan w wysokości 20,2 mln zł.

leżnej będzie zwolniona z po-

przychodowy od osób prawnych

– Dzisiaj polskie, rodzime fir-

że

grywają rywalizację z globalny-

Na stronie internetowej Mi-

datku w 95 proc., na czym sko-

skutkowałby istotnym zwiększe-

mi koncernami i zamiast wspierać

nisterstwa Rozwoju i Technologii

rzystają zagraniczni inwestorzy

niem dochodów budżetowych,

rodzimy biznes i polską gospo-

znajduje się lista 49 umów do-

spoza

m.in. z uwagi na wyeliminowanie

darkę, sprawiamy, że bogacą się

tacyjnych podpisanych w ostat-

z USA czy Japonii.

inne wspólnoty ekonomiczne.

nich latach z takimi koncerna-

Traci na tym polskie państwo i my

mi jak Toyota, Mercedes-Benz,

wszyscy, obywatele! – mówi Ja-

Shell, LG Chem, ABB czy BASF.

kub Zapała, wiceprezes Fundacji

W tym czasie większość polskich

Pomyśl o Przyszłości.

firm nie mogła na to liczyć, a na

fot. Łukasz Gągulski/PAP

– Ekspansja firm na między-

Do

dodatek była gnębiona różnego

narodowe rynki zaczyna się w ich

rodzaju kontrolami urzędniczy-

własnym kraju. Firmy muszą naj-

mi, które w skrajnych przypad-

preferencje przedsiębiorstwom

dacji Edukacji i Rozwoju Ekono-

pierw na własnym rynku zdobyć

kach kończyły się bankructwami,

zagranicznym względem pod-

micznego.

doświadczenie, zarobić środki,

jak w przypadku słynnego Opti-

miotów krajowych. Inwestorzy,

– Rezultatem przyjętego 30

uzyskać efekt skali, a dopiero po-

musa.

pochodzący najczę-

lat temu „neokolonialnego” mo-

ściej z państw za-

delu gospodarczego jest brak

możnego Zachodu,

warunków do rozwoju szerokiej

zaczęli otrzymywać

krajowej klasy średniej oraz duże

od polskich władz

uzależnienie Polski od obcego

liczne ulgi podat-

kapitału. Trudno myśleć o zmia-

kowe

tem mogą prowadzić skuteczną

Jednym słowem

i trwałą działalność międzynaro-

za pieniądze pła-

dową oraz stopniowo przekształ-

cone w podatkach

cać się w firmę globalną, by móc

przez polskie fir-

konkurować na rynkach global-

my polskie państwo

nych. Firmy rodzime kreują pol-

wspiera

ską markę i powodują, że może-

tów tych firm.

my szybciej odnosić sukces na

konkuren-

– Politycy okrą-

arenie międzynarodowej, doga-

głostołowi,

niając tym samym bogate kraje –

rzy przejęli władzę

zaznacza.

w 1989 r., wprowa-

Neokolonialny
model gospodarczy

któ-

dzili w życie koncepcje ekonomiczne
podsunięte im przez

Rezultatem
przyjętego
30 lat temu
neokolonialnego
modelu
gospodarczego
jest brak warunków
do rozwoju
szerokiej krajowej
klasy średniej oraz
duże uzależnienie
Polski od obcego
kapitału.

Zapłacony
przez francuską sieć
handlową
Auchan Polska podatek
CIT w latach
2015–2019
stanowi zaledwie 0,004
proc. przychodów spółki.

Unii

Europejskiej,

inwestorów

np.

zagranicznej luki CIT, której rezagranicz-

dukcja stanowi istotne wyzwanie

nych kierowany jest także nowy

dla organów skarbowych”. Przy-

instrument o nazwie „porozu-

gotowana symulacja pokazuje,

mienie

które-

że gdyby powyższe rozwiąza-

go celem będzie zwiększenie

nie wprowadzono przed 2015 r.,

pewności prawa podatkowego

8 na 9 analizowanych przedsię-

w kontekście dużych inwesty-

biorstw zostałoby zobowiąza-

cji zagranicznych. Jak czytamy

ne do zapłaty wyższego podat-

w uzasadnieniu projektu ustawy,

ku CIT, a francuska sieć Auchan

„proponowane regulacje będą

w latach 2015–2019 zapłaciła-

inwestycyjne”,

skierowane do podmiotów pla-

by nie w rzeczywistości uiszczo-

nujących realizację inwestycji

ne 1,8 mln zł, ale 510 mln zł po-

na terytorium RP, a więc poten-

datku korporacyjnego. To niemal

cjalnych podatników, niejedno-

300 razy więcej!

krotnie nieposiadających jeszcze
jakiejkolwiek historii rozliczeń

Równość konkurencji

w Polsce. Głównym celem regu-

Nie chodzi o to, by dyskrymino-

lacji jest zaś zwiększenie napły-

wać, czy tym bardziej blokować

siębiorstw zagranicznych, aby

wu do Polski inwestycji, w tym

inwestycje zagraniczne w Pol-

nie stanowiły nieuczciwej konku-

inwestycji

co

sce, bo bezspornie przynoszą

siębiorcy z postko-

rencji względem podmiotów pol-

znajduje odzwierciedlenie w de-

one ze sobą również korzyści dla

munistycznej Polski.

skich. Oczywiście należy również

finicji inwestora, jako podmio-

naszej gospodarki. Idzie o to, by

W ten sposób kolej-

zreformować przepisy dotyczące

tu planującego dokonanie no-

nie uprzywilejowywać jednych

ne rządy wspierały

działalności gospodarczej, aby

wej inwestycji na terytorium RP

kosztem drugich. Polscy uczest-

zagraniczną konku-

prowadzenie

o wartości co najmniej 100 mln

nicy rynku powinni być trakto-

rencję, która rywa-

w naszym kraju było łatwiejsze

zł (50 mln zł od 2025 r.)”.

wani przez nasze w końcu pań-

lizowała z polski-

i bardziej korzystne niż w innych

W tym samym czasie za po-

stwo w ten sam sposób, aby móc

mi podmiotami na

państwach. Te postulaty powin-

mocą mniej lub bardziej oficjal-

uczciwie konkurować z zagra-

naszym

ułatwie-

nie tej sytuacji bez demontażu

nia prawne, o jakich

i

systemu przywilejów dla przed-

mogli co najwyżej
pomarzyć

przed-

przedsiębiorstwa

zagranicznych,

Tymczasem właściwie od po-

„zachodnich dorad-

czątku tzw. transformacji ustro-

ców” i oparli rozwój

jowej w Polsce władze prowadzą

polskiej gospodarki

politykę przyciągania inwesto-

o inwestycje zagra-

krajowym

ny być oczywiste dla ludzi, któ-

nych praktyk protekcjonistycz-

nicznymi firmami, które prze-

rów zagranicznych. Robią to w ten

niczne. W rezultacie tych decy-

rynku – komentuje ekonomista

rzy rządzą Polską i mają na celu

nych polskie firmy są rugowane

wagę mają już na starcie, choćby

sposób, że specjalnie dla nich

zji zrealizowano w Polsce mo-

Marcin Janowski, współpracow-

realizację polskich interesów –

z zachodnioeuropejskich ryn-

z uwagi na znacznie większe ka-

tworzone były specjalne strefy

del gospodarczy, który dał duże

nik Polsko-Amerykańskiej Fun-

podkreśla.

ków, a Francja wiedzie w tym

pitały.
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Marek Niedużak

Polskie firmy wciąż napotykają na bariery
Istnieją przykłady, kiedy legislacja unijna wspiera działania ograniczające
konkurencję i to w obszarze, gdzie nasze firmy, z naszego regionu, mają
przewagę nad firmami z zachodniej Europy – mówi nam wiceminister
rozwoju i technologii Marek Niedużak. Rozmawiamy o kolejnej edycji
„Czarnej księgi barier na jednolitym rynku wewnętrznym UE”.

Rozmawiał Kamil GORAL

a więc i jednolitego rynku. Pod-

bardziej asertywnie i musimy

liwości

jęliśmy w tej sprawie dialog, a na

w coraz bardziej zdecydowany

w drodze powrotnej.

poziomie unijnym są narzędzia

sposób lobbować o swoje intere-

pozwalające wychwytywać ba-

sy. Pamiętajmy – stoimy na stra-

tywne skutki np. dla emisji CO2

riery i im zapobiegać. Natomiast

ży traktatów.

i to pokazuje, jak jedna agen-

Ministerstwo Rozwoju i Tech-

na straży traktatów unijnych. Pa-

Tak. Działamy dwutorowo –

nym czy nieformal-

nologii

przygotowało

nej i Zielonego Ładu przegry-

nienia na szczeblu ministerial-

prezentowane w instytucjach

wa z agendą, która nie do końca

europejskich, dużo

mieści się w swobodzie świad-

silniej niż Polska.

czenia usług w ramach traktatów.

Czy w tym kon-

To jest przykład, kiedy legislacja

tekście

na forum unijnym, jak i bilate-

ną ścieżką między

go kraju wyzwaniem były wła-

ralnie wobec krajów, w których

a d mi nis t r a cj a mi .

gi barier na jednolitym rynku

śnie rynki zbytu, Polska „dusiła

istnieje ryzyko takich naruszeń.

Mamy

wewnętrznym UE”. Skąd po-

się”, nie mogąc nawiązać rela-

Przesłaliśmy naszą księgę do

przykłady skutecz-

mysł na taki dokument?

cji handlowych, np. zaraz po od-

KE, która stoi na straży traktatów,

ności tych narzędzi.

konkretne

zyskaniu niepodległości w 1918 r.

da przepływu towarów, kapita-

Dlatego wyjątkowo bolesne jest,

Były już dwie edy-

łu, osób i usług to jeden z fun-

gdy ta wielka wartość unijna jest

cje

damentów

w różnych miejscach podważa-

gi. Czy dostrzega-

na.

ją Państwo jakąś

Europejskiej.

czarnej

poprawę

funkcjonuje on zgodnie z pier-

księ-

pomię-

Wspólny
rynek to jeden
z fundamentów
Unii Europejskiej.
W praktyce
jednak nie zawsze
funkcjonuje
on zgodnie
z pierwotnym
założeniem.

Polskie

Jedną rzeczą jest stwierdzenie

dzy obecną edycją

firmy, w różnych krajach unij-

pewnego faktu, że mamy pro-

a poprzednią? Czy

nych, spotykają się z bariera-

blem z dostępem do wolnego

może

mi utrudniającymi im swobod-

rynku, że polskie firmy napo-

wcześnie, by o tym mówić?

ne

Pierwszą

tykają na różne bariery. Dru-

księgę przygotowaliśmy na początku ubiegłego roku, w czerw-

wotnym

założeniem.

funkcjonowanie.

nega-

Największe kraje są silnie re-

miętamy, że w historii nasze-

Unii

mają

podniesienia danego zagad-

już

W praktyce jednak nie zawsze

zapisy

załadunku

da dotycząca polityki klimatycz-

my sami mamy też możliwość

drugą edycję „Czarnej księ-

Wspólny rynek – swobo-

Takie

dokonania

jeszcze

za

dostrze-

unijna wsparła działania ogra-

ga Pan zagrożenia,

niczające konkurencję i to w ob-

że będą z polskiej

szarze, gdzie nasze firmy, z na-

strony płynęły sy-

szego regionu, mają przewagę

gnały

proble-

nad firmami z zachodniej Euro-

mach, ale KE nie

o

py. W sprawie pakietu mobilne-

będzie

podejmo-

go złożyliśmy stosowną skargę

wała w tej kwestii

do TSUE. Zrobiły to także kraje,

działań?

w które ten pakiet uderzał. Mam
ryzyko

nadzieję, że to wygramy. Nieste-

może istnieje, ale

ty, rozstrzygnięcia powinniśmy

Polska ma silne ar-

spodziewać się dopiero w przy-

Pewne

gumenty. Komisja Europejska,

szłym roku.

odpowie-

nie biorąc ich pod uwagę, sto-

gą natomiast jest to, co może-

dzieć: i tak, i nie. Niektóre kwe-

sowałaby podwójne standardy.

Wiemy, że największe europej-

my z tym zrobić. Rozumiem,

stie udaje się pozytywnie roz-

Większym natomiast wyzwa-

skie gospodarki bardzo dużo

cu jej drugą edycję. Dokumenty

że jakieś informacje z Państwa

wiązać, ale jesteśmy na początku

niem jest kwestia obrony swo-

inwestują w lobbing na pozio-

te powstały, gdyż otrzymywa-

strony poszły do Komisji Euro-

tej drogi, więc pracy i barier do

ich interesów na forum unijnym.

mie unijnym. Są tam obecne

liśmy wiele sygnałów odnośnie

pejskiej. A czy interweniujecie

pokonania jest jeszcze dużo. Po

Przykładem

międzynarodowe

do barier napotykanych przez

Państwo bezpośrednio w kra-

pierwsze, trudno jest uzyskać

może być branża transportowa.

przedsiębiorców. Spowodowane

jach, w których ten

po drugiej stronie przyzna-

Stanowi ona ok. 7-8 proc. nasze-

stów i firmy lobbingowe mają-

one były kwestiami ustawowy-

problem jest

nie się do błędu – nikt nie

go PKB. Znane są mi problemy,

ce działać w interesie tych pod-

mi, sposobem stosowania prawa

n a j w i ę k-

lubi tego robić. Po dru-

jakie napotyka ta branża m.in. we

miotów. Jak ta sytuacja wygląda

w danym kraju, ale czasem były

szy?

gie, nasze firmy dopie-

Francji. W tym przypadku Komi-

w kontekście Polski? Czy Mini-

Niestety

muszę

pesymistycznym

organizacje

biznesowe zrzeszające lobby-

ro wchodzą na wyż-

sja stanęła faktycznie po stronie

sterstwo Rozwoju podejmuje

Dla Polski ważny jest dostęp

szy poziom pewnej

państw, które zakłócają wspól-

jakieś starania, by polski lob-

do rynków innych państw człon-

świadomości i więk-

ny rynek i ograniczają swobo-

bing, polskie organizacje bizne-

kowskich, a wspólny rynek jest

szej śmiałości upo-

dę świadczenia usług. Chodziło

sowe były obecne w Brukseli

minania się o swo-

o takie ograniczenia, jak koniecz-

i mogły liczyć na Wasze wspar-

je. Teraz działamy

ność powrotu do bazy, bez moż-

cie merytoryczne i polityczne?
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jedną z największych wartości
Wspólnoty i w tej sprawie stoimy

PAP

to problemy czysto techniczne.

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 11

WYWIAD

Bez wątpienia jest tak, że

Jesteśmy jeszcze na etapie

szającą wiele dużych, między-

głos gospodarczy i przemy-

pojętnego, ale wciąż jeszcze –

narodowych firm, dla których

słowy różnych branż z krajów

ucznia. Uczymy się, jak funkcjo-

działalność eksportowa i eks-

starej Unii jest znacznie bar-

nują różne kwestie

dziej słyszalny. Są różne tego

w Unii, co widać na

przyczyny. Pierwszą jest to, że

wielu polach, m.in.

są one obecne w tym klubie

w pomocy publicz-

od początku i znają reguły tej

nej.

„gry”.

Niemcy – tam jest

Spójrzmy

na

obowiązkowy samo-

pansja zagraniczna

Musimy działać
bardziej asertywnie
i w coraz bardziej
zdecydowany
sposób lobbować
o swoje interesy.

są rzeczą oczywistą od dawna. Trudno tego oczekiwać
w kraju takim jak
Polska, gdzie mamy
głównie

małe

A czy nie jest tak, że my za

rząd

dużą wagę przyłożyliśmy do

każdy

przedsię-

funduszy unijnych, na tym

biorca

przynależy

się koncentrowaliśmy, a za-

do dużej izby handlowej, prze-

dawna wspierany jest eksport

niedbaliśmy to, po co wcho-

mysłowej. W ten sposób przed-

na większą skalę, a firmy za-

dziliśmy do Unii, czyli dostęp

siębiorcy mają nie tylko na

czynają zagraniczną ekspansję.

gospodarczy,

i średnie przedsiębiorstwa.
Dopiero od nie-

Podejmujemy działania wspierające polski lobbing i widać
zmiany na plus w ciągu ostatnich lat.
Wspomniał Pan o tym, że
świadomość firm jest coraz
większa. Czy na poziomie Ministerstwa Rozwoju jest jakiś
adres mailowy lub numer telefoniczny, gdzie można się
skontaktować ws. pomocy dla
przedsiębiorcy?
Jak najbardziej. Zachęcam do
kontaktu: sekretariatdse@mrpit.
gov.pl. Tu przyjmujemy zgłoszenia, a część skarg wcześniej
złożonych znalazła się w Czarnej Księdze Barier w obu edycjach. Co ważne, wszystkie są
anonimowe,

co

oznacza,

że

przedsiębiorcy nie muszą oba-

fot. Rafał Guz/PAP

wiać się tego, iż ich dane zostaną
przytoczone w rozmowach czy
to z instytucjami unijnymi, czy
na poziomie bilateralnych rozmów wewnątrz partnerów unijnych. Bardzo zależy nam na tym

do tego rynku wewnętrznego

poziomie rządowym, ale i po-

głosie, ponieważ dzięki niemu

i teraz okazuje się, że mamy

zarządowym, ogromną, dobrze

mamy argumenty i przykłady

duży dystans do nadrobienia?

refundowaną organizację, zrze-

do dyskusji.
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Zielony terror

Nowy katalog
środków
przymusu
Koronakryzys pozwolił wypróbować na ludziach i firmach obszerny
katalog środków przymusu. Jeśli wytraci swój impet, można spodziewać się
szybkiego nadejścia nowej, paneuropejskiej pandemii – zielonego szaleństwa.
Aplikowanego krajom w białych rękawiczkach i jak zwykle pod przykrywką
troski o los świata. 
Robert AZEMBSKI

R

ządy wprowadziły blo-

czenie natury. Rozwijająca się

osobistą wolność oraz radość

stęp podąża ścieżką naukową

Co COVID-19 ma wspólnego

„mają charakter globalny i dlate-

kady, podobno po to, aby

kampania

codziennego

dotych-

(...) Choroby zakaźne i szkody

z klimatem? Jak się okazuje, bar-

go można im skutecznie zaradzić

zapobiec sytuacji, w któ-

terroru ma wykazać powiązanie

czasowe dążenia i ambicje, na

środowiskowe są klasycznymi

dzo dużo. W sprawie „Resetu śro-

tylko w sposób skoordynowany

COVID-19 z klimatem.

złudne poczucie bezpieczeń-

przykładami

tego,

dowiskowego” Klaus

stwa. Obnaża to oblicze współ-

co ekonomiści na-

Schwab (założyciel

czesnej Europy, która w nic nie

zywają

wierzy, nie wie, dokąd i po co

nymi efektami ze-

zmierza.

wnętrznymi”:

rej zagrożenie zdrowia publicznego wymknie się spod kontroli. W niedalekiej przyszłości
świat być może będzie musiał
ponownie uciec się do blokad,

psychologicznego

Wolność
czy bezpieczeństwo?

Stale podkreślana jest groza

życia,

„negatywsą

by poradzić sobie z kryzysem

obu kataklizmów. Wpajany jest

„Covid-19 i kryzys klimatycz-

problemami, z któ-

klimatycznym. Musimy zmienić

pogląd, że na walkę z zagroże-

ny są częścią tej samej bitwy” –

rymi rynki nie mogą

nasze struktury gospodarcze

niami zostało bardzo mało cza-

tak zatytułowany artykuł, po-

sobie poradzić sa-

i inaczej postępować z kapita-

su. Trudno więc dziwić się lu-

święcony koincydencji pandemii

modzielnie, ponie-

lizmem – takie opinie wycho-

dziom, że mają problem z jasną

koronawirusa i walce o klimat,

waż ludzie, którzy

dzą coraz częściej z lewicowych

oceną sytuacji i powierzają swój

ukazał się w grudniowym wy-

kichają bez maski

ośrodków: od „Guardiana” po

los mesjaszom nowej, zielonej

daniu „The Guardian”. Znajduje-

lub zanieczyszcza-

Harvard School of Public He-

religii oraz apostołom nowej re-

my tam m.in. takie rozważania:

ją powietrze, nie po-

alth. Zachodnia lewica znala-

ligii covidowego i klimatyczne-

„pandemia powinna przypomi-

noszą

zła wreszcie winnego: główną

go zagrożenia. Mamy im za-

nać wszystkim, że faktów na-

swoich działań”.

przyczyną pandemii jest... nisz-

ufać bezkrytycznie. Zamieniając

tury nie można odrzucić, a po-
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pełnych

Czy Europa stanie
się królikiem
doświadczalnym
dla wymuszanych
zmian w ramach
Zielonego
Ładu i jego
akceleratorów typu
„Fit for 55”?

konsekwencji

Bez komentarza.

i szef Światowego

na całym świecie”.

Giganci zmienią klimat?

Ekonomicz-

Najnowszy, głośny Raport IPCC

nego) stwierdza, że

pt. „Zmiany klimatu 2021” wzy-

„na pierwszy rzut

wa: „to ludzkość ma zmienić kli-

oka pandemia i śro-

mat, przy czym liczy się każdy

dowisko mogą wy-

promil ocieplenia”.

Forum

dawać się tylko odległymi

krewnymi,

Nie jest to pierwszy tego
typu raport.

Pojawił się jed-

ale są znacznie bli-

nak w ważnym momencie. Inny,

żej i bardziej ze sobą

mniej już znany, zatytułowa-

powiązane, niż się

ny został „Unikanie blokady

nam wydaje”. Jego zdaniem zja-

klimatycznej” i jest sygnowa-

wiska klimatyczne oraz obec-

ny przez Marianę Mazzucato,

na, a może i przyszłe pandemie

profesor ekonomii na Universi-
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Zielony terror

Urabianie opinii publicznej

ty College London, a zarazem

na walkę ze zmianami klima-

przewodniczącą WHO Council

tycznymi. W Polsce, podobnie

on the Economics of Health for

jak i w innych krajach europej-

cy temu opublikował artykuł ze

All (Radę WHO ds. ekonomiki

skich (jak na przykład Hiszpa-

znamiennym tytułem: „Global-

powszechnego zdrowia, będą-

nia), prawa do emisji CO2 (ETS)

ne zamknięcie potrzebne co dwa

cą oddziałem Światowej Orga-

będą nadal i szybko drożały.

lata do osiągnięcia paryskich ce-

„The Guardian” już 8 miesię-

nizacji Zdrowia). Opublikowany

– Jeśli przyjrzymy się ba-

lów CO2”. Po kilku godzinach na-

został też szybko przez Świa-

daniom ich skutków dla klima-

główek jednak zmieniono, usu-

tową Radę Biznesu na rzecz

tu, zauważymy, że zdecydowa-

wając wzmiankę o blokadach.

Zrównoważonego

Rozwoju

na większość z nich to modele

Mniej więcej w tym samym czasie

(WBCSD), która określa się jako

ex ante, nie zaś empiryczne ba-

ukazał się kolejny tekst ostrze-

„globalna, kierowana przez CEO

dania ex post – do tego wniosku

gający, że po zakończeniu loc-

organizacja, złożona z ponad

doszła dr Jessica Green z Uni-

kdownu emisje wzrosną do „po-

dwustu wiodących firm współ-

wersytetu Toronto, która doko-

ziomów sprzed pandemii”. Z kolei

pracujących ze sobą, aby przy-

nała przeglądu literatury w te-

artykuł w „Forbes” zachęca lu-

spieszyć przejście do zrówno-

macie ETS-ów i znalazła mniej

dzi do „przyjęcia lekcji pande-

ważonego świata”. Do WBCSD

niż 40 badań empirycznych

mii”. Czytamy w nim: „Plane-

należą przede wszystkim po-

skutków. W kwestii unijnego ETS

ta przeszła gigantyczną przerwę

nadnarodowe korporacje, m.in.

Green konkluduje, że „pomi-

podczas pandemii i miała szan-

Google i Microsoft, Chevron, BP,

mo znacznych zasobów ludz-

sę na naprawę i odzyskanie sie-

Bayer i Walmart. Jest to ponad

kich i finansowych zainwesto-

bie. Planeta nie jest problemem,

200 globalnych firm z łącznym,

wanych w opracowanie systemu

to my nim jesteśmy, więc może-

rocznym przychodem przekra-

EU-ETS i zarządzanie nim EU-

my teraz kontynuować niektóre

czającym 8 bln dolarów.

-ETS, redukcje emisji wynoszą...

dobre wysiłki, które podjęliśmy

od 0 proc. do 1,5 proc. rocznie”

w obliczu nagłego zdystansowa-

– wskazuje ZPP.

nia się społecznego i zagrożenia

Firmy–giganci tak naprawdę
mają w nosie troskę o środowi-

COVID-19”.

sko naturalne i klimat. Posiada-

O tym, że rynek ETS-ów stał

ją za to doskonały PR w zakresie

się rynkiem wysoce spekulacyj-

Czy po pandemii koronawiru-

tzw. greenwashingu, czyli me-

nym i wyniszczającym finansowo,

sa Europa stanie się królikiem do-

pisaliśmy już wielokrotnie. Komi-

świadczalnym dla wymuszanych

ku firmy o unikatowej wrażli-

wprost, że zawarte w tym pa-

na poziomie przemysłu, a re-

zaledwie małą część światowych

sja Europejska zamiast uzdrowić

zmian w ramach Zielonego Ładu

dialnego kreowania wizerunwości społecznej i klimatycznej.

kiecie rozwiązania doprowadzą

gres gospodarczy je uniemoż-

emisji. Unilateralne działania,

ten system, chce go rozciągnąć

i jego akceleratorów typu „Fit for

Pod przykrywką greenwashingu

do pogorszenia kondycji euro-

liwi. Po drugie, aby konsumen-

choć mogą dawać impuls po-

także na budynki i transport lot-

55”? Możemy sobie wyobrazić,

cały czas prowadzą intratne in-

pejskiej

teresy, nie przejmując się szko-

ki, a w konsekwencji

dami środowiskowymi.

zubożenia Europej-

Krok ku zagładzie

ci

gospodar-

czyków.
„Unilateralne

Skutkiem
„ekologizowania”
na siłę domów
będzie powstanie
nowego ubóstwa
– tym razem
energetycznego.

wykorzystywali

lityczny, nie są w stanie wyge-

niczy. Skutkiem „ekologizowania”

że w kolejnych krokach, w ramach

nowe, neutralne dla

nerować realnych korzyści dla

na siłę domów będzie powstanie

„blokady klimatycznej” (wpro-

klimatu

technolo-

klimatu. Jednocześnie działania

nowego ubóstwa – tym razem

wadzanej przecież dla naszego

gie, potrzebują na

te podważają międzynarodo-

energetycznego. Czy nie stoi to

dobra!), rządy ograniczą korzy-

to środków. Oczywi-

we zasady współpracy i mogą

w sprzeczności z celami strate-

stanie z prywatnych pojazdów.

stym jest, że obcią-

utrudniać, nie ułatwiać, osią-

gicznymi UE – tworzenia przyja-

Zakażą lotów. Zabronią produkcji

żenie

Europejczy-

gnięcie globalnego konsensu-

znego i bezpiecznego miejsca do

i sprzedaży mięsa. Narzucą limi-

dodatkowymi

su” – trafia w sedno sprawy ZPP.

zamieszkiwania?

ty wykorzystania coraz droższej

Szkodliwy absurd

Także w Polsce czeka nas

energii elektrycznej i zakażą pro-

drastyczny wzrost cen ener-

dukcji kopalniom. Zielone sza-

Jeśli propozycje „Fit for 55” wej-

działania UE w dzie-

dą w życie w obecnym, „zdyna-

dzinie klimatu nie

mizowanym” kształcie, moż-

doprowadzą

na będzie zacząć już odliczanie

osiągnięcia

do końca projektu zwanego

rzonych celów kli-

Unią Europejską. W niedaw-

matycznych z kil-

Zielona i postpandemiczna go-

gii elektrycznej oraz wzrost jej

leństwo zastąpi lub będzie towa-

no opublikowanej, trafnej ana-

ku podstawowych powodów. Po

mogliby przeznaczyć na inwe-

spodarka przynoszą zyski kon-

deficytu skutkujący importem

rzyszyć szaleństwu covidowemu.

lizie

pierwsze, transformacja ener-

stycje w proekologiczne rozwią-

cernom, które na różne sposoby

energii elektrycznej za ponad 5

Czy zamierzamy się temu tylko

getyczna

zania. Po trzecie, UE generuje

absorbują wydatki podatników

mld zł rocznie.

spokojnie przyglądać?

Związek

Przedsiębior-

ców i Pracodawców (ZPP) pisze
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do
zamie-

wymaga

ków

daninami

zmniej-

szy ich dochód rozporządzalny, który

inwestycji
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PODATKI

Polski Ład

Liniowy PIT do likwidacji
Z perspektywy proponowanych w Polskim Ładzie
zmian wyraźnie widać, że rządowi zależy, aby – bez
wprowadzania tak nazwanej zmiany – zlikwidować
stawkę liniową PIT.
Marek KUTARBA

mogłaby być niższa niż 270 zł.

że podatnik nie korzysta z ulg).

bowego, stosunku pracy, pracy

korzystać z ulgi na dzieci. Jak

Mimo że to mniej niż dziś, to

Mimo bowiem, że płacony PIT

nakładczej oraz spółdzielcze-

pokazują symulacje, przy je-

jednak obciążenie będzie wyż-

będzie dla części przedsiębior-

go stosunku pracy w wysoko-

dynym dziecku podatnicy zy-

sze. Składki, inaczej niż ma to

ców niższy, to oszczędności te

ści mieszącej się w przedzia-

skają przy dochodach do około

miejsce obecnie, nie będzie też

niweluje wyższa składka zdro-

le od 68 412 zł do 133 692 zł.

5 tys. zł miesięcznie. Powyżej tej

można odliczyć od podatku.

wotna (brak odliczenia i pod-

Składka ta dla pracowników ni-

kwoty zaczną już tracić. Łatwo

weluje skutki likiwdacji odlicze-

też można zauważyć, że zysk

nia składki zdrowotnej aż do

ze zmian będzie raczej skrom-

12,5 tys. zł dochodu miesięcz-

ny. Rocznie najmniejsze firmy

nie. Nie dotyczy jednak przed-

mogą zaoszczędzić maksymal-

siębiorców, stąd w ich przypad-

nie około 1,5 tys. zł. Te dobrze

ku straty pojawią się już przy

zarabiające, a zatem na po-

datkowani według skali po-

dochodach powyżej 5,5 tys. zł

ziomie np. 20 tys. zł miesięcz-

datkowej. I to pomimo tego, że

miesięcznie.

nie, czeka natomiast strata ok.

J

eśli

zmiany

podatkowe

przestanie płacić taką składkę

opracowane w ramach Pol-

(dziś, nawet jeśli nic nie zaro-

I to właśnie ta zmiana spo-

skiego Ładu wejdą w życie,

bił, i tak płaci 381,81 zł). Nowe

woduje wzrost obciążeń fi-

Do tego przedsiębiorcy nie

co planowane jest na 1 stycznia

przepisy przewidują bowiem,

skalnych po stronie przedsię-

będą mogli korzystać z tzw.

2022 r., stracą na nich zarów-

że składka nie będzie mogła

biorców. I to już przy średnim

ulgi dla klasy średniej. Ma ona

no przedsiębiorcy korzystający

być niższa niż 9 proc. płacy mi-

dochodzie miesięcznym powy-

bowiem zastosowanie tylko do

ze stawki liniowej, jak i ci opo-

nimalnej, a zatem w 2022 r. nie

żej 5,5 tys. zł (przy założeniu,

dochodów ze stosunku służ-

wprowadzona zostanie wyższa
kwota wolna od podatku (do
30 tys. zł rocznie) oraz że pod-

niesienie jej wysokości).

Roczny wzrost
obciążeń
dla „liniowców” może
wynieść nawet
37 tys. zł.

Dodatkowa danina

20 tys. zł rocznie. To tak, jakby dochody z całego miesią-

Są to jednak i tak straty dużo

ca trzeba było oddać fiskusowi

niesiony zostanie próg drugie-

niższe niż w przypadku podat-

jako dodatkową daninę.

go przedziału skali podatkowej

ników opodatkowanych staw-

Warto pamiętać, że w 2022 r.

(z 85 528 zł do 120 000 zł).

ką liniową PIT. Tutaj wyższych

wzrosną nie tylko składki zdro-

obciążeń można spodziewać

Zmiany w składce

wotne. Przedsiębiorców czeka

się niezależnie od wysokości

też tradycyjnie podwyżka skła-

Stanie się tak dlatego, że Pol-

uzyskiwanych dochodów. Przy

dek ZUS. Ich wysokość uzależ-

ski Ład zakłada dla wszystkich

czym roczny wzrost obciążeń

niona jest od prognozowane-

przedsiębiorców zmianę zasad

może wynieść od 1,6 tys. zł przy

go przeciętnego miesięcznego

opłacania składki zdrowotnej.

dochodzie miesięcznym zaled-

wynagrodzenia.

W przypadku przedsiębiorców

wie 3 tys. zł (przy takich docho-

zatem wraz z tym wynagrodze-

opodatkowanych według skali

dach podatnicy jednak zwykle

niem niezależenie od tego, ja-

podatkowej jej wysokość będzie

z podatku liniowego nie korzy-

kie dochody uzyskuje przed-

taka sama jak dla podatników

stają) do nawet 37 tys. zł przy

siębiorca. W założeniach do

liniowego PIT. Zamiast dotych-

miesięcznym dochodzie na po-

budżetu państwa na 2022 r.

czasowego ryczałtu (w 2021 r.

ziomie 20 tys. zł. I to właśnie ta

rząd zakłada wzrost przecięt-

jest to 381,81 zł) składka będzie

grupa podatników, która liczy

nego miesięcznego wynagro-

płacona w wysokości 9 proc.

obecnie około 700 tys. osób,

dzenia o 6,2 proc. w 2021 r. oraz

rzeczywistego dochodu takiego

zapłaci najwięcej za reformy

o 6,4 proc. w roku 2022. To

podatnika.

Polskiego Ładu.

oznaczałoby, że prognozowane

Zmienia

się

Myliłby się jednak ten, kto

Na nieco niższe straty mogą

przeciętne wynagrodzenie na

by przypuszczał, że w koń-

liczyć oczywiście ci podatnicy,

przyszły rok wyniesie 5839,08

cu przedsiębiorca bez docho-

którzy czerpią swoje dochody

zł. Minimalną podstawą wy-

du lub ze stratą na działalności

z firm, ale równocześnie mogą

miaru składek ZUS jest 60 proc.
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tego

FELIETON

wynagrodzenia,

Jacek
Gniadek SVD

PODATKI

czyli

3503,45 zł. Łączne składki ZUS
wyniosłyby zatem w 2022 r.
1194,32 zł. Dziś jest to kwota na
poziomie 1075,68 zł. Oznaczałoby to podwyżkę o 118,64 zł.
Oczywiście ta zmiana w obciążeniach jest niezależna od założeń Polskiego Ładu. Opiera się
na dotychczasowych przepisach, które nie ulegną zmianie.

Ekologia
może być
prywatna

K

Wzrost obciążeń

Z perspektywy proponowanych
zmian wyraźnie widać, że rządowi zależy, aby – bez wprowadzania tak nazwanej zmiany –
zlikwidować stawkę liniową PIT.

omisja Europejska upubliczniła pakiet dwuna-

todę pozyskiwania perowskitów. Mogą one zrewolu-

stu dyrektyw pod enigmatyczną nazwą „Fit for

cjonizować produkcję energii w każdych warunkach.

55”. Unijni urzędnicy już za nas zdecydowa-

Mają wydajność podobną do ogniw krzemowych, ale

li, że samochody nie są dobrem niezbędnym do życia.

w przeciwieństwie do nich są tanie, lekkie i łatwe do

Za paliwo będziemy musieli zapłacić znacznie drożej,

wytworzenia bez konieczności używania wysokich

a wszystko dla walki z emisją gazów cieplarnianych.

temperatur.

Z klimatem nie należy jednak walczyć. Tak twier-

Polska wynalazczyni razem z dwójką polskich

Dziś przedsiębiorca, który ma

dzi Bjørn Lomborg, autor książki „The Skeptical Environ-

do wyboru podatek liniowy lub

mentalist”. Klimat się zmienia, ale

i rozpoczęto produkcję paneli foto-

skalę, do ok. 9,5 tys. zł docho-

człowiek ma na to znikomy wpływ.

woltaicznych wykorzystujących nową

du miesięcznie niższe podatki

Prawdopodobieństwo, że uda się nam

zapłaci, jeśli opodatkuje się we-

te zmiany zatrzymać, jest także nie-

dług skali. Powyżej tego docho-

wielkie. Nie warto w to inwestować na-

du bardziej opłacalny jest po-

szego kapitału, który powinien być

datek liniowy. Przy dochodzie

przeznaczony na inne, ważniejsze dla

na poziomie 20 tys. zł miesięcz-

fiskalnych, a nie na zmianie de-

wej. Dziś w przedziale od 3 do

nie podatek liniowy jest rocz-

gresji na progresję. Analizując

20 tys. zł miesięcznie wyno-

nie niższy od tego według ska-

dochody na poziomie od 3 do

szą one od 53,06 proc. i male-

li o niecałe 21 tys. zł. Po zmianie

20 tys. zł miesięcz-

ją aż do 19,5 tys. zł

mista George Reisman, autor książ-

przepisów ta różnica zmaleje do

nie, łatwo zauwa-

dochodu

ki „Ekologia – trucizna XXI wieku”. Glo-

zaledwie ok. 3,5 tys. zł. Podatek

żymy, że dziś ob-

liniowy będzie niższy od tego

ciążenia

płaconego według skali dopie-

liniowego PIT wyno-

ro przy dochodach przekracza-

szą przy najniższym

jących 16,5 tys. zł miesięcznie.

dochodzie aż 55,8

Podatki

dla

podatnika

przedsiębior-

proc., a następnie

ców – według założeń rządu –

maleją do 17,93 proc.

z degresywnych (malejących

przy

w miarę wzrostu dochodów)

Po zmianie wyniosą

mają stać się progresywne (ro-

w tym samym prze-

snące w miarę wzrostu docho-

dziale dochodów od

dów). Jeśli jednak popatrzymy

60,25 do 33,43 proc.

na poziom obciążeń fiskalnych
w procentach dochodu, to oka-

najwyższym.

Osoby
opodatkowane
stawką liniową PIT
wyższych obciążeń
mogą spodziewać
się niezależnie
od wysokości
uzyskiwanych
dochodów.

Tak samo w skali

mie-

Do klimatu można się zaadoptować.
Tak podpowiada amerykański ekono-

Pewnych procesów
nie można
w sztuczny sposób
wyprzedzić.
Tak samo jak
nie można ekologii
w żadnym stopniu
oddzielić od
ekonomii.

technologię. Saule Technologies planuje pod koniec roku wejść na rynek
giełdowy i przeprowadzić emisję akcji.
„Wszystko ma swoją porę, a każde
przedsięwzięcie swój czas pod niebem”
– czytamy w księdze Koheleta. Pewnych procesów nie można w sztuczny sposób wyprzedzić. Istnieje pewna skala potrzeb, która musi zostać
wcześniej zaspokojona. Dopiero wtedy

sięcznie, przy któ-

balne ocieplenie mogłoby okazać się

można przeznaczać więcej czasu i za-

rym

w ostatecznym rachunku wysoce ko-

sobów na ochronę środowiska.

wynoszą

24,9 proc. Dopie-

rzystne dla rolnictwa. Szansy tej nie zauważą urzędni-

ro od 20 tys. zł za-

cy zamknięci w swoich gabinetach w Brukseli. Pozosta-

dzielić od ekonomii. Szkoła austriacka ekonomii pod-

czynają rosnąć. Po

wiając jednostce swobodę działania, mogliby stworzyć

powiada nam, że nie wiedza, ale własność prywatna

zmianie

okazję na rozwiązanie problemu przez miliony wol-

jest niezbędna dla racjonalnej kalkulacji ekonomicznej.

nych ludzi.

Dążenie człowieka do lepszych warunków życia nie

wyniosą

od 48,81 proc. (przy

Ekologii nie można jednak w żadnym stopniu od-

3 tys. zł miesięcz-

Co jakiś czas pojawia się ktoś, kto spontanicznie roz-

nie) i będą maleć

wiązuje problemy ludzkości. Odkrywcy koła w połowie

aż do 32,86 proc.

IV tysiąclecia p.n.e. w Mezopotamii nie znamy. Wyna-

dla dochodów mie-

lezienie druku przypisywane jest Janowi Gutenbergowi

wet w oparciu o polski kapitał. Technologia oparta jest

sięcznych na po-

i datuje się na rok 1450. Thomasowi Edisonowi zawdzię-

na prostym procesie pirolizy, w efekcie którego powsta-

ziomie 15 tys. zł. Dopiero póź-

czamy ulepszenie żarówki i wynalezienie gwintu, który

je olej napędowy. Okazuje się, że przetwarzanie zuży-

niej zaczną nieznacznie rosnąć,

przetrwał niezmieniony do naszych czasów.

tych opon może być dochodowe. Ekologia może być

że się, że jedyna zmiana będzie

Nie inaczej jest przy opodat-

by przy 20 tys. zł dochodu mie-

polegała na wzroście obciążeń

kowaniu według skali podatko-

sięcznego wynieść 34,9 proc.
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świata cele.

przedsiębiorców założyła już we Wrocławiu firmę

Każda epoka ma swoje wynalazki. Olga Malinkiewicz, polska fizyk opracowała innowacyjną me-

jest nigdy procesem nieuchronnym i może być pokrzyżowane przez urzędników.
W Zambii są małe fabryki utylizacji opon. Jedna na-

prywatna. Nie jest jeszcze w Europie, ale może być już
w Afryce. Wystarczy tylko nie przeszkadzać.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Podatnicy, którzy będą chcieli ujawnić dochody
wcześniej nieopodatkowane bądź wycofają się
z podjętych działań optymalizacyjnych, będą
mogli skorzystać z nowego, przejściowego
podatku dochodowego. 
Ewa KONDERAK

Ukryte dochody

P

rzejściowy podatek do-

• nieujawnienia dochodów w ca-

chodowy miałby wejść

łości lub w części;

w życie z początkiem

nia dochodów;

sie dochodu, który nie został

i inne jednostki organizacyjne.

wania kapitału poza Polską,

w pełni obiektywnie i uczciwie

Tym nowym sposobem opo-

w tym w zagranicznej jedno-

zadeklarowany do opodatkowa-

stce;

nia albo w ogóle nie był opodat-

• stosowania

postanowień

kowany. Ujawnienie ma dotyczyć

ukrytych dotychczas dochodów,

umów o unikaniu podwój-

też każdej formy osiągniętej ko-

a także do zaprzestania korzy-

nego opodatkowania w spo-

rzyści podatkowej.

stania z rozwiązań optymali-

sób niezgodny z kontekstem

Przez korzyść podatkową MF

użycia postanowień

rozumie tę zdefiniowaną w art. 3

tych umów, z ich ce-

pkt 18 Ordynacji podatkowej, tj:

lem oraz zamiarami

niepowstanie zobowiązania po-

państw-stron

datkowego, odsunięcie w czasie

zacyjnych – w tym
także transgranicznych – zwłaszcza
tych, które w efekcie

zmierzają

do

znacznego zmniejszenia

opodatko-

wania lub jego unikania.

Wybór
czy przymus?
W

projekcie

Pol-

skiego Ładu przewidziano, że z po-

Stawka podatku
przejściowego
ma być określona
na poziomie
8 proc. podstawy
opodatkowania.
Możliwość
skorzystania
z niego będzie
ograniczona do
31 grudnia 2022 r.

datku przejściowego
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dokonać jakichś korekt w zakre-

• przeniesienia lub utrzymy-

sów chce skłonić do ujawniania

podatek przejściowy?

datkową i zdecydować, czy chcą

być osoby fizyczne, prawne

datkowania Ministerstwo Finan-

Dla kogo

wać swoją sytuację prawno-po-

• nieujawnienia źródła powsta-

2022 r. Jego adresatami mają

2022 r. będą mogli przeanalizo-

tych

umów;

powstania zobowiązania podat-

• osiągnięcia

ko-

kowego lub obniżenie jego wy-

rzyści podatkowej

sokości, powstanie lub zawyże-

(korzyść

podat-

nie straty podatkowej, powstanie

kowa jest tu ro-

nadpłaty lub prawa do zwrotu

zumiana zgodnie

podatku albo zawyżenie kwo-

z art. 3 pkt 18 Or-

ty nadpłaty lub zwrotu podatku,

dynacji podatko-

brak obowiązku pobrania podat-

wej – szczegóły za

ku przez płatnika.

chwilę);
• zmiany rezydencji
podatkowej.

Jaki procent do zapłaty?

Stawka podatku przejściowe-

będą mogły skorzystać pod-

Resort finansów w opubli-

go ma być określona na pozio-

mioty (podatnicy), które osią-

kowanym projekcie zakłada, że

mie 8 proc. podstawy opodatko-

gnęły dochody ze źródeł, któ-

opodatkowanie

przejściowym

wania. Jak już wspomnieliśmy,

re nie zostały zadeklarowane

podatkiem dochodowym będzie

możliwość skorzystania z nie-

w całości lub w części do opo-

dobrowolne. Ale uwaga, również

go będzie ograniczona w czasie,

datkowania w Polsce dla celów

limitowane czasowo. W konse-

tj. do 31 grudnia 2022 r. W tym

podatku dochodowego od osób

kwencji podatnicy i płatnicy do-

terminie podatnicy będą mo-

fizycznych albo podatku docho-

browolnie w okresie do końca

gli zawnioskować o opodatkowanie przejściowym podatkiem

dowego od osób prawnych albo
nie zrealizowały w sposób prawidłowy ciążącego na tych pod-

WAŻNE:

dochodowym. Gdy podatnik taki
wniosek do naczelnika urzę-

miotach obowiązku poboru po-

Podatek przejściowy nie obejmie każdego po-

du skarbowego złoży, przerwie

datku (płatnicy).

datnika i każdej sytuacji ukrycia dochodów.

on bieg terminu przedawnie-

Aby wyjaśnić, o jakich sy-

Nie będzie można go zastosować do przypad-

nia w zakresie ustalenia wyso-

tuacjach mowa, pomysłodaw-

ków, w których uzyskanie korzyści podatkowej

kości zobowiązania podatkowe-

ca zmian w przepisach podatko-

miało związek z popełnieniem przestępstwa

go w podatku dochodowym od

wych wskazuje w uzasadnieniu

oraz przestępstwa lub wykroczenia skarbowe-

osób fizycznych oraz w podat-

do noweli, że dotyczy to sytuacji,

go, o którym podmiot nie powiadomi właści-

ku dochodowym od osób praw-

gdy w przeszłości doszło do:

wych organów w określonym terminie.

nych w stosunku do dochodu
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FELIETON

Piotr
Hofman

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Rynek, którego
nie warto
niszczyć

N

iedawno na łamach „Do Rzeczy” napisałem, że

aglomeracyjnych, jak i mniejszych miastach. Potwierdza-

jeden pozytyw Polskiego Ładu już widać – ten

ją to przykłady najbogatszych gospodarek europejskich

rządowy program zainicjował jedną z najciekaw-

(Niemcy czy Szwecja), gdzie rynek mieszkań na wyna-

szych i najbardziej merytorycznych od lat dyskusji na
temat stanu polskiej gospodarki, wyzwań, jakie przed

jem jest wysokorozwinięty.
I u nas wreszcie zaczęła pojawiać się szansa na pój-

nią stoją, i propozycji na jej rozwój. Fakt, że taka debata

ście drogą tych krajów. Od pewnego czasu daje się zaob-

się toczy, że padają różne racje i ścierają się odmienne

serwować dużą aktywność zagranicznych funduszy in-

poglądy, uznać trzeba za coś bardzo pozytywnego.

westycyjnych, które kupują całe projekty mieszkaniowe

Polski Ład niewątpliwie ma kilka zalet – zwiększenie
kwoty wolnej, podniesienie drugiego progu podatkowe-

i przeznaczają je pod wynajem instytucjonalny. To pokazuje, że polski rynek zaczął być wreszcie postrze-

go, założenie mające na celu większą
otwartość systemu zamówień publicznych na firmy z polskiego sektora MŚP.
To rozwiązania, pod którymi ogromna
większość przedsiębiorców czy ekonozgłoszonego do podatku przej-

robić. Oczywiście zasięgnięcie

datku przejściowego podatnik

mistów podpisuje się obiema rękami.

ściowego. „Wniosek, który bę-

opinii rady również będzie do-

zainwestuje w Polsce lub kra-

Jednak nie da się ukryć, że Polski Ład

dzie kompletny i nie będzie bu-

browolne i podatnik ten etap bę-

ju należącym do Europejskiego

nie jest też wolny od propozycji kon-

dził wątpliwości” – jak określa to

dzie mógł pominąć i po prostu

Obszaru Gospodarczego kwo-

trowersyjnych, które mogą przynieść

MF – będzie równoznaczny ze

złożyć wniosek o zastosowanie

tę odpowiadającą co najmniej

więcej szkody niż pożytku. Jedna z nich

złożeniem deklaracji podatko-

podatku przejściowego.

wartości zgłoszonego docho-

dotyczy branży, która bezpośrednio

du oraz utrzyma tę inwestycję

związana jest z sektorem budowlano-

przez okres co najmniej 12 mie-

-deweloperskim, w którym od ponad

sięcy od momentu jej dokona-

20 lat działam jako przedsiębiorca.

wej. Wzór tego wniosku zostanie
określony przez ministerstwo.
Trzeba tu dodać, że wraz

proc.

Uregulowanie i co dalej?

Jeśli podatnik zdecyduje się

z wejściem w życie podatku

na opodatkowanie podatkiem

przejściowego minister finan-

przejściowym,

sów planuje powołać Regionalną

wanie będzie powodować wy-

Radę do Spraw Repatriacji Kapi-

gaśnięcie

tału. Podatnik lub jego przedsta-

datkowego

wiciel będzie mógł tę radę po-

zobowiązania podatkowego.

prosić o opinię w swojej sprawie.

jego

uregulo-

zobowiązania
lub

po-

niepowstanie

Ponadto w przepisach ma
ulga.

nia (zakończenia). W takiej sy-

Polski Ład proponuje dwie zmia-

długoterminowych inwestycji. Po drugie, daje nam szansę na to, by szybciej wypełnić lukę ok. 3 mln mieszkań,
które trzeba wybudować, aby dogonić
średnią europejską w liczbie mieszkań na tysiąc mieszkańców. Po trzecie wreszcie, pojawiła się szansa na
wprowadzenie sporej liczby mieszkań
na wynajem w nowoczesnych, dobrze
zarządzanych budynkach.
I tu na przeszkodzie stanąć może
hamulec w postaci rozwiązań, jakie proponuje Polski Ład. One – według rządzących – przyczynić się

tuacji podatnik będzie mógł

ny, które uderzą w rynek mieszkań na wynajem i moc-

mają do zatrzymania wzrostu cen mieszkań oraz jedno-

pomniejszyć swoje zobowiąza-

no ograniczą jego rozwój. Zwrócili na to uwagę eksper-

cześnie zwiększyć dochody budżetu. Problem polega na

nie podatkowe w PIT albo w CIT

ci Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Pierwsza to

tym, że wzrostu cen mieszkań na pewno nie zatrzyma-

należne od dochodu z tej inwe-

zakaz amortyzowania mieszkań, druga zaś zabrania-

ją, bo te spowodowane są niską podażą nieruchomości,

stycji o kwotę równą 30 proc.

nie osobom fizycznym możliwości rozliczania najmu po-

drożejącymi materiałami budowlanymi, kosztami robo-

przejściowego podatku docho-

datkiem dochodowym i pozostawienie jedynie podatku

cizny, a także coraz mniejszą dostępnością działek bu-

dowego. Pomniejszenie będzie

przychodowego. To byłby cios w sektor, który w dużym

dowlanych. Jedyne, co powstrzymają, to rozwój rynku

znaleźć

duje, czy złożyć wniosek do na-

Zgodnie z jej założeniami bę-

mogło być zrealizowane za rok

stopniu może pozytywnie stymulować rozwój gospodar-

mieszkań na wynajem. Gdyby miało się tak stać, byłaby

czelnika

skarbowego

dzie ona przysługiwać wów-

podatkowy, w którym dokonano

ki, wpływając na wzrost mobilności społeczeństwa. Taka

to wielka strata. Mam nadzieję, że rząd rozważy te argu-

o zastosowanie podatku przej-

czas, gdy po dniu zgłoszenia

(zakończono) inwestycji oraz za

baza potrzebna jest osobom, które chcą rozwijać swo-

menty. Tym bardziej że o Polskim Ładzie i jego wpływie

ściowego, czy jednak tego nie

dochodu i zapłaty od niego po-

kolejne dwa lata podatkowe.

je kariery zawodowe zarówno w największych ośrodkach

na gospodarkę warto przecież rozmawiać.
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specjalna

podstawy
opodatkowania
– tyle ma
wynieść
stawka
podatku
przejściowego.

To byłby cios
w sektor, który
w dużym stopniu
może pozytywnie
stymulować
rozwój gospodarki,
wpływając
na wzrost
mobilności
społeczeństwa.

Na podstawie tej opinii zdecyurzędu

się

8

gany jako stabilny i bezpieczny dla
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FLASH BIZNES

MATERIAŁ PARTNERA

Coraz więcej firm
jednoosobowych
znika z rynku

Obowiązkowe zezwolenia
dla zagranicznych firm
Duński parlament przegłosował

duktów podwójnego zastosowania,

W I półroczu br. do rejestru Central-

ustawę, która nakłada na zagra-

bezpieczeństwa IT, infrastruktury

nej Ewidencji i Informacji o Działalno-

niczne podmioty, które chcą zain-

oraz technologii krytycznej. Nowe

ści Gospodarczej wpłynęło 82,9 tys.

westować w strategiczne branże,

przepisy mają „chronić bezpie-

wniosków

zakończe-

obowiązek uzyskania odpowied-

czeństwo narodowe” oraz „porzą-

nia jednoosobowych działalności go-

dotyczących

niej zgody. Nowe regulacje mają

dek publiczny”. Za ich przyjęciem

spodarczych. To o 18 proc. więcej niż

wejść w życie we wrześniu i doty-

głosowała zdecydowana większość

w analogicznym okresie ubiegłego

czyć będą branży obronnej, pro-

deputowanych.

E-sport na drodze
dynamicznego rozwoju

B

udują grupę kapitałową spółek rozwijających różne

Fantasyexpo zatrudnia kilkadziesiąt osób. Ma swoje

aktywności w bardzo perspektywicznych branżach:

biura w Warszawie i we Wrocławiu oraz studio telewizyjne

gamingu i e-sportu. Zaczynali od Fantasyexpo. Na

w Krakowie. Rocznie produkuje ponad 1,5 tys. godzin ma-

przestrzeni ostatniego roku powstały dwie nowe spół-

teriałów wideo. Są to najczęściej transmisje na żywo z tur-

ki: Polska Liga Esportowa oraz Gaming Tech Esports Me-

niejów i rozgrywek ligowych. Dodatkowo firma znana jest

roku, kiedy było ich 70,3 tys. Zdaniem

dia, która zarządza znanymi od przeszło 20 lat tytułami

z nabywania praw licencyjnych do organizowanych mię-

ekspertów wielu samozatrudnionych

– CD-Action oraz PC Format.

dzynarodowych turniejów i lig e-sportowych. Jako jedyna

wykonywało usługi dla dużych pod-

Fantasyexpo to polska, innowacyjna agencja marketin-

firma na świecie zajmuje się sprzedażą czasu antenowego

miotów, które korzystały z finanso-

gowa, która łączy marki z gamingiem. Została założona

przed „super bowl” w e-sporcie, czyli turnieju rangi Major

wej pomocy rządu. Gdy zabrakło tego

w 2013 r. przez Kamila Góreckiego i Krzysztofa Stypuł-

w Counter Strike: Global Offensive z pulą nagród w wyso-

wsparcia, znaczna część jednoosobo-

kowskiego. Trzy lata później do zespołu dołączył Wojciech

kości 2 mln dolarów.

wych firm straciła klientów. W pierw-

Jeznach. Doświadczenie zebrane na przestrzeni ostatnich

szych miesiącach pandemii przedsię-

lat, a także własne środki, wypracowane strategie, spraw-

biorcy mogli też korzystać z własnych

dzone narzędzia oraz zespół profesjonalistów pomagają

rezerw finansowych. Po wyczerpa-

im osiągnąć zamierzony cel w sposób kreatywny i wyróż-

spółka Gaming Tech Esports Media, która została po-

niu wszystkich zapasów musieli podjąć

niający się na rynku.

wołana w 2020 r. w związku z przejęciem marek CD-

decyzje o likwidacji swoich biznesów.

Z pasją i wiedzą

Nowe oblicza starych marek

Jedną z firm wchodzących w skład holdingu jest

Trzech wspólników w e-sportowym biznesie:

Jednym z filarów dzia-

-Action i PC Format
od wydawnictwa Bauer Media Group. – Wy-

Co drugi polski startup
zwiększył sprzedaż

łalności jest tzw. influen-

chowaliśmy się na

cer marketing, czyli re-

tych magazynach. Rok

„Pandemia COVID-19 paradoksalnie

prezentacja popularnych

temu w sierpniu zor-

pomogła dużej części polskich star-

i profesjonalnych gra-

ganizowaliśmy zbiór-

tupów. Wymusiła innowacyjne my-

czy, streamerów i youtu-

kę crowdfundingową.

ślenie i otworzyła nowe możliwości,

berów przed markami. Są

W dziewięć dni ze-

a w trudnych warunkach przepisem

to zarówno osoby, które

na sukces okazały się kreatywność,

streamują swoją grę, jak

szybkie wdrażanie nieszablonowych

i profesjonalni zawodni-

pomysłów, a przede wszystkim cyfro-

cy, którzy otrzymują wynagrodzenie za grę i zwycięstwa

skupiają oba tytuły – wyjaśnia Wojciech Jeznach. Teraz

we produkty i usługi” – podaje raport

w turniejach i ligach e-sportowych (np. Marcin „Jankos”

obie marki firma poddaje rewitalizacji i wprowadza do

Fundacji Startup Poland. Z jej badań

Jankowski – jeden z najpopularniejszych na świecie gra-

świata cyfrowego. Do końca roku planowane jest uru-

wynika, że pandemia miała pozytyw-

czy komputerowych w League of Legends).

chomienie nowych serwisów cdaction.pl i pcformat.pl.

ny wpływ na 34 proc. polskich startupów (a na 11 proc. – bardzo pozytyw-

KRZYSZTOF
STYPUŁKOWSKI

WOJCIECH
JEZNACH

Fantasyexpo jest także profesjonalnym organizato-

KAMIL
GÓRECKI

braliśmy 1,25 mln zł.
Pokazało nam to, jak
wielką społeczność

Firmy z grupy kapitałowej przywiązują też dużą

Nowym podatkiem w rolników

rem rozgrywek esportowych m.in. w Counter Strike Global

wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. Świad-

ny), zaś 27 proc. w ogóle nie odczuło

Offensive, League of Legends i FIFA. Współpracuje z za-

czą o tym coroczne zaangażowanie w zbiórki charyta-

jej wpływu. Ponad 1/3 młodych spó

Wszystko wskazuje na to, że kolej-

środków ochrony roślin. Europejscy

granicznymi podmiotami, tworząc przestrzeń do profe-

tywne, warsztaty oraz szkolenia dla zawodników i dru-

łek generuje przychody większe niż

ną konsekwencją Europejskiego Zie-

rolnicy szybko przewidzieli, że opła-

sjonalizacji graczy w całej Europie, oraz działa również na

żyn sportów elektronicznych w ramach Polskiej Ligi

przed koronawirusem. 56 proc. zade-

lonego Ładu będzie nowy podatek,

ta przełoży się na wzrost cen środ-

lokalnym rynku, tworząc formaty dla rodzimej społeczności.

Esportowej. Właściciele podkreślają, że chcą świadomie

klarowało też, że w czasie pandemii

który zapłacić będą musieli rolnicy.

ków ochrony roślin, i już tłumaczą,

– Wielu z nas wychowało się na grach komputerowych,

angażować się w działania CSR. Tym bardziej że młodzi

pozyskały nowych klientów, a 48 proc.

Chodzi o opłatę w wysokości 1 proc.

że koszty nowej daniny przerzucą

dlatego nasz zespół posiada naprawdę ogromną wiedzę

ludzie coraz więcej czasu i uwagi poświęcają rozrywce

zwiększyło sprzedaż.

wartości wprowadzanych do obrotu

oczywiście na konsumentów.

i pasję – przekonuje Wojciech Jeznach.

w sieci.

26 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 27

FINANSE

Rynek kapitałowy

Ulga podatkowa za wejście na giełdę
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na debiut na Giełdzie Papierów
Wartościowych, dostaną prawo do rozliczenia 150 proc. wydatków
poniesionych m.in. na wszystkie działania przygotowawcze. Z kolei specjalną
ulgę dostaną inwestorzy indywidualni.
Ewa KONDERAK
zawar-

ną, co wiąże się dla niej z nowy-

ty notarialne, sądowe, skarbo-

te w obszernej nowe-

rozwiązanie

mi, bardziej wymagającymi za-

we i giełdowe oraz na opra-

lizacji

sadami działania na rynku.

cowanie i publikację ogłoszeń

przepisów

po-

datkowych, która ma zacząć

Stąd Ministerstwo Finansów

wymaganych prawem, zwią-

obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

proponuje nową ulgę dla de-

zane bezpośrednio i wyłącznie

w ramach Polskiego Ładu. Nowe

biutantów. Firmy, które na giełdę

z tą ofertą. Projekt przewidu-

zachęty podatkowe mają pro-

chcą wejść, muszą

mować

parkiet

się do tego odpo-

wśród przedsiębiorstw, a tak-

wiednio przygoto-

że poszerzyć grono inwestorów,

wać. W wielu przy-

również tych indywidualnych.

padkach konieczne

Stąd pomysł na wprowadzenie

jest przekształcenie

do polskiego porządku prawne-

organizacji, przygo-

go nowych ulg.

towanie oferty, za-

warszawski

Pierwsza to ulga na IPO, któ-

trudnienie maklera

ra obejmie zarówno emitentów,

czy doradców po-

jak i inwestorów. Druga będzie

datkowych,

ulgą Venture Capital.

nych, biegłych re-

Kosztowna droga na giełdę

widentów,

prawktórzy

pomogą w przygo-

je także opcję od-

Ulga na IPO
ma pozwolić na
ujęcie w rachunku
podatkowym
150 proc. wydatków
związanych
z wejściem
na giełdę,
w tym na działania
zmierzające do
poszerzenia kręgu
akcjonariuszy.

liczenia

wydatków

na usługi doradcze,
prawne i finansowe. Jednak tu uwaga, część wydatków
do

uwzględnienia

będzie limitowana.
Będzie tak właśnie

fot. Albert Zawada/PAP

T

o

w przypadku usług

z podatku Belki zostaną zwol-

Ważne przy tej nowej prefe-

podatkowego. Będzie ono po-

doradczych, praw-

nieni. Warunek? Trzeba będzie

rencji jest to, że będzie można

legało na odliczeniu od do-

nych i finansowych,

kupić akcje spółki w ramach IPO

z niej skorzystać tylko raz (bę-

chodu 50 proc. kwoty inwesty-

bezpośrednio zwią-

i zachować je przez trzy lata.

dzie miała charakter jednora-

cji, ale nie więcej niż 250 tys.

zanych z emisją. Tu

Wówczas zwolnione z podat-

zowy).

zł. Z tej nowej preferencji po-

odliczenie

ku będą zyski uzyskane od ich

Promocja instytucji giełdy leży

towaniu prospektu.

u podstaw nowych ulg. Kluczo-

Do tego często do-

we było skupienie się na de-

chodzą także wy-

symalnej wysoko-

Projekt nowych przepisów

biucie giełdowym, a więc IPO,

datki na działania marketingo-

ści 50 proc. wydatków, nie wię-

przewiduje, że ulga na IPO bę-

po to, aby więcej spółek chcia-

we. Ulga na IPO ma pozwolić na

cej jednak niż 50 tys. zł bez VAT.

dzie adresowana do spółek ak-

bie sprawę również z faktu, że

Nowe ulgi podatkowe mogą

ło wejść na GPW. Od kilku lat na

ujęcie w rachunku podatkowym

Ulga na IPO to także prefe-

cyjnych, które:

przedsiębiorstwa, aby móc się

w jakimś stopniu przyczynić

warszawskim parkiecie nie wi-

150 proc. wydatków bezpośred-

rencja fiskalna dla inwestorów

• są polskimi rezydentami po-

rozwijać, potrzebują inwesto-

się do zwiększenia zaintereso-

dać bowiem znaczącego wzro-

nio związanych z wejściem na

indywidualnych. Obecnie oso-

rów. Aby ten proces był ła-

wania firm wejściem na giełdę.

stu liczby nowych spółek. Być

giełdę, w tym na działania, które

by, które zarabiają na giełdzie

twiejszy, w projekcie zmian po-

Jednak ryzyko, a także nowe

może wynika to z faktu, że cały

zmierzają do poszerzenia kręgu

(sprzedając akcje spółek noto-

datkowych w ramach Polskiego

obowiązki związane z byciem

proces wejścia na giełdę jest

akcjonariuszy. Odliczeniu będą

wanych na parkiecie) i osiąga-

• zamierzają wyemitować do-

Ładu

nową

spółką publiczną, dla wie-

trudny, skomplikowany i kosz-

podlegać wydatki bezpośred-

ją zyski kapitałowe, od zaro-

datkowe akcje w pierwszej

ulgę podatkową – będzie to

lu firm mogą być na tyle dużą

towny. Z kolei po symbolicznym

nio związane z emisją akcji na

bionych kwot muszą zapłacić

ofercie publicznej, upublicz-

ulga na Venture Capital. W sy-

przeszkodą, że nawet zachę-

uderzeniu giełdowego dzwo-

GPW. Mogą to być kwoty ponie-

19 proc. tzw. podatku Belki. Je-

niając spółkę przez wprowa-

tuacji, gdy fundusz zainwestu-

ty fiskalne nie przyspieszą ich

nu i pierwszej ofercie publicznej

sione m.in. na: przygotowanie

śli inwestorzy będą inwesto-

dzenie jej akcji do obrotu gieł-

je w przedsiębiorstwo, skorzy-

debiutu giełdowego. Jak będzie

(IPO), spółka staje się publicz-

prospektu emisyjnego, opła-

wać w debiutantów giełdowych,

dowego.

sta z dedykowanego odliczenia

w praktyce, czas pokaże.
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będzie

możliwe do mak-

sprzedaży.

datkowymi,
• nie są notowane na Giełdzie
Papierów Wartościowych,

Firmy potrzebują
inwestorów
Resort

finansów

datkowej będą mogły skorzystać m.in. fundusze inwestujące w firmy innowacyjne bądź
zdaje

zaproponowano

so-

startupy.
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ENERGETYKA

Polski atom

Niemieccy Zieloni na wojnie z Polską
Niemieccy Zieloni w ostatnim czasie zdecydowanie
uaktywnili swoje działania wymierzone w Polskę.
Po wcześniejszych utyskiwaniach względem sektora
wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w naszym
kraju – zdając sobie przecież sprawę, że to Niemcy
emitują najwięcej CO2 w całej Unii Europejskiej –
przyszedł czas na kwestie regulacji Odry i inwestycji
w rozwój sektora energetyki atomowej.
Robert KUJAWA

Europa Zachodnia naszpikowa-

nasz kraj będzie „tłumaczył”, że

kie przyjść ma właśnie ze strony

się polskie plany dotyczące re-

na jest elektrowniami atomo-

polskie elektrownie atomowe nie

Stanów Zjednoczonych. Tamtej-

gulacji Odry. Ich zdaniem pro-

wymi, które zapewniają jej bez-

będą

sza agencja USTDI

mowane przez nasz kraj inwe-

pieczeństwo energetyczne, oraz

dla Niemiec.

ma sfinansować na-

stycje odbiją się negatywnie na

sze przygotowania

niemieckim rolnictwie, klimacie

do inwestycji. Rząd

oraz zaburzą tamtejszy bilans

chciałby, aby Ame-

wodny. Zieloni twierdzą też, że

rykanie

obję-

wschodnie Niemcy zalane zo-

li 49 proc. udziałów

staną powodziami. Wszystko to

w specjalnie dedy-

przez Polaków. Dlatego Niemcy

kowanej spółce oraz

zorganizowali w tym celu spe-

partycypowali w fi-

cjalny protest i rajd rowerowy do

nansowaniu, budo-

Frankfurtu nad Odrą.

z chirurgiczną precyzją dozu-

zagrożeniem

Naimski

słusz-

je wydobycie i dostawy węgla. To

nie zauważył, że wo-

Polska jest celem ataków Niem-

bec ekspansji sek-

ców i natchnionej przez nich Unii

tora zielonej energii

Europejskiej, mimo faktu, że bez-

pochodzącej z OZE

sprzecznie

tru-

nasz kraj musi mieć

największym

cicielem Europy są Niemcy. To

zabezpieczenie, któ-

iemieccy Zieloni zapo-

kraju, który od lat znajduje się

ten kraj odpowiada za przeszło

re nie zależy od wa-

wiadają, że jeśli po wy-

w energetycznych szachu.

2 proc. światowej emisji gazów cie-

runków

plarnianych – Polska to zaledwie

nych – słońca, pory

0,9 proc.

dnia czy wiatru. Zda-

N

borach, które już nieba-

Polska rozwija sektor odna-

wem odbędą się za Odrą, wejdą

wialnych źródeł energii. Wyso-

do koalicji rządowej – co jest

ka dynamika inwestycji cechuje

realną perspektywą – dołożą

zarówno fotowoltaikę, jak i far-

wszelkich starań, by zatrzymać

my wiatrowe. Te drugie wciąż po-

rozwój polskiego sektora energetyki atomowej. Jeśli nie uda
się zupełnie zablokować działań
polskiego rządu, Zieloni będą

klimatycz-

niem pełnomocnika

Za 20 lat udział
elektrowni
atomowych
w ogólnej
produkcji energii
w Polsce wynieść
ma 25 proc.,
a w kolejnych
latach wartość
ta ma być
sukcesywnie
zwiększana.

wie oraz eksploatacji

Tymczasem… przez Polskę

polskich elektrowni

przepływają trzy najważniejsze

jądrowych.

europejskie wodne szlaki mię-

Będziemy „tłumaczyć”

rządu ds. strategicz-

Piotr Naimiski, pełnomocnik rzą-

nej

wstawać będą zarówno na lą-

du ds. strategicznej infrastruktu-

energetycznej

dzie, jak i na morzu. Wciąż jednak

ry energetycznej, zapowiada, że

właśnie energetyka atomowa

OZE nie ma szans zaspokoić po-

jest podstawowym elementem

nieść ma nawet 25 proc., a w ko-

sa E30 od Odessy nad Morzem

trzeb energetycznych naszego

zielonej transformacji – tak jak

lejnych latach wartość ta ma

Czarnym do Gdańska i dalej na

domagać się, by „Niemcy zo-

kraju. W tym samym czasie – od

dzieje się to choćby w USA

stały wzięte pod uwagę” w na-

lat – bombardowane jest wy-

czy Wielkiej Brytanii.

szych planach. Przypomnijmy,

dobycie w Polsce paliw kopal-

że przyjęta w lutym przez rząd

nych. Dzieje się to w czasie, gdy

„Polityka

energetyczna

Pol-

ski do 2040 r.” zakłada budowę

infrastruktury
to

Polska szuka zresztą strategicznego partnerstwa przy budowie

Już za 20 lat

dzynarodowe. Są to trasa E70

elektrowni

od Zalewu Wiślanego i grani-

atomowych w ogól-

cy z Kaliningradem do Atlanty-

nej produkcji energii w Polsce wy-

ku przez port w Antwerpii. Tra-

udział

być

sukcesywnie

zwiększana.

Bałtyk oraz E30 od Dunaju przez
Odrę do Szczecina.
Złośliwi twierdzą, że w dzia-

Pomysł na
Odrę

łaniach niemieckich Zielonych
chodzi wyłącznie o sparaliżowa-

Niemieccy Zie-

nie inwestycji mającej wpłynąć

w Polsce sześciu bloków jądro-

loni w ostatnim

na rozwój transportu rzecznego

wych w dwóch elektrowniach do

czasie uderzali

na trzecim z wymienionych od-

2043 r. Pierwszy blok ma ruszyć

nie tylko w ato-

cinków – oczywiście pod płasz-

w 2033 r.

elektrowni atomowej. Ta-

mowe dzwony.

Można się domyślać, że wszelkie

walki

o

zachowa-

ko-

nie bioróżnorodności Odry. Ale

ścią niezgo-

przecież złośliwi nie mogą mieć

Kolejną

W jednym celu

czykiem

dy okazały

racji, prawda?

aktywności niemieckich polityków w zakresie produkcji energii
mają jeden cel – nasi zachodni
sąsiedzi nie chcą wypuścić z rąk
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Ceny transferowe

Doprecyzowanie definicji
podmiotów powiązanych,
uproszczenie warunków
korekty cen transferowych
czy wydłużenie terminów
na przygotowanie
dokumentacji lokalnej
– to część zmian, które
mają zostać wprowadzone
w ramach Polskiego Ładu.

Ewa KONDERAK

Podmioty powiązane mogą liczyć na uproszczenia
P
rojekt nowelizacji prze-

– naszym zdaniem – propozy-

piono spółką niebędącą osobą

wiem

cji zawartych w nowelizacji.

prawną.

Mniej formalności

powiązanego dowód księgowy,

pisów

i spółka komandytowo-akcyjna.

Kolejna ważna dla przedsiębior-

który potwierdza dokonanie ko-

Ponadto zastąpiono słowo

Za podmioty powiązane będzie

ców zmiana ma zajść przy ko-

Doprecyzowane definicje

rekty cen transferowych w okre-

„wspólników” w liczbie mno-

uważało się spółkę i komandy-

rekcie cen transferowych. Obec-

ślonej wysokości przez podmiot

giej słowem „wspólnik” w licz-

tariusza bez względu na wiel-

nie korekta jest możliwa, jeśli

powiązany. Dowód księgowy za-

kość udziałów.

przedsiębiorca posiada w mo-

stąpi więc dzisiejsze oświadcze-

podatkowych,

w tym także ustaw o PIT

oraz o CIT, zawiera obszerną

część poświęconą modyfika-

W

projekcie

ustawy

cjom w zakresie cen transfero-

ny w obszarze cen

wych. Sporo z nich ma na calu

transferowych roz-

uproszczenie obecnych pro-

poczęto

cedur lub doprecyzowanie re-

dyfikacji

gulacji, które dziś budzą wąt-

podmiotów powią-

pliwości

interpretacyjne.

od

mo-

definicji

zmia-

bie

Konieczne było
uporządkowanie
powiązań
przy spółkach,
które nie mają
osobowości
prawnej.

Co

zanych. Konieczne

ważne, zmiany w tym obszarze

bowiem było upo-

były dyskutowane w ramach

rządkowanie

Forum Cen Transferowych, któ-

wiązań przy spół-

re działa przy Ministerstwie Fi-

kach, które nie mają

nansów i zaprasza do dysku-

osobowości

sji m.in. przedstawicieli biznesu

nej. Aby przepisy ustaw o po-

i ekspertów podatkowych.

datkach

po-

praw-

pojedynczej.

spółka

komandytowa

zo-

mencie dokonania korekty m.in.

nia. Dodatkowo zniknie obowią-

by się mogło drob-

stać też kwestia wywierania

oświadczenie podmiotu powią-

zek informowania o dokonaniu

nej korekcie dopre-

znaczącego wpływu, odnosząc

zanego, z którego wynika, że

korekty cen transferowych w ze-

cyzowano, że po-

się również do udziału w stra-

podmiot ten dokonał korekty cen

znaniu rocznym.

wiązanie

zachodzi

tach spółek. W sytuacji wystą-

transferowych w tej samej wyso-

spół-

pienia powiązań w momencie,

kości co podatnik. Drugi waru-

ką niebędącą osobą

gdy udział wspólnika w zyskach

nek to potwierdzenie dokonania

prawną a każdym

nie przekroczyłby progu usta-

tej korekty w rocznym zeznaniu

mechanizm safe harbour finan-

z jej wspólników od-

wowego, a jednocześnie udział

podatkowym za rok podatkowy,

sowy. Instytucja tzw. bezpiecz-

rębnie.

w stracie spółki zostałby okre-

którego korekta dotyczy.

nej przystani (ang. safe har-

Dzięki tej wydawać

pomiędzy

Uszczegółowiona

ma

Bezpieczna przystań

Następny obszar zmian obejmie

Co ważne, definicja podmio-

ślony na poziomie przekracza-

Od przyszłego roku korekta

bour) obowiązuje od początku

były

tów powiązanych zostanie po-

jącym próg 25 proc., to warunek

cen transferowych in minus bę-

2019 r. m.in. dla transakcji poży-

Co zatem się zmieni? Wy-

spójne, pojęcie spółki niemają-

szerzona. Wśród podmiotów

wywierania znaczącego wpły-

dzie możliwa także wtedy, gdy

czek, kredytów oraz emisji ob-

braliśmy kilka najważniejszych

cej osobowości prawnej zastą-

powiązanych pojawią się bo-

wu zostałby spełniony.

podatnik otrzyma od podmiotu

ligacji. Mechanizm ten polega
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na uproszczeniu, dla celów cen

kontrolowanych pomiędzy pod-

trolowanych objętych mechani-

transferowych, zasad rozliczeń

miotami powiązanymi będą-

zmem typu safe harbour dla po-

dla określonych transakcji finan-

cymi polskimi rezydentami. Po

życzek, kredytów, obligacji oraz

sowych oraz odstąpieniu przez

zmianach to wyłączenie ma tak-

transakcji dotyczących rozliczeń

wieranych

organ podatkowy od określe-

że objąć transakcje powiązane

w zakresie tzw. czystego refaktu-

ty powiązane będące mi-

nia dochodu lub straty podat-

pomiędzy położonymi w Pol-

rowania.

kroprzedsiębiorcą lub małym

transferowych

nika w zakresie oprocentowania

sce zakładami zagranicznymi,

przedsiębiorcą w rozumieniu

określona.

Jeszcze jeden pomysł w za-

wartości (regulacja obecnie

nej za rok podatkowy rozpoczy-

oświadcza w tym dokumencie,

obowiązująca),

nający się w 2021 r. Trzeba jedy-

że sporządził lokalną dokumen-

nie pamiętać, że lista podmiotów

tację cen transferowych oraz że

objętych uproszczeniem w spo-

ceny transferowe transakcji kon-

rządzaniu

trolowanych

– transakcji kontrolowanych zaprzez

podmio-

dokumentacji
będzie

cen
ściśle

objętych

lokal-

ną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach,

takich transakcji. Obecnie prze-

kresie lokalnej dokumentacji cen

Prawa przedsiębiorców, oraz

słanki zastosowania safe har-

transferowych dotyczy jej za-

– transakcji innych niż transakcje

więcej czasu na przekazanie skar-

bour finansowego odnoszą się

kontrolowane zawierane z tzw.

bówce dokumentacji cen transfe-

Od przyszłego roku przedsię-

do roku obrotowego, a ocena

rajami podatkowymi (transak-

rowych na jej żądanie. Dziś jest na

biorcy nie będą musieli już spo-

spełnienia warunków dotyczą-

cje bezpośrednie) lub w któ-

to 7 dni. Po zmianach będzie 14.

rządzać tego dokumentu jako

cych oprocentowania wiąże się

rych

z momentem zawarcia umowy.

kontrahenta jest rezydentem

rzeczywisty

właściciel

Przedsiębiorcy

zyskają

też

Zbędne oświadczenie
podmioty

które ustaliłyby między sobą
podmioty niepowiązane.

odrębnego pisma. Zostanie on
w takiej samej formie przeniesio-

Od przyszłego roku okresem,

Obecnie

powiąza-

ny do informacji o cenach trans-

w którym badany będzie wa-

ne muszą składać oświadcze-

ferowych. Równolegle do for-

runek możliwości skorzystania

nie o sporządzeniu dokumenta-

mularza TPR-P i TPR-C zostanie

z safe harbour finansowego, ma

dodany drugi element dotych-

być rok podatkowy.

czasowego oświadczenia doty-

Dodatkowo projekt noweliza-

czący rynkowości cen transfero-

cji doprecyzowuje, że umowa po-

wych. Podatnicy nie będą musieli

życzki (kredytu, obligacji) powin-

składać dwóch różnych doku-

na być zgodna z warunkami safe

mentów dotyczących tego same-

harbour finansowego w zakre-

go przedmiotu różnymi kanała-

sie oprocentowania każdorazo-

mi elektronicznymi. W rezultacie

wo w przypadku zmiany umowy

podatnik będzie składał tylko je-

pożyczki. Dziś takiego wskazania

den zintegrowany formularz.
Zmieni się także termin na

w przepisach nie ma.

Local file

złożenie informacji o cenach
których macierzyste jednost-

transferowych. Zostanie on wy-

Dobra wiadomość dla przedsię-

ki są podmiotami powiązany-

dłużony do końca jedenaste-

biorców to propozycja wydłuże-

mi, a także pomiędzy położnym

go miesiąca po zakończeniu roku

nia terminów na sporządzenie

w Polsce zakładem zagranicz-

podatkowego podmiotu (powią-

lokalnej dokumentacji cen trans-

nym

powiązanego

zanego oraz innego niż powią-

ferowych. Zgodnie z nowymi

będącego nierezydentem i po-

zany w zakresie transakcji innych

przepisami lokalną dokumen-

wiązanego z nim podmiotu ma-

tację cen transferowych będzie

jącego rezydencję podatkową

wartości. Projektodawcy zapro-

trzeba sporządzić w terminie do

w Polsce.

ponowali, że od przyszłego roku

podmiotu

niż kontrolowane dla potrzeb
transakcji z tzw. rajami podatkowymi). Inny będzie też organ, do

końca dziesiątego miesiąca po

Projektowane przepisy prze-

lokalna dokumentacja cen trans-

tzw. rajów podatkowych (trans-

którego składana będzie infor-

zakończeniu roku podatkowego

widują także zwolnienie z obo-

ferowych może nie zawierać

akcje pośrednie), objęte obo-

macja o cenach transferowych.

podmiotu.

wiązku sporządzania lokalnej do-

analizy porównawczej lub anali-

wiązkiem dokumentacyjnym.

Zgodnie z nowym przepisem, in-

Ułatwienia dotyczące mikro

cji cen transferowych do urzędu

formację składać się będzie do

kontrolowanych

i małych przedsiębiorców, a tak-

skarbowego, które co do zasady

naczelnika urzędu skarbowego

tych porozumieniem podatko-

spełniających kryteria zwol-

że transakcji z tzw. rajami po-

musi być podpisane przez kie-

właściwego w sprawach podatku

wym oraz porozumieniem inwe-

nienia safe harbour dla trans-

datkowymi mają mieć zastoso-

rownika jednostki w rozumie-

dochodowego.

dokumentacji lokalnej nie trze-

stycyjnym. Zwolnienie będzie się

akcji

sta-

wanie również do dokumentacji

niu przepisów ustawy o rachun-

ba przygotowywać dla transakcji

też stosować do transakcji kon-

nowiących usługi o niskiej

cen transferowych sporządza-

kowości.

Dodatkowo zmienione zo-

kumentacji cen transferowych dla

zy zgodności w przypadku:

staną wyłączenia z obowiąz-

transakcji kontrolowanych obję-

– transakcji

ku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dziś
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WYWIAD

prof. Wojciech Naworyta

Ludziom się wmawia, że węgiel to samo zło
Tak długo, jak będzie istniała cywilizacja ludzka, tak długo
górnictwo będzie potrzebne – mówi nam prof. Wojciech Naworyta
z Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy AGH.

Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK

je w świecie. W UE i USA doko-

Jako realista patrzę na pro-

1000 MW, należałoby zainsta-

nuje się pewnych zmian prowa-

blem dostrajania się do mitycz-

lować co najmniej 3000 MW

dzących do zmniejszenia emisji

nej zeroemisyjności z punktu

na źródłach OZE i magazyno-

CO2 do atmosfery. W tym sa-

widzenia możliwości. Jeśli po-

wać na bieżąco wyprodukowaną

mym czasie najbardziej ludne

patrzymy na państwa europej-

energię. A wielkich magazynów

skie i ich potencjał

energii przecież wciąż jeszcze na

wytwórczy, wytwa-

świecie nie ma. Nadzieja w roz-

rzanie i konsumpcję

woju technologii.

kraje świata, czyli
Kiedy na Akademii Górniczo-

po raz kolejny pozwoli nam roz-

tego roku, kiedy nawet Szwecja

Chiny i Indie, rozbu-

-Hutniczej szukałem eksperta

wiązać niektóre problemy cywi-

musiała się przeprosić z „brud-

dowują

od węgla brunatnego, okazało

lizacyjne. Nie mam co do tego

ną” polską energią dostępną na

kę opartą na węglu.

się, że nie ma wydziałów, które

wątpliwości, że rynek energe-

rynku, bo wtedy ani wiatraki, ani

Zmniejszenie emi-

zajmują się górnictwem albo

tyczny należy rozwijać i dywer-

panele nie chciały produkować

sji w UE i USA ma

energetyką węglową. Tylko

syfikować źródła produkcji ener-

prądu.

się nijak do wzrostu

OZE, OZE, OZE…

gii. Obserwując jednak to, co

energety-

w Indiach i Chinach.

Aby móc zmieniać
miks energetyczny,
nie możemy
zacząć od likwidacji
źródeł istniejących.
Przecież już teraz
brakuje nam
energii.

energii, to Polska jest
w tej dziedzinie pa-

Na czym w tej sytuacji Polska

riasem

powinna oprzeć swoją energe-

zjednoczo-

nej Europy. Zrobiłem
proste

tykę?

porówna-

Zacznijmy od tego, że obec-

nie produkcji ener-

nie pracujące bloki na węgiel

gii per capita w TWh

brunatny w oparciu o udostęp-

na milion mieszkań-

nione złoża mogą produkować

Najstarszy na AGH Wydział

dzieje się w tej dziedzinie, mam

A co Pan myśli o tempie zmian

Wynika to z ogrom-

Górniczy nazywa się dzisiaj Wy-

wrażenie, że zmiany są pozorne,

narzuconych przez Brukselę?

nego deficytu ener-

działem Inżynierii Lądowej i Go-

chaotyczne i przede wszystkim

Tempo zmian w energety-

spodarki Zasobami. Górnictwo

nieskuteczne. Denerwuje mnie

ce, jakie narzuca Unia Europej-

już dawno przestało być „sek-

też brak solidnej informacji w tej

ska, jest życzeniowe, niereali-

Gdyby nie było polityki euro-

si”. Uczelnia zależy od studentów,

dziedzinie oraz to, co podaje się

styczne i stoi w bardzo mocnej

a kto chciałby studiować górnic-

społeczeństwu

sprzeczności z tym, co się dzie-

two, o którym media donoszą,

prasie. Jako antidotum na pro-

energii na milion mieszkań-

tyle mówimy o atomie i im dłu-

że jest schyłkowe i właściwie to

blemy środowiska przedstawia

ców, Niemcy – 8, średnia UE to

żej o nim mówimy, tym bardziej

nikomu nie jest już potrzebne?

się likwidowanie kopalń i odej-

6, a Polska ok. 4. Za nami w UE

oddalamy się od budowy elek-

Tymczasem górnictwo to nie tyl-

ście od węgla. Tymczasem nie

jest tylko Rumunia. Nie mamy

trowni jądrowej. Uważam, że na-

ko węgle, ale również m.in. su-

wiadomo, co zamiast. Ani panele

nadwyżek energetycznych, a od

leży dywersyfikować źródła, ale

rowce skalne, niezbędne choć-

PV, ani wiatraki nie załatwią nam

pięciu lat obserwujemy deficyt,

nie przez likwidację bloków ist-

by dla budownictwa. Gospodarka

problemu bezpieczeństwa ener-

który narasta, bo wzrost gospo-

niejących. Te wkrótce same znik-

potrzebuje surowców, a wyłącza-

getycznego kraju. System opar-

darki pociąga zwiększone za-

ną z powodu wyczerpywania

jąc surowce roślinne i zwierzę-

ty na rozproszonych panelach

potrzebowanie na prąd, a nie

się zasobów w udostępnionych

ce, wszystkie inne trzeba wyko-

PV na dachach naszych domów

produkujemy go wcale wię-

złożach. Należy ten czas wyko-

pać – tym zajmuje się górnictwo.

już się krztusi. Powoli przestaje

cej. Przyrost źródeł opartych na

rzystać na budowę bezpiecz-

Tak długo, jak cywilizacja będzie

być wydolny. Sieć energetycz-

OZE nie przekłada się wprost na

nych i stabilnych źródeł energii,

się rozwijać, tak długo będzie po-

na nie jest zaprojektowana na

wzrost produkcji energii. Poten-

może właśnie w oparciu o atom,

trzebne górnictwo. Tego jednak

odbiór energii ze źródeł rozpro-

cjał wytwórczy 1000 MW w blo-

ale należy zacząć już teraz. Aby

nie dowiemy się z prasy.

szonych. Nie mówiąc już o tym,

ku węglowym wcale nie jest rów-

móc zmieniać mix energetyczny,

że i jedne, i drugie źródła są chi-

ny 1000 MW w oparciu o OZE.

nie możemy zacząć od likwida-

Co Pan sądzi o konieczności

meryczne i zależą od warunków

Te ostatnie produkują energię

cji źródeł istniejących. Przecież

realizacji przez Polskę unijnej

pogodowych. Nie można oprzeć

wtedy, gdy pogoda pozwala.

już teraz brakuje nam energii.

polityki energetyczno-klima-

bezpieczeństwa

energetycz-

Wykorzystuje się w najlepszym

Przedwczesna likwidacja blo-

tycznej?

nego kraju na źródłach zmien-

razie 30 proc. tego potencja-

ków węglowych doprowadzi do

Jestem zwolennikiem postę-

nych w czasie. Brutalnie przeko-

łu. Teoretycznie, chcąc zatem

dramatycznego skoku impor-

pu i wierzę, że rozwój technologii

nała się o tym Europa w styczniu

zastąpić węglowy blok o mocy

tu energii i w konsekwencji do
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w

codziennej

gii w tych ostatnich.

ców. Nie wchodząc

energię przez co najwyżej 20

w szczegóły i dokładne liczby,

lat i to oczywiście z tendencją

pejskiej, to Polska też musiała-

wygląda to tak, że Szwecja pro-

spadkową. W energetyce 20 lat

by to robić, czy niekoniecznie?

dukuje i konsumuje ok. 16 TWh

to bardzo niewiele. Mniej więcej
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WYWIAD

prof. Wojciech Naworyta

wzrostu cen. Mieliśmy już tego

ną informacją medialną jest tak

próbkę przy okazji krótkotrwa-

duża, że nikt nie podejmie ry-

łej awarii sieci energetycznej

zyka wydania koncesji na coś, co

i w konsekwencji konieczności

jest tak niepopularne.

wygaszenia bloków elektrowni
Bełchatów, czyli ok. 20 proc. pol-

Czy na pewno społeczna nie-

skiego potencjału wytwórczego.

chęć, czy propaganda?

Poza tym, patrząc na cele śro-

Oczywiście propaganda. Lu-

dowiskowe, nikt nam nie zagwa-

dziom się wmawia, że to jest

rantuje, że energia importowana

samo zło, katastrofa ekolo-

będzie tą czystą, zeroemisyjną

giczna, zniszczenie krajobra-

energią. Zresztą pojęcie tzw. ze-

zu i tym podobne banały. Tym-

roemisyjności jest pojęciem uto-

czasem koszty środowiskowe,

pijnym, czysto propagandowym.

które

oczywiście

występują,

są jednak lokalne i przejścioCzyli postuluje Pan, by korzy-

we, są tymczasowe. Ogrom-

stać z posiadanej energetyki

ne zwałowiska koło Bełchato-

węglowej do momentu, aż się

wa czy w Bogatyni są od dawna

zamortyzuje. Budować nowe

zrekultywowane, zalesione. Na

czy nie budować nowych blo-

tzw. Górze Kamieńsk, czyli by-

ków?

łym zwałowisku kopalni, jeż-

Klimat inwestycyjny w Euro-

dżą w zimie narciarze, startu-

pie jest taki, że nie ma co marzyć

ją paralotnie, spacerują turyści.

o nowych inwestycjach na węglu

Na wierzchowinie kręcą się wia-

brunatnym. Tak uważam nie dla-

wiście to, co wyżej powiedzia-

cy na celu zapłatę za tzw. kosz-

produkcję prądu. Kto choć raz

glowy, tylko substytucja starych,

traki. Byłe wyrobiska po eks-

tego, aby było to niecelowe, tylko

łem, w uszach tzw. ekologa wyda

ty zewnętrzne, powodowane

był w Indiach, wie, że czego jak

wysłużonych

któ-

ploatacji węgla w rejonie ko-

jestem świadom, że przy obec-

się herezją, bo każda inwestycja

przez emisję. Niestety europej-

czego, ale akurat energii elek-

rych już nie ma sensu moder-

nińskim są dziś jeziorami, 70

nym braku akceptacji społecz-

górnicza, łącznie z małą żwirow-

ski system opodatkowania CO2

trycznej im nie zbywa. A Chiny

nizować. Niedawno zlikwidowa-

metrów nad wydobytym po-

nej nie jest to po prostu możliwe.

nią, to przecież „katastrofa eko-

tak naprawdę nie wpływa na

wciąż rozwijają się dynamicz-

no elektrownię Adamów o mocy

kładem węgla uprawia się rolę.

Przed dekadą kierowałem ze-

logiczna”, o czym przekonuje

obniżenie światowej emisji tego

nie i dla rozwoju potrzeby jest

600 MW w Turku na Wielkopol-

Mało kto zdaje sobie sprawę, że

społem projektującym kompleks

nas codzienna prasa.

prąd.

sce. Modernizacja tej jednostki

to krajobraz pogórniczy. W tym

górniczo-energetyczny na złożu Gubin. Powiedziałem wtedy:

Co jest prawdziwym

„Jeżeli w tych warunkach geolo-

problemem? Presja

gicznych, środowiskowych i spo-

społeczna czy re-

łecznych nie da się tego zreali-

gulacje unijne?

gazu, bo najlud-

Medialna nagonka
i pochopne
wycinanie inwestycji
energetycznych
w Polsce ze względu
na ochronę
środowiska
to duży błąd.

byłaby bezcelowa. Zlikwidowa-

miejscu muszę zaznaczyć, że

nawiąz-

Czyli polska energetyka wę-

no starą elektrownię, ale w za-

górnictwo to jedyna branża go-

ką nadrabiają to,

glowa mogłaby funkcjonować,

mian nie mamy nic nowego.

spodarki, która tereny wyko-

co w Europie i USA

gdyby nie polityka unijna…

Największa elektrownia PV bu-

rzystane

tyckie

zwraca

przyrodzie.

się

obniżyć.

Medialna nagonka i pochop-

dowana w tamtej okolicy o mocy

Żadna inna działalność prze-

klimatu

ne wycinanie inwestycji ener-

150 MW nie zastąpi prze-

mysłowa tym się nie cechuje.

jest przecież pro-

getycznych w Polsce ze wzglę-

cież elektrowni konwencjonalnej

Wszystkie akweny w otoczeniu

blemem

global-

du na ochronę środowiska to

o mocy 4-krotnie większej.

Krakowa są wyrobiskami górni-

nym. Z przykrością

jest moim zdaniem błąd. Każdy

muszę

stwierdzić,

nowy blok na węgiel to jest eli-

Z tego, co Pan mówi, nie ma

to tereny turystyczne i atrak-

że wysiłki europej-

minacja i zastępowanie starych,

szans na przedłużenie jakiej-

cyjne przyrodniczo. Surowce

skie przy ogromnych kosztach

wysłużonych bloków, które pla-

kolwiek koncesji dla odkrywki

energetyczne, budowlane, che-

społecznych są daremne, są

nowo się likwiduje. Nowy blok

węglowej.

miczne, metaliczne będą napę-

nieskuteczne. Może spróbujmy

w elektrowni konwencjonalnej to

Nie tyle przedłużenie, co wy-

dzały gospodarki światowe nie-

wytwarzania energii. Jest to po-

przekonać Hindusów lub Chiń-

nie jest dodatkowy blok na wę-

danie nowej koncesji. Społecz-

zależnie od tego, czy to będzie

datek internalizacyjny, mają-

czyków, że powinni ograniczyć

giel zwiększający potencjał wę-

na niechęć podsycana nierzetel-

modne, popularne, czy nie.

I jedno, i dru-

uda”. Niestety moje słowa były

gie. Regulacje unij-

prorocze. Uwarunkowania zło-

ne powodują, że to,

żowe, środowiskowe, społeczne

co było opłacalne

i wszystkie inne były napraw-

wczoraj, dzisiaj już

dę dobre i koszty środowisko-

jest

we tej inwestycji były relatywnie

Dochodzi ten podatek od CO2,

niskie w porównaniu do innych

który jest podatkiem regulacyj-

złóż. Nie udało się. Inwestor od-

nym i on nie wynika z kosztów

stąpił w wyniku niekorzystnego
klimatu inwestycyjnego. Oczy-

nieopłacalne.

uda

z

Problem

zować, to już nigdzie się to nie
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niejsze kraje azja-

jednostek,

czymi, mało kto o tym wie. A są
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Igrzyska olimpijskie

Medalowy team z Tokio
To były najlepsze igrzyska olimpijskie
w wykonaniu biało-czerwonych w tym
wieku. Polscy sportowcy przywieźli z Tokio
14 medali. Najwięcej – 9 krążków – zdobyli
lekkoatleci. 5 z nich wywalczyli sportowcy
wspierani przez PKN ORLEN.

W
ską

fot. PKN Orlen

SPORT

kurs gwiazda należąca do Grupy

zdrowiem i która przeszła kilka

Sportowej ORLEN.

skomplikowanych operacji. Tyl-

3. miejsce w rzucie młotem

ko ktoś o nieprawdopodobnej

zajęła inna Polka – Malwina Ko-

ambicji i harcie ducha mógł to

pron. Polki na podium rozdzieliła

wszystko zwieńczyć olimpijskim

Chinka Wang Zheng.

medalem. Andrejczyk się uda-

Identyczny układ zafundo-

ło. W Tokio rzutem na odległość

wali polskim kibicom nasi mło-

64,61 m wywalczyła srebro, ustę-

ciarze. Wygrał Wojciech Nowic-

pując jedynie Chince Liu Shiying.

ki (82,52 m), a brąz wywalczył

– Mój bark zrobił tyle, ile

Paweł Fajdek (81,53 m). Naszych

mógł. Po tych wszystkich przej-

zawodników rozdzielił Norweg

ściach, operacjach, jestem z sie-

Elvind Henriksen. Fajdek, zawod-

bie dumna. Cieszę się, że prze-

nik wspierany przez PKN ORLEN,

byłam tę drogę. Było ciężko. Był

iele lat temu mie-

cie – mówiła tuż po finałowym

przyznał po finałowym konkur-

ból, był strach, ale byli na mojej

liśmy

wunderteam

biegu najbardziej utytułowana

sie, że po zdobyciu medalu czu-

drodze też wspaniali ludzie. To,

(jak określano pol-

w tym zespole Justyna Święty-

je „ogromną ulgę”. Nie krył jed-

co zrobiłam, to więcej, znacznie

-Ersetic.

reprezentację

lekkoatle-

nak rozczarowania, bo stwierdził,

więcej niż to srebro – przyzna-

należą-

że jest przygotowany, by rzu-

ła 25-letnia zawodniczka, doda-

ale nawet wtedy biało-czerwo-

cej do Grupy Sportowej ORLEN

cać na odległość 84 metrów. –

jąc, że mimo wszystko nie kryje

ni na jednych igrzyskach olim-

nie był to jedyny medal wywal-

W pierwszych czterech rzutach

sportowej złości, bo gdyby nie

pijskich nie zdobyli tylu meda-

czony w Tokio. Na zakończenie

za bardzo chciałem i kosztowa-

problemy ze zdrowiem, w zasię-

li dla polskiej lekkoatletyki, ile

igrzysk Justyna Święty-Ersetic

ło mnie to wiele energii. W tych

gu było oczywiście złoto. Znając

przywieźli w tym roku z Tokio.

wspólnie z Natalią Kaczmarek,

okolicznościach cieszę się z brą-

upór Andrejczyk, możemy być

Biorąc pod uwagę klasyfikację

Igą Baumgart-Witan oraz Mał-

zowego medalu. Chciałem zło-

jednak pewni, że jeśli tylko zdro-

medalową uwzględniającą tyl-

gorzatą Hołub-Kowalik zdobyły

ty, ale Wojtek zrobił to idealnie

wie dopisze, za trzy lata w Pary-

ko konkurencje w tej dyscypli-

srebro w finale żeńskiej sztafety

i wstyd byłoby mu to zabierać.

żu nasza oszczepniczka wspie-

nie sportu, nasza reprezentacja

4x400 metrów. Polki w decydu-

Dwa razy pojadę jeszcze na pew-

rana przez PKN ORLEN zrobi

podczas tegorocznych igrzysk

jącym biegu ustąpiły jedynie

no na igrzyska, a jak będę nie-

wszystko, by to złoto dla Polski

ustąpiła jedynie Amerykanom,

rewelacyjnym

normalny, to i trzy – zapowie-

wywalczyć.

Włochom i Kenii. To naprawdę

wyprzedzając m.in. znakomi-

wynik imponujący.

te Jamajki. A gdy do tego dodać

Znakomitą
wonych

serię

zawodniczki

Amerykankom,

bardzo dobry wynik (5. miejsce)
męskiej sztafety 4x400 metrów,
biało-czer-

lekkoatletów

śmiało można powtórzyć za Ju-

rozpo-

styną Święty-Ersetic, że w tej

częła sztafeta mieszana 4x400

konkurencji rzeczywiście wyro-

metrów w składzie: Karol Za-

śliśmy na światową potęgę.

lewski, Natalia Kaczmarek, Justyna

Święty-Ersetic,

Kajetan

Duszyńki, która w wielkim sty-

Królowa wróciła

Od wielu sezonów taką potęgą

Anita Włodarczyk ze swoim
trzecim złotym
medalem olimpijskim w karierze. W Tokio powtórzyła
sukcesy z Londynu i Rio de J
aneiro.

fot. PKN Orlen

Światowa potęga

Dla

fot. PKN Orlen

tyczną w latach 1956–1966),

w Tokio to, o czym mówi się od

niowskiemu oraz Kamilowi Sto-

lat – że w tej konkurencji wciąż

chowi.

nie ma sobie równych. W kapi-

– To, co zrobiłam, to spełnie-

talnym stylu (78,48 m) wywal-

nie moich marzeń. Królowa wró-

czyła swój trzeci złoty medal

ciła po dwóch ciężkich latach.

olimpijski, powtarzając sukcesy

Wiele osób już mnie skreśliło.

z Londynu i Rio. Dołączyła tym

Ja zawsze wierzyłam i z optymi-

samym do wąskiego grona pol-

zmem patrzyłam w przyszłość.

skich sportowców, którzy mają

Już po czwartym rzucie nie mia-

lu (3:09,87), bijąc rekord Euro-

w swojej konkurencji jest Anita

py i rekord olimpijski, wywalczy-

Włodarczyk. O formę i kolejne

ła złoto. – O takim rozpoczęciu

medale dla Polski, jeśli chodzi

na koncie co najmniej trzy olim-

łam siły, emocjonalnie byłam

tych igrzysk nawet nie marzy-

o rekordzistkę świata w rzu-

pijskie złota. Przed Włodarczyk

wykończona. Ale wiedziałam, że

łam. Mamy wspaniały team. Jak

cie młotem, możemy być spo-

ta sztuka udała się jedyni Irenie

rywalki już mnie nie przerzucą –

widać, jesteśmy potęgą na świe-

kojni. Włodarczyk potwierdziła

Szewińskiej, Robertowi Korze-

skomentowała finałowy kon-
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Nasza sztafeta
żeńska
4x400 m
(u góry)
w finałowym
biegu ustąpiła
tylko Amerykankom. Olimpijskie srebro
wywalczyła
także nasza
oszczepniczka,
czyli Maria
Andrejczyk
(niżej).

dział z uśmiechem na ustach.
Swój pierwszy olimpijski krą-

Z dumą czekamy na Paryż

żek wywalczyła też Maria An-

Medalowy dorobek polskich lek-

drejczyk. Kiedy pięć lat temu

koatletów w Tokio powiększyli:

w Rio uplasowała się tuż za po-

trzeci w finałowym biegu na 800

dium, a do medalu zabrakło jej

m Patryk Dobek oraz jedna z naj-

dwóch

wszyscy

większych sensacji tegorocznych

doskonale wiedzieliśmy, że na

igrzysk, czyli Dawid Tomala, któ-

naszych oczach rodzi się gwiaz-

ry w fenomenalnym stylu wy-

da światowego formatu w rzucie

walczył złoto w chodzie na 50 km.

oszczepem. Do Tokio Andrejczyk

Dumni z osiągnięć polskich

jechała już jako poważna kandy-

lekkoatletów w Tokio, już nie mo-

datka do medalu, ale też jako za-

żemy się doczekać kolejnych

wodniczka, która w ostatnich la-

igrzysk, licząc, że w Paryżu bę-

tach poważnie zmagała się ze

dzie jeszcze lepiej.

centymetrów,

Materiał przygotowany we współpracy z PKN ORLEN
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Stopa inwestycji

a rola państwa
Jednym z głównych mankamentów wzrostu polskiego PKB w ostatnich
latach było wskazanie, że opiera się on na konsumpcji. Taki wzrost zatem
wiąże się głównie z eksploatacją dotychczasowych mocy produkcyjnych przy
niesatysfakcjonującym udziale nakładów na ich odtworzenie czy powiększenie.
To zaś oznacza, że prędzej czy później gospodarka osiągnie swoje maksimum i
uderzy o szklany sufit, jakim będzie brak możliwości zwiększenia produkcji.

Kamil
GORAL
główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”

N

iebezpieczeństwo
to
było i jest podnoszone
nie bez racji. W długim
okresie bez zwiększania skali
inwestycji nie da się zakorzenić wzrostu PKB. Ma on słabe
fundamenty i w niesprzyjających okolicznościach efektem
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może być spadek dynamiki
wzrostu gospodarczego i pojawienie się presji inflacyjnej.
To zaś prowadzi w rezultacie
do stagnacji i finalnie do recesji. Stąd rola inwestycji jest
istotna, a zadaniem państwa
jest ich wspieranie.

RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG Stopa inwestycji a rola państwa
Ile państwa w gospodarce?
Należy przy tym uczynić istoty komentarz. Zacząć trzeba
od tego, że same inwestycje
to konieczny, ale niewystarczający warunek wzrostu gospodarczego. Potwierdza to
kazus gospodarki centralnie
planowanej. Wiele w niej inwestowano, a inwestowało głównie czy nawet wyłącznie państwo. Taki wzrost nakładów
cechował się jednak niską
efektywnością i nietrafioną
alokacją zasobów. Centralny
planista ma bowiem poważne ograniczenia poznawcze,
które są jeszcze potęgowane
przez czynniki o charakterze
politycznym czy ideologicznym. Wysiłek zatem, jaki podejmowano w gospodarce
socjalistycznej, aby dokonać
skoku rozwojowego, był najczęściej daremny, a przynajmniej nie był proporcjonalny
do czynionych nakładów.
Decyzje podejmowane w ten
sposób skutkowały błędną
alokacją zasobów społecznych, co przekładało się na
akumulację kapitału w przedsiębiorstwach nierentownych
i najczęściej także źle zarządzanych (jedno zresztą miało
związek z drugim).
Podobny problem może się
pojawić także w sytuacji,
w której formalnie gospodarka
nie ma charakteru centralnie
planowanego. Państwo jednak
wciąż silnie oddziałuje zarówno na strukturę produkcji, jak
i na kierunek i charakter inwestycji prywatnych. Może mieć
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to miejsce np. poprzez politykę
regulacyjną, w ramach której władza państwa (lub inna

Liczba godzin spędzonych
w ciągu roku przez
przedsiębiorców na rozliczeniach
podatkowych w poszczególnych
krajach Unii Europejskiej
(źródło: Doing Business Ranking 2020)
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o podobnym charakterze) niejako wpycha przedsiębiorców
w określone inwestycje i niemal wprost definiuje ich wysokość oraz strukturę. Sprzyja temu polityka subwencji
i dotacji, która odrywa proces
produkcyjny od jego głównego
ekonomicznego skutku, jakim
jest wynik finansowy.
Z tego typu sytuacją mamy
do czynienia obecnie w Unii
Europejskiej. W ramach polityki klimatycznej tej wspólnoty dochodzi do wywierania
presji prawnej i finansowej na
kluczowe gałęzie przemysłu,
tak by zmusić je do inwestycji
o określonej skali i charakterze. Mamy lub będziemy mieli
z tym do czynienia w wypadku: energetyki, transportu, budownictwa czy motoryzacji.
Skala tych działań porównywalna jest swoim rozmachem
z tym, co działo się w gospodarce centralnie planowanej,
chociaż formalnie nikt tego
tak nie nazywa.
Jeszcze inny problem z inwestycjami dotyczy proporcji między inwestycjami
państwowymi i prywatnymi.
W przypadku ekspansji inwestycyjnej państwa dochodzi do efektu wypychania
inwestycji prywatnych. Oba
podmioty konkurują bowiem
o kapitał z tych samych źródeł (zakładamy bowiem, że
znaczna część inwestycji
finansowana jest poprzez
zwiększenie długu publicznego). Państwo dysponuje jednak znacznie lepszym zabez-

Stopa inwestycji w Polsce – nakłady na środki trwałe jako % PKB
(dane GUS)
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pieczeniem, jakim są przyszłe
strumienie płatności podatkowych. To zatem zwiększa
jego wiarygodność kredytową i sprawia, że wygrywa
konkurencję o oszczędności
zgromadzone w bankach i na
rynku kapitałowym. Aktualizacja tego ryzyka wiąże się
z problemem sygnalizowanym wcześniej, jeśli chodzi
o gospodarkę centralnie planowaną. Różnica polega na
tym, że może się ono zmaterializować także w systemie
kapitalistycznym ze zbyt dużą
rolą państwa.
Jest jeszcze inny wymiar tego
zagadnienia. Inwestycje państwowe chociaż niejednokrotnie konieczne, mają jednak
charakter głównie pasywny.
Są to zatem nowe obiekty infrastrukturalne, takie jak drogi, mosty etc. Poprawiają one
jakość życia i wpływają na
pozycję
międzynarodową
i atrakcyjność kraju, jeśli chodzi o decyzje alokacyjne podmiotów zagranicznych. Same
w sobie jednak nie mają cha-

2013

2014

2015

2016

2017

rakteru produkcyjnego, z którym wiążą się przecież głównie
inwestycje prywatne. Zbyt duża
skala tego typu nakładów może
także prowadzić do nietrafionej
alokacji zasobów. Przykładem
są nikomu niepotrzebne lotniska czy „basen w każdej gminie”, z których w zasadzie nikt
nie korzysta, a które powstały

Państwo ma do spełnienia istotną
rolę jako dostarczyciel dóbr
publicznych i z tego obowiązku nie można
go zwolnić. Problemem jest jednak skala
i proporcje.
w ramach jakiegoś wielkiego
inwestycyjnego wzmożenia ze
strony państwa.
Warunki gry
Nie oznacza to jednak, że z tematu inwestycji państwo powinno się całkowicie wycofać.
Ma ono przecież do spełnienia
istotną rolę jako dostarczyciel
dóbr publicznych i z tego obowiązku, także wiążącego się

2018

2019

2020

z inwestycjami, nie można go
zwolnić. Problemem jest jednak
skala i proporcje. Nadmiarowość aktywności gospodarczej
państwa stanowi zagrożenie
dla mechanizmu wolnorynkowego i może mieć efekt mrożący dla przedsiębiorstw. Z drugiej
jednak strony przy ponoszeniu
koniecznych nakładów państwo może aktywować potencjał inwestycyjny zgromadzony
w sektorze prywatnym. Temu
celowi służą inteligentne zamówienia publiczne, które strumień państwowych pieniędzy
kierują do gospodarki w taki
sposób, że sprzyja on także
wzrostowi inwestycji prywatnych. Szczególnie ważne jest
przy tym, aby owe zamówienia
były realizowane przez podmioty z kapitałem narodowym. Zanegowanie paradygmatu mówiącego o tym, że kapitał nie
ma narodowości, nastąpiło dosyć dawno temu. Obecnie wiadomo, że ma on narodowość
i to kryterium odgrywa ważną
rolę ekonomiczną i polityczną.
W naszym przypadku celem
powinno być zatem wspieranie
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tzw. estońskiego CIT. Chociaż
w trakcie opiniowania projektu
środowiska biznesowe pod-

Średni czas trwania postępowania sądowego ws. gospodarczych przed sądami
okręgowymi (jako sądami I instancji)
(dane Ministerstwa Sprawiedliwości – w miesiącach)
2011
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12,9

polskiego kapitału i takie kierowanie środków publicznych,
aby to on się rozwijał i stawał
przez to bardziej konkurencyjny.
Państwo ustanawia także warunki prawne, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa. To
od decyzji na poziomie legislacyjnym zależy kształt regulacji podatkowych, administracyjnych czy wielu innych,
które w zależności od sektora
determinują skłonność podmiotów gospodarujących do
tej lub innej alokacji kapitału.
To także sprawność aparatu administracyjnego, w tym
sądownictwa, ma znaczny
wpływ na to, czy firmy będą
chętniej czy powściągliwiej
zwiększały nakłady związane z rozwijaniem potencjału
produkcyjnego. Jeśli natrafią
na skomplikowane procedury
zwiększające koszty transakcyjne inwestycji oraz wpływające na ich tempo, a zatem na
rentowność danego projektu,
mogą zrezygnować z ponoszenia dodatkowych nakładów. Podobnie będzie, jeśli
w razie pojawienie się jakiegoś
sporu sądy nie będą szybko
podejmować działań w celu
jego rozstrzygnięcia. W Polsce tempo procedur administracyjnych i sądowych wciąż
pozostawia wiele do życzenia.
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Przewlekłe postępowania skutkują wykształceniem się swoistego tarcia hamującego naturalne procesy gospodarcze, a
niekiedy wręcz uniemożliwiające ich zaistnienie. Brak skutecznego mechanizmu sądowego
może prowadzić do naruszenia
prawa własności i skutkować
nieuzasadnionym wzbogaceniem, np. poprzez niemożność
wyegzekwowania
należnej
zapłaty powstałej w wyniku
transakcji rynkowej. Arbitralne i
nieuzasadnione decyzje administracji z kolei blokować mogą

Ulgi proinwestycyjne w Polsce
są niezwykle skomplikowane,
stąd skorzystanie z nich wymaga
zdeterminowania i gotowości do podjęcia
ryzyka podatkowego.
podjęcie potrzebnych i wyczekiwanych inwestycji, takich jak
budowa fabryki czy drogi dojazdowej do zakładu produkcyjnego. To wszystko generuje
potężne koszty alternatywne i
blokuje długookresowy wzrost
gospodarczy.

spodarce. Jej oś stanowi kwestia redystrybucyjnej funkcji
podatków, poprzez którą państwo chce wyrównywać różnice dochodowe między obywatelami, co „czynić ma cały
system bardziej sprawiedliwym”. W tym miejscu przydałoby się oczywiście doprecyzowanie, że ma się to dokonać
nie tyle poprzez podatki, ile
szerzej rzecz ujmując daniny
publiczne, w tym szczególnie
składkę zdrowotną. Niektórzy
wskazują na to, że składka ta
to w istocie zawoalowany podatek. Nie wdając się w szczegóły tych polemik, przyznać
trzeba, że w debacie publicznej podatki mają teraz swoje
pięć minut.
System podatkowy może mieć
także swoje przełożenie na poziom inwestycji w gospodarce
narodowej. Poprzez regulacje
podatkowe państwo jest w stanie oddziaływać na skłonność
podmiotów gospodarujących
do inwestowania. Czyni to
ustanawiając ulgi i inne zachęty
podatkowe motywujące przedsiębiorstwa do podnoszenia
nakładów na rozwój.

Skomplikowane podatki
Obecnie w Polsce trwa głośna
dyskusja na temat systemu
podatkowego i jego roli w go-

W polskim wydaniu trudno
wprowadzanie takowych ulg
uznać za skuteczne. Przykładem jest polska odmiana

Problem przeregulowania gospodarki
ma także swoje źródła
w prawodawstwie UE, które zdecydowanie
bardziej krępuje, niż wspiera aktywność
gospodarczą.
nosiły, że jego proponowana
wersja nie da nic poza wątpliwym efektem propagandowym, projekt został przeforsowany bez istotnych poprawek.
W efekcie w 2021 r., czyli
pierwszym roku jego obowiązywania, z rodzimej wersji
estońskiego opodatkowania
zdecydowało się skorzystać
zaledwie kilkaset pomiotów.
W skali całej gospodarki jest
to poziom praktycznie niezauważalny. Ulgi proinwestycyjne
w Polsce są niezwykle skomplikowane w aplikacji, stąd
skorzystanie z nich wymaga
zdeterminowania i gotowości
do podjęcia ryzyka podatkowego. To zniechęca wiele firm
i sprawia, że wolą unikać proponowanych przez państwo
zmian w podatkach, niż potem wdawać się z organami
skarbowymi w interpretacyjne
przepychanki.

kowania i zmienności. Mówimy
tutaj o podatkach dochodowych, ale także, a może przede
wszystkim, o pośrednich, z podatkiem VAT na czele. Liczne
i niezrozumiałe zmiany prawne
w obszarze podatków sytuują nasz system w grupie najgorszych pod tym względem
w całym OECD.
Rozwiązaniem tego problemu
jest już chyba tylko przygotowanie zupełnie nowych ustaw
podatkowych, oznaczające
prawdziwy reset w tej materii.

Konkurencyjność systemów
podatkowych państw OECD
opracowywany przez
amerykańską Tax Foundation
(źródło: Tax Foundation, International
Tax Competitiveness Index 2020)
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„W zakresie upraszczania
prawa w szczególności skoncentrujemy się nad nową
ordynacją podatkową, dokonamy wielkiego porządkowania prawa podatkowego.
Zaproponujemy nowe ustawy
o podatkach dochodowych,
krótką i zrozumiałą ustawę
o opodatkowaniu rent i wynagrodzeń, ustawę o nowoczesnych uproszczonych regulacjach działalności gospodarczej oraz ustawę o zyskach kapitałowych zachęcającą do inwestycji” 1.
Podobny kierunek działań
zapowiadała zresztą, wcześniejsza o trzy lata, Strategia
na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Tutaj także warto
posłużyć się stosownym cytatem, aby pokazać, jaki kierunek
swoich działań podatkowych
zapowiadali obecnie rządzący:

76
75,8
74

...

I tu dochodzi do jednego z kluczowych problemów polskiego
prawa podatkowego, który ma
wpływ także na inwestycje.
Chodzi o poziom jego skompli-

Taka zapowiedź wynika zresztą wprost z programu rządzącej partii, z którym szła do wygranych w 2019 r. wyborów.

„Kluczowe znaczenie dla poprawy pozycji Polski pod
względem obciążenia regulacyjnego będą miały zmiany w systemie podatkowym.
Szczególnie ważne będzie
ujednolicenie
interpretacji
prawa podatkowego, zmniejszenie liczby aktów prawnych,
usprawnienie procesów w administracji i systemie sądownictwa, a także zmiany w samym prawie podatkowym.

Program Prawa i Sprawiedliwości 2019: Polski Model Państwa Dobrobytu, s. 51.
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Poza obszarem podatków do
obniżenia obciążeń regulacyjnych potrzebny jest generalny
przegląd jakości regulacji, eliminacja przepisów, które nie
są konieczne do osiągnięcia
zakładanych celów, eliminacja niespójności, usprawnienie
procedur oraz digitalizacja relacji między sektorem prywatnym i publicznym. W każdej

dziedzinie wyzwania związane z deregulacją są inne” 2.
Problem polega na tym, że
wciąż nie doszło do przełożenia tych obietnic na działania praktyczne. Potwierdza
to zresztą inną, dobrze znaną
w naszym kraju prawidłowość, mianowicie mamy całkiem spore dokonania w sta-

wianiu diagnoz, ale niezbyt
imponujące osiągnięcia we
wdrażaniu
zapowiadanych
rozwiązań. W efekcie dobrze
zapoznane problemy od lat
pozostają bez rozwiązania.
Można nawet postawić tezę,
że ulegają pogłębieniu, mimo
solennych deklaracji kolejnych
rządów i ich politycznego zaplecza. 

JAKIE WNIOSKI?
Bariery inwestycyjne w Polsce są dobrze znane i zdefiniowane. Konieczne jest zatem aktywne działanie w kierunku ich likwidacji. Niektóre z nich mają charakter zewnętrzny, wiążą się z politykami podejmowanymi na
poziomie Unii Europejskiej. Nota bene zauważyć trzeba, że np. problem przeregulowania gospodarki ma także
swoje źródła w prawodawstwie Unii Europejskiej, które dążąc do unifikacji krajowych porządków prawnych, buduje kolejne warstwy regulacyjnych zabezpieczeń, które raczej krępują, niż wspierają aktywność gospodarczą.
Za taką aktywność uznać trzeba także szczególnie niebezpieczny dla rozwoju Polski unijny Zielony Ład. Do
działań wspierających inwestycje prywatne zaliczyć trzeba przede wszystkim:
głęboką reformę prawa podatkowego ujednolicającego i upraszczającego opodatkowanie działalności
gospodarczej;
efektywne i przystępne w aplikacji ulgi podatkowe dla podmiotów zwiększających nakłady na inwestycje
(pełne przyjęcie rozwiązań estońskich znanych jako tzw. estoński CIT, bez dodatkowych barier i komplikacji, jakie wpisano w polskiej wersji tego rozwiązania);
uproszczenia i usprawnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych, w tym szczególnie
zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzające dotkliwe kary finansowe dla organów przeciągających postępowanie;
rozwój i działania prowadzące do większej dostępności sądownictwa polubownego (arbitrażowego) jako
narzędzia zmniejszania obciążenia tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości;
deregulacja w odniesieniu do działalności gospodarczej, jej przejawem może być np. zasada „one in, one
out” (jeden przepis wchodzi, ale inny wychodzi);
inteligentne zamówienia publiczne, stawiające na rozwój narodowego kapitału, w tym szczególnie wspierające kooperację mniejszych podmiotów zamierzających wspólnie realizować dane przedsięwzięcie
przerastające ich możliwości w wypadku samodzielnego działania.
Bez konkretnych działań najpewniej sytuacji związanej z niskim poziomem inwestycji prywatnych w Polsce nie
uda się szybko poprawić.
2

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), s. 31.
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Adam Mickiewicz uwiecznił
go w „Panu Tadeuszu”
i w „Dziadach”, mieszkańcy
południowoamerykańskiego
kraju jego nazwiskiem
nazwali pasmo górskie
i jedno z miast,
a niemiecki naukowiec
– nowy minerał.
Mowa o Ignacym Domeyce,
polskim naukowcu, odkrywcy
i wizjonerze, który do dzisiaj
jest chyba najbardziej
znanym Polakiem
w Ameryce Południowej.
Jarosław MAŃKA

Ignacy Domeyko

Pomost łączący
Polskę i Chile
G

óra Kościuszki jest bodaj-

cy seniorem rodu, roztoczył nad

Oprócz fizyki, chemii, matematy-

że najbardziej znaną na

bliską rodziną troskliwą opiekę,

ki, astronomii, mineralogii i histo-

świecie górą, która została

godnie zastępując zmarłego ojca.

rii naturalnej uczęszczał także na

ochrzczona nazwiskiem polskie-

To właśnie stryj rozbudził w ma-

wykłady z architektury, filozofii,

go bohatera narodowego. Naj-

łym Ignasiu patriotyzm i zamiło-

historii i literatury polskiej.

wyższa góra w Australii zosta-

wanie do mineralogii.
Ignacy Domeyko senior miał

insurekcji przez słynnego pol-

na temat minerałów szeroką wie-

skiego odkrywcę Pawła Strze-

dzę – za młodu studiował bo-

niesiony z domu rodzinnego pa-

leckiego. Mało kto jednak wie,

wiem w Akademii Górniczej we

triotyzm wkrótce zaowocowały

iż nazwisko innego Polaka nosi

Freibergu. Nic zatem dziwne-

przyjęciem w 1819 r. do słynne-

całe pasmo górskie w Ameryce

go, że swoimi zainteresowaniami

go Towarzystwa Filomatów, gdzie

Południowej. To Cordillera Do-

próbował

meyko w Andach. Swoją nazwą

wić bratanka. Ziarno

przypominać ma o Ignacym Do-

padło na podatny

meyce – znanym polskim na-

grunt. W szkole po-

ukowcu,

powsta-

wiatowej w Szczu-

nia listopadowego i pionierze

czynie (prowadzonej

górnictwa. Domeyko wciąż jest

przez pijarów) mały

najbardziej znanym Polakiem

Ignacy rozwijał za-

w Chile. Patrząc na jego dokona-

szczepione w domu

uczestniku

Zainteresowania Domeyki i wy-

młodzieniec zaprzy-

zacieka-

nia, taka popularność nie powin-

rodzinnym przyrod-

na jednak nikogo dziwić.

nicze zainteresowania. Sprzyjało temu
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Tajna organizacja

ła nazwana na cześć przywódcy

Czym skorupka…

czujne oko nauczy-

Domeyko pochodził z rodziny

ciela fizyki i chemii,

ziemiańskiej, której włości poło-

który umiejętnie roz-

żone były na grodzieńszczyźnie.

wijał pasję swojego

Urodził się we wsi Niedźwiad-

ucznia.

Domeyko
stał się ojcem
opatrznościowym
chilijskiego
szkolnictwa
oraz prekursorem
przemysłu
górniczego, który
do dziś stanowi
fundament
dobrobytu
tego kraju.

jaźnił się z Adamem Mickiewiczem.
Mimo iż był znacznie młodszy od innych filomatów, wyróżniał się energią,
wiedzą

i

zaanga-

żowaniem, toteż nic
dziwnego, że wkrótce został wybrany
na kierownika działu
przyrodniczego organizacji.
Patriotyczny charakter Towarzystwa
Filomatów nie uszedł

ka Wielka, w której jego rodzi-

Tę Ignacy, już jako student,

oczywiście uwagi tajnej carskiej

na posiadała okazały dwór. Oj-

pogłebiał na Wydziale Fizycz-

policji. Na szczęście Ignacy Do-

ciec Hipolit był prezesem sądu

no-Matematycznym Uniwersy-

meyko, ostrzeżony przez przy-

ziemskiego, a matka Karolina

tetu Wileńskiego. Studia rozpo-

jaciela tuż przed aresztowaniem,

(z Ancutów) była ciotką Mary-

czął w 1816 r., pobierając nauki

zdążył spalić dokumenty or-

lii Wereszczakówny, w której ko-

m.in. u słynnego chemika Jędrze-

ganizacji. Z klasztoru Bazylia-

chał się Adam Mickiewicz. Ignacy

ja Śniadeckiego. Na Uniwersy-

nów w Wilnie, gdzie więziony był

został wcześnie osierocony przez

tecie Wileńskim Domeyko zdo-

z ok. 200 innymi aresztantami,

ojca. Na szczęście stryj małe-

był wszechstronne wykształcenie

uwolniony został dzięki stara-

go chłopaka, także Ignacy, będą-

na bardzo wysokim poziomie.

niom swoich stryjów.
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Filmomata Domeyko mógł
wówczas mówić o niebywałym
szczęściu, gdyż dzięki temu uniknął zesłania na katorgę, na które
trafiło wielu jego kolegów z Towarzystwa Filomatów. Carska policja
skazała Domeykę jedynie na od-

Ten nadszedł dopiero wiosną
1831 r., kiedy jeden z jego dawnych
kolegów filomatów przywiózł mu
rozkaz udania się z meldunkiem
do generała Skrzyneckiego. Domeyko, niewiele się zastanawiając, postanowił przedostać się do

sunięcie na zawsze od służby ce-

Królestwa Polskiego przez Pusz-

sarskiej i dozór policyjny. W po-

czę Augustowską. Tam wpadł

równaniu z grożącą mu katorgą

w ręce carskich żołdaków, którzy

był to wyjątkowo łagodny wyrok.

powstańczego emisariusza po-

Tak czy inaczej, Ignacy wiedział

stanowili rozstrzelać. Przed pew-

już, że na uniwersytecką karierę

ną śmiercią Domeykę uratował

nie ma szans. Na szczęście świeżo

ksiądz, który przekonał Rosjan,

upieczony naukowiec miał dokąd

iż skazańcowi należy się god-

wracać – postanowił zająć się ro-

na spowiedź na osobności. Gdy

dzinnymi włościami na Grodzień-

tylko żołdacy spuścili ich z oczu,

szczyźnie. Wkrótce też zyskał so-

duchowny kazał Ignacemu natychmiast uciekać. Tym razem

bie sławę dobrego gospodarza
i reformatora. Nie bał się wyzwań

lestwie Polskim tężał opór wobec

i energicznie zabrał się do pra-

okrutnego zaborcy, który nie re-

cy. Założył hodowlę rasowych

spektował postanowień konstytu-

krów czarno-białych oraz rozpo-

cji z 1815 r. Królestwo Polskie sta-

czął hodowlę koni arabskich. Nie

ło się w tym czasie beczką prochu.

był mu też obojętny los chłopów

Mnożyły się antyrosyjskie spi-

w jego dobrach, którym najpierw

ski i sprzysiężenia. Wystarczyła

obniżył pańszczyznę, a wkrót-

iskra, by wybuchło powstanie.

Dom Domeyki w stolicy
Chile – muzeum poświęcone polskiemu geologowi,
mineralogowi
i badaczowi
Ameryki Płd.

gęstwina lasów Puszczy Augustowskiej okazała się dla Domeyki zbawieniem.
Z nieudanej wyprawy wrócił do swojego majątku, w którym jednak długo nie zagrzał już
miejsca. Na wieść o wkroczeniu na
Litwę korpusu Dezyderego Chłapowskiego natychmiast zgłosił

ce zorganizował wiejską szko-

Cudem ocalony

się do służby. Podczas walk, jako

Na wieść o wybuchu powstania li-

adiutant Chłapowskiego, poznał

warunki szans najbiedniejszych

stopadowego Domeyko postano-

m.in. słynną Emilię Plater. Wkrót-

klas społecznych. Cały czas pa-

wił przyłączyć się do insurgentów.

ce jednak wojska powstańcze

miętał też o swoich represjono-

Nie było to proste, gdyż teryto-

na Litwie zostały rozbite i jedy-

łę wiedząc, że poprzez wykształcenie Polaków można podnieść

wanych kolegach z Towarzystwa

rium Rzeczypospolitej w zabo-

nym ratunkiem okazało się prze-

Filomatów. Mimo uciążliwego do-

rze rosyjskim podzielone było na

kroczenie granicy z Prusami. Od

zoru policyjnego zdążył spotkać

Królestwo Polskie i ziemie bezpo-

tego momentu Ignacy Domeyko

się w Wilnie z Adamem Mickie-

średnio wcielone do Rosji (na któ-

podzielił los tysięcy polskich wy-

wiczem (jak się okazało, ten nie

rych przyszło mu mieszkać). Gra-

gnańców.

zapomniał o swoim przyjacielu

nica z Królestwem Polskim, które

filomacie – pierwowzorem Że-

wypowiedziało

goty w „Dziadach” był właśnie nie

carowi, została silnie obsadzona

kto inny tylko energiczny student

przez moskiewskie wojsko. Ignacy

ła Domeykę w Prusach Wschod-

Uniwersytetu Wileńskiego, czy-

postanowił więc uzbroić się (za-

nich. Car nie ogłosił powszechnej

li Ignacy Domeyko). Gospodaro-

kupił strzelbę kawaleryjską i pa-

amnestii, wręcz przeciwnie, roz-

wanie na roli wypełniło Domey-

łasz) i czekać, aż nadarzy się od-

poczęły się ostre represje i kon-

ce sześć lat życia. W tym czasie

powiedni moment, by dołączyć

fiskaty dóbr powstańców. Do-

w podległym carskiej Rosji Kró-

do walczących.

meykę czekał więc niepewny los
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posłuszeństwo

Prusy, Saksonia, Francja

Wieść o klęsce powstania zasta-
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emigranta. Początkowo postano-

Ignacy Domeyko

boratoryjną

nej Szkoły Górniczej, którą ukoń-

Domeyko rozpo-

Sędziwy naukowiec w 1884 r.

chciał zobaczyć. W międzyczasie

ną pracę na rzecz reformy chilij-

zdecydował się na podróż na Li-

czął prace na całego. Prowadził

po reformie Uniwersytetu Chilij-

skiego szkolnictwa. Z pierwotnie

innymi po to, by móc spotkać się

Z dyplomem École des Mines

dla studentów wykłady w języku

skiego w Santiago objął stanowi-

istniejącego Uniwersytetu Chi-

twę, gdzie mieszkała jego córka.

ze swoimi przyjaciółmi – Ada-

szybko znalazł pracę w Alzacji,

hiszpańskim z chemii i fizyki, mi-

sko profesora chemii, prowadząc

lijskiego stworzył nowoczesny

Z Litwy pojechał do Paryża, Rzy-

mem Mickieiwczem i Antonim

gdzie poszukiwał złóż rud żela-

neralogii i metalurgii. Po pracy na

wykłady nie tylko z tego przed-

uniwersytet na wzór Uniwersy-

mu i Neapolu, gdzie nie omieszkał zbadać wulkanu Wezuwiusz.

wił pojechać do Drezna, między

czył w 1837 r.

za. Nie zdążył się jednak zado-

uczelni wykonywał analizy pró-

miotu, ale także z fizyki i minera-

tetu Wileńskiego i uczelni nie-

Będąc w Saksonii, nie zapo-

mowić w nowym miejscu, gdyż

bek kruszców nadesłanych przez

logii. To Polak doprowadził do po-

mieckich, nieprzerwanie przez 16

Po tym długim tournée przy-

mniał o swojej pasji. Pojechał do

wkrótce otrzymał od swojego

właścicieli kopalń. Władze chilij-

wstania na tej uczelni

lat (od 1867 r.) będąc

jechał w 1887 r. do Krakowa, by

Freibergu, by zwiedzić kopal-

profesora ze Szkoły Górniczej

skie wkrótce doceniły jego facho-

kierunku

jego rektorem.

odebrać tytuł doktora honoris

nię srebra i Akademię Górniczą,

niezwykle intratną propozycję.

wość, proponując mu stanowisko

go, który ze względu

w której niegdyś wiedzę zdoby-

Armand Dufrenoy zaoferował

sędziego górniczego orzekają-

na odkrycie w Chi-

Edwardem Odyńcem.

wał jego stryj. Razem z przyja-

Domeyce

ciółmi wybrał się też na wycieczkę

stanowiska

propozycję

objęcia

wykładowcy

che-

na skały Bastei w krainie zwanej

mii i mineralogii na uniwersyte-

Saksońską Szwajcarią. Niestety,

cie w Coquimbo w Chile. Ignacy

stosunek przyjaznej wobec pol-

propozycję przyjął.

skich emigrantów Saksonii diametralnie zmienił się na skutek
knowań rosyjskiego konsula, któ-

Pionier górnictwa

Do tego dalekiego kraju Domeyko

remu nie podobało się, iż duża

dotarł po blisko czteromiesięcz-

liczba „buntowników” zgroma-

nej podróży w czerwcu 1838 r.

dziła się w jednym miejscu. Wie-

Tam dowiedział się, że wszyscy

lu polskich emigrantów musiało

czekają na człowieka, który potra-

opuścić Saksonię. Domeyko ra-

fi wytopić srebro z galenu (ruda

zem z Mickiewiczem postanowi-

ołowiu).

li udać się do francuskiego Strasburga, a stamtąd do Paryża.

Po przypłynięciu z Europy
statku z zamówioną aparaturą la-

Kopalnia Miedzi Sierra Gorda w Chile,
należąca do
KGHM Polska
Miedź SA. To
kolejny przykład na współpracę polsko-chilijską
w branży górniczej zapoczątkowanej,
przez Ignacego
Domeykę.

górnicze-

cego jednoosobowo i ostatecznie,

le ogromnych złóż

co było nie lada wyróżnieniem.

miedzi, srebra i wę-

Domeyko nie próżnował tak-

gla okazał się dla

że w okresach wakacyjnych, po-

tego kraju kwestią

święcając czas wolny od wy-

absolutnie kluczową.

kładów na podróże po Andach,
które

przemierzył

wzdłuż

Praca

naukowa

i pomoc w przepro-

i wszerz, opisując bardzo do-

wadzeniu

reformy

kładnie znalezione minerały pod

uniwersytetu

względem geologicznym.

tkała się z dużym

spo-

Cały czas miał też oko na

uznaniem władz Chi-

sprawy polskie. Planował, że po

le, którego kongres

sześciu latach pracy na uczel-

z własnej inicjatywy

ni wykształci następców i powróci

przyznał mu w 1848 r.

do Francji, skąd, jeśli tylko nadarzy się okazja, powróci do Pol-

Pamięć o Domeyce
jest swoistym
pomostem
łączącym
Polskę i Chile,
gdzie mieszkają
potomkowie
naukowca.
Współpraca
między tymi
krajami rozwija się
przede wszystkim
w branży górniczej.

Międzynarodo-

causa nadany mu przez Uniwer-

wy rozgłos przynio-

sytet Jagielloński. W 1888 r. wró-

sły mu podręczniki

cił do Chile. Zmarł na początku

z dziedziny mine-

następnego roku.

ralogii. W „Tratado

Śmierć Domeyki okryło Chi-

de ensayes…” („Trak-

le żałobą. Dzienniki w całym kra-

tat o probiernictwie”)

ju zamieściły obszerne nekrologi,

znalazły się po raz

a w jego pogrzebie (celebrował

pierwszy opisy no-

go syn Ignacego, który został

wych minerałów od-

księdzem) brał udział rząd Chile.

krytych przez Po-

Nazwiskiem polskiego naukowca

laka, m.in. arketyt,

nie tylko nazwane zostało pasmo

amiolit i domeykit.

w Andach – Cordillera Domeyko,

W „Traktacie o po-

ale i jedna z miejscowości w Chile

biernictwie”

– Domeyko.

bar-

dzo rozszerzył opi-

Nic dziwnego, że Polak za-

obywatelstwo chilijskie, o któ-

sy znanych wcześniej minerałów,

służył na tak dużą wdzięczność

re Domeyko nawet nie zabiegał.

co spotkało się z dużym uzna-

mieszkańców Chile. Stał się oj-

Paryż stał się bezpieczną

ski. Początkowo trzymał się tego

Planował przecież powrót do Eu-

niem naukowców i stało się powo-

cem opatrznościowym tamtej-

przystanią dla polskiego wiesz-

planu i przygotowywał na swo-

ropy, którą wstrząsała Wiosna

dem cytowania Polaka w literatu-

szego szkolnictwa oraz prekurso-

cza aż na 20 lat, dla Domeyki sto-

je miejsce następców wysyłając

Ludów, a z nią kolejna nadzieja

rze przedmiotu na całym świecie.

rem przemysłu górniczego, który

lica Francji okazała się miejscem,

najlepszych studentów na stu-

na niepodległość Polski. Wkrótce

Jego

do dziś stanowi fundament do-

w którym zdobył fachowe wy-

dia do szkoły Górniczej w Pary-

jednak kolejne nieprzewidziane

czały jednak poza mineralogię

kształcenie, co niebawem zaważy

żu. Na przeszkodzie stanęły jed-

wydarzenie odwiodło Ignacego

i geologię. Był pionierem badań

Domeyko doceniony został

na jego przyszłości.

zainteresowania

wykra-

brobytu tego kraju.

nak nieprzewidziane wydarzenia.

od powrotu do Francji. Statecz-

meteorytów, których dużą ko-

nie tylko w Chile. Dla uczcze-

Na początku Domeyko zaczął

Jednym z nich był pożar labo-

ny profesor zakochał się w dużo

lekcję zebrał podczas ekspedy-

nia ogromnych zasług uczone-

uczęszczać na wykłady w Sorbo-

ratorium w Coquimba, które Do-

młodszej Enriquetcie de Soto-

cji na pustynię Atakam. Ogółem

go w świecie UNESCO ogłosi-

nie, Collège de France i w Kon-

meyko postanowił pieczołowicie

mayor. Mimo dużej różnicy wieku

zbiory Domeyki, które przekazał

ło rok 2002 Rokiem Ignacego

serwatorium Sztuk i Rzemiosł.

odtworzyć (co zajęło blisko rok).

(ponad 30 lat) małżeństwo oka-

uniwersytetowi Santiago, liczy-

Domeyki. Pamięć o nim jest też

zało się udane.

ły ponad 4 tys. okazów. Domeyko

swoistym pomostem łączącym

Słuchał wykładów słynnych fran-

Gdy w 1846 r. pracę uznał za
zakończoną, rząd Chile popro-

ska wkrótce zyskały światowy

sił go o pomoc w reformie uni-

rozgłos. Jeden z nich widząc, że

wersytetu. Polak przystał na tę

Domeykę bardzo interesuje mineralogia, doradził mu, by poświęcił się studiom górniczym.
Polak postanowił posłuchać tej
rady i wkrótce zapisał się do słyn-
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cuskich uczonych, których nazwi-

badał także wpływ saletry, któ-

Polskę i Chile, gdzie mieszkają

Domeykit, arketyt, amiolit

rej bogate złoża zostały odkryte

potomkowie polskiego naukowca.

Pracy badawczej i dydaktycznej

w Chile, na rolnictwo i przedstawił

Współpraca między Polską i Chi-

propozycję m.in. ze względu na

sprzyjało udane życie rodzinne:

rządowi chilijskiemu opracowa-

le rozwija się przede wszystkim

swoją pasję wulkaniczną. Akurat

Ignacemu i Enriquetcie urodzi-

nie o potrzebie jej wykorzystania.

w branży górniczej. KGHM Polska

w tym samym czasie budził się

ła się czwórka dzieci. Osiągnięcia

Był także inicjatorem założenia

Miedź jest właścicielem chilijskiej

z uśpienia wulkan Antuco, któ-

zawodowe Polaka były imponu-

w Chile sieci obserwacji meteoro-

kopalni Sierra Gorda, w której wy-

rego wybuch Domeyko bardzo

jące. Domeyko wykonał tytanicz-

logicznych.

dobywane są rudy miedzi.
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Patriotyzm gospodarczy będzie pustym
hasłem, dopóki polska firma w Polsce będzie
miała gorzej, niż dzisiaj ma polska firma
działająca w Czechach, Słowacji czy Irlandii
– mówi Andrzej Sadowski, prezydent Centrum
im. Adama Smitha. Rozmawiał Robert AZEMBSKI

Andrzej
SADOWSKI
Założyciel i prezydent Centrum im.
Adama Smitha – pierwszego niezależnego instytutu w Polsce (1989 r.),
jeden z założycieli Zespołu Badań

Jakie najważniejsze wyzwania

na rynkach finansowych. Dzię-

nad Myślą Konserwatywną i Libe-

stoją obecnie przed małymi

ki dodatkowo powstałym fir-

ralną na Uniwersytecie Warszaw-

i średnimi firmami w Polsce?

mom oraz tym, które wyszły

skim (1984–1989) i Zespołu Stu-

Małe, a zwłaszcza mikrofir-

„z ukrycia”, udało się zamorty-

diów Ekonomicznych im. Adama

my, muszą oswoić się z ewentu-

zować kryzys. Raport Deutsche

Smitha (1986–1989). Współzało-

alną koniecznością przejścia do

Banku z tamtego okresu za-

życiel i członek zarządu Towarzy-

szarej strefy.

uważył, że duży udział gospo-

stwa Gospodarczego w Warszawie

darki nierejestrowanej, niepre-

(1986–1989). Współzałożyciel wraz

cyzyjne określanej szarą strefą,

z Mirosławem Dzielskim i Aleksan-

Żartuje Pan?
Dlaczego? Zapowiedzi zmian

zwiększa odporność na kryzys,

drem Paszyńskim i członek zarzą-

zaprezentowane w ostatnich ty-

co miało miejsce w przypad-

du Akcji Gospodarczej (1988–1989).

godniach są zmianami na nie-

ku Grecji czy Polski. Uderze-

Jeden z założycieli (1996 r.) i czło-

korzyść

małych

nie kryzysu w gospodarkę jest

nek Zarządu Transparency Interna-

firm i jeżeli nie zostaną odwo-

jak uderzenie pięścią w gąb-

tional Polska (do 2003 r.). Członek

łane, to wymuszą na przedsię-

kę, która szybciej odzyskuje po

Narodowej Rady Rozwoju przy Pre-

biorcach wejście w szarą stre-

nim swój kształt dzięki aktywno-

zydencie RP (2009–2010 i 2015–

fę. Profesor Zyta Gilowska jako

ści przedsiębiorstw gospodarki

2020). Członek Rady Naukowej

minister finansów nieznacznie

nierejestrowanej. Polscy przed-

Ośrodka Badań nad Przedsiębior-

obniżyła koszty pracy poprzez

siębiorcy, szczególnie ci mi-

czością Polskiej Agencji Rozwoju

redukcję wysokości składki ren-

kro i mali, mają większy wpływ

Przedsiębiorczości (2009 r.).

towej. Jeżeli nawet nieznacz-

na życie rodzin niż program

ne zmniejszenie opodatkowania

500 Plus. Większości rodzin za-

pracy spowodowało zauważal-

pewniają pracę i tworzą mię-

nie wzrost powstawania nowych

dzy 60 a 70 proc. PKB. Większą

firm, w tym dla części opłaca-

część naszego PKB tworzą mi-

ło się wyjść z szarej strefy, to

krofirmy.

mikro

oraz

fot. Archiwum Centrum im. Adama Smitha/Mirosław Stelmach

Transformacja pańs twa albo szara strefa

etatowych. Jest nawet gorsza, bo

ZUS, zwany składką, jako zabój-

jednocześnie kto był celem róż-

cji niezmienialności prawa i po-

mikroprzedsiębior-

nie mają gwarancji stałych przy-

cę miejsc pracy w Polsce.

nego rodzaju nagonek, nękania

datków na co najmniej dekadę.

szające podatki spowoduje po-

cy zostali zepchnięci przepi-

chodów co miesiąc, za to posia-

Wyzwaniem dla przedsię-

i szykan biurokratycznego apa-

wrót i ucieczkę firm do tej strefy.

sami i podatkami do statusu

dają stałe zobowiązania na do-

biorców jest nadal niezreformo-

ratu. Wówczas władza zapalała

Czy dobrze rozumiem, że na-

Dzięki ówczesnej obniżce uda-

lumpenprzedsiębiorców. Po za-

syć wysokim poziomie. Dlatego

wane państwo, które traktuje ich

na chwilę zielone światło, a dziś

mawia Pan do niepłacenia po-

ło się uniknąć kryzysu gospo-

płaceniu wszystkich składek i po-

właśnie rzecznik małych i śred-

tak, jak w czasach PRL trakto-

co jakiś czas rozdaje granty. Ani

datków, obywatelskiego nie-

darczego po 2007 r., który był

datków ich sytuacja materialna

nich

zaczął

wało się rzemiosło – jak kogoś,

w PRL, ani w III RP najmniejsi

posłuszeństwa wobec władzy?

efektem spekulacyjnego krachu

nie jest lepsza niż pracowników

określać w tej wysokości podatek

kogo trzeba było tolerować, ale

przedsiębiorcy nie mieli gwaran-

W innym miejscu mówił Pan

działanie

znacząco

podwyż-
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przedsiębiorców
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też o rejestrowaniu firm poza

i innych instytucji kontrolnych.

mikro i małe przedsiębiorstwa

na świecie w rankingu skompli-

Porozmawiajmy chwilę o pan-

sytuacji zamiast spadać, syste-

granicami Polski… Trudno to

Jest to stresująca i niekomfortowa

są przysłowiową solą polskiej

kowania

dotyczą-

demii. Jak Pan ocenia skutecz-

matycznie rosną. Wskazuje to,

postrzegać w kategoriach pa-

sytuacja, ale stawką jest utrzy-

ziemi i to one tworzą codzien-

cych prowadzenia działalności

ność pomocy, która jest pre-

że przynajmniej część tarcz była

triotyzmu gospodarczego.

manie

działalności

ny byt małych oj-

gospodarczej. W takim syste-

zentowana jako sukces rządu,

nieprzemyślana. Podobnie jak

i zapewnienie bytu

czyzn. Nałożenie na

mie polski przedsię-

czyli tzw. pomocy

niegdyś w USA, gdy bankrutują-

nie ciężarów ponad

biorca

tarczowej dla firm

ca firma kupiła za ok. 50 mln do-

miarę wywoła ich

czas ze świadomo-

w koronakryzysie?

larów dotacji nowy samolot dla

nieuchronną

Patriotyzm gospodarczy będzie pustym hasłem, dopóki pol-

bliskim.

ska firma w Polsce będzie miała
gorzej, niż dzisiaj ma polska fir-

Sugerował

ma działająca w Czechach, Sło-

także, by przere-

wacji czy Irlandii. W przeciwień-

jestrowywali dzia-

stwie do deklaracji o patriotyzmie

łalność gospodar-

gospodarczym praktyka rządu

czą do stref niskich

cały czas idzie w zupełnie inną

podatków lub bez-

stronę. Częścią ogłoszonych za-

podatkowych.

miarów wyjścia z zapaści jest

Proszę

Pan

zauwa-

Mikro i małe
przedsiębiorstwa
tworzą codzienny
byt małych ojczyzn.
Nałożenie na nie
ciężarów ponad
miarę wywoła ich
nieuchronną reakcję
i znajdą się
poza systemem.

przepisów

żyje

cały

reak-

ścią, że jego działal-

cję i znajdą się poza

ność w każdej chwili

systemem. Wyreje-

może zostać zablo-

strowanie się z niego

kowana i zniszczona,

nie oznacza, że nie

a majątek skonfisko-

będą nadal działać

wany. Stoi nierzad-

i świadczyć usług.

ko przed wyborem

Międzynarodo-

nie tylko material-

we badania potwier-

nym, że aby prze-

dzają, że im mniej

trwać, musi przejść

wolności gospodar-

do szarej strefy, albo

Gdyby za miliardy
wydane w tarczach
opłacono na
pięć lat polskim
przedsiębiorcom
ZUS, wywołałoby
to kolejny po 1988 r.
w naszym kraju „cud
gospodarczy”.

W Polsce dziś,

zarządu, aby mógł częściej latać

podobnie jak w USA

do Waszyngtonu i lobbować za

podczas

speku-

kolejnymi dotacjami. Przedsię-

kra-

biorcy zaś w Polsce wskazywa-

chu w latach 2007–

li, że najefektywniejsza pomoc,

2008,

jaka im się trafiła, to czasowe

lacyjnego

można

zauważyć

podob-

zwolnienie z płacenia podat-

ne

pomo-

ku ZUS. Gdyby za te miliardy

cy typu helicopter

wydane jako helicopter money

money w zachowa-

i w tarczach opłacono na przy-

skutki

propozycja pięcioletnich gwaran-

żyć, że z grupy 100

cji niskich podatków i stabilne-

najbogatszych Po-

go prawa, ale tylko dla między-

laków spora część

niach firm. Cały czas

najmniej pięć lat polskim przed-

narodowych korporacji. Czy to

z nich jest dlatego właśnie boga-

czej oraz więcej regulacji, tym

podporządkowując się kolejnym

od momentu przyznawania ko-

siębiorcom ZUS, wywołałoby to

nie oznacza, że mamy w prakty-

ta, bo ma rezydentury podatko-

gospodarka nierejestrowana jest

niekorzystnym przepisom i po-

lejnych tarcz rośnie zakup i le-

kolejny po 1988 r. w naszym kra-

ce system apartheidu gospodar-

we w innych krajach. Proszę jed-

większa. Polska w 2021 r. osią-

datkom zlikwidować swoją dzia-

asing luksusowych aut, których

ju „cud gospodarczy”.

czego, w którym rodzimi przed-

nak nie zapominać, że zwłaszcza

gnęła 2. pozycję w Europie, a 10.

łalność.

ceny w czasie ciągle niepewnej

siębiorcy we własnej ojczyźnie są
w gorszym położeniu niż międzynarodowe korporacje?
Warto w tym momencie przypomnieć, że Dobra Zmiana
jeszcze przed dojściem do wła-

Co jest najbardziej potrzebne
obecnie firmom i polskiej go-

Zdaniem Andrzeja Sadowskiego
nałożenie rodzimym mikro i małym firmom fiskalnych ciężarów
ponad miarę spowoduje powiększenie szarej strefy. A nie taki ma
być przecież efekt Polskie Ładu.

spodarce?
Potrzebna jest uczciwa diagnoza stanu państwa i jego instytucji dla dokonania zaniechanej w latach 90. transformacji.

dzy w 2015 r. obiecywała wła-

Biurokracja państwowa cały czas

śnie

tkwi

dowartościowanie

pol-

korzeniami

mentalnie

skiego przemysłu i usług. Było

w

to jednym z powodów później-

ców i obywateli jeszcze w cza-

szego zwycięstwa wyborcze-

sach zaborów. Realizacja jej in-

go. W okresie lockdownu – jak

teresów

się wydaje – to polscy przed-

polityków powoduje co roku

siębiorcy byli przede wszyst-

straty u przedsiębiorcy rzędu

kim ograniczani, a nie zagra-

ok. 70 mld zł z powodu złych

niczni, będący właścicielami np.

i szkodliwych przepisów. Mamy

marketów budowlanych, galerii

znacznie więcej własnych środ-

handlowych czy dyskontów.

ków niż biurokracja unijna może

Dlatego polscy przedsiębior-

traktowaniu

nam

przedsiębior-

akceptowana

przyznać.

Dziś

przez

środ-

ki umacniają biurokrację i aż tak

trudną życiowo dla nich decy-

bardzo nie zwiększają konkuren-

zję, czyli przejście do gospodar-

cyjności naszej gospodarki. Naj-

ki nierejestrowanej – poza jurys-

więcej zyskałaby ona na trans-

dykcję urzędu skarbowego, ZUS
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cy powinni być przygotowani na

formacji państwa polskiego. 
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FORUM EKONOMICZNE

Karpacz, 7–9.09.2021

Europa w poszukiw aniu przywództwa
XXX edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się od 7 do 9 września
w Karpaczu. Najważniejsze osobistości świata polityki, gospodarki,
nauki i kultury – podobnie jak w ubiegłym roku – spotkają się
pod Śnieżką. I tak będzie co najmniej przez najbliższych sześć lat.

słuchiwać się będą także goście
z Azji Centralnej i USA. W sesjach

plenarnych

oraz

po-

nad dwustu panelach dysku-

orum Ekonomiczne to naj-

W tym roku wydarzenie odbę-

ralnej, w najbliższych bowiem

syjnych wezmą udział głowy

większa w Europie Środ-

dzie się pod hasłem „Europa

latach to seniorzy stanowić za-

państw i członkowie rządów, li-

kowo-Wschodniej platfor-

w poszukiwaniu przywództwa”.

czną szczególnie ważną grupę

derzy biznesu i przedstawiciele

ma spotkań, na której dyskutuje

Dlaczego to hasło? COVID-19

dla polityki, gospodarki i społe-

licznych organizacji pozarządo-

się o bezpieczeństwie, perspek-

całkowicie zmienił obraz gospo-

czeństwa europejskiego.

wych. W tym roku na Forum go-

tywach rozwoju gospodarcze-

darczy świata. Wrzesień 2021 r.

go, współczesnych wyzwaniach

to dobry czas na rozpoczęcie

szarów

takich

ciechowski – komisarz UE ds.

i przezwyciężaniu kryzysów, ale

otwartej dyskusji o nowych za-

jak polityka międzynarodowa,

rolnictwa, Fabio Righi – minister

także

konkretne

daniach stawianych przed eu-

makroekonomia, forum regio-

przemysłu, rzemiosła i handlu

rozwiązania i innowacyjne idee.

ropejskimi liderami wobec wy-

nów czy forum ochrony zdro-

Republiki San Marino, Latchezar

Na Forum spotkają się m.in. pre-

zwań, jakie przyniosła ze sobą

wia, będą dwa, które mają fun-

Bogdanov – główny ekonomista

zydenci, premierzy, ministrowie,

pandemia.

przedstawia

– Oprócz tradycyjnych obtematycznych,

ścić będą też m.in. Janusz Woj-

damentalne znaczenie: ścieżka

Institute for Market Economics,

porusza-

poświęcona paktowi dla 55 pro-

Justus Lenz – konsultant ds.

inne ważne osoby sceny poli-

nych na Forum z całą pewno-

cent, przedstawionemu przez

ekonomii i finansów w Funda-

tycznej i gospodarczej.

ścią nie zabraknie też innych

komisarza Timmermansa, i dys-

cji Friedricha Naumanna i Ma-

komisarze Unii Europejskiej oraz

Wśród

tematów

najważniejszych aktualnie za-

kusja o Polskim Ładzie – zapo-

nuel Pulgar-Vidal – lider WWF

Wyzwania dla liderów

gadnień dotyczących m.in. walki

wiada Zygmunt Berdychowski,

i były minister środowiska Peru.

z pandemią, transformacji ener-

przewodniczący Rady Progra-

stała uroczyście podpisana de-

getycznej

mowej Forum Ekonomicznego.

klaracja o współpracy przy or-

odbudowy Polski i Unii Europej-

Organizatorzy szacują, że do

ganizacji Forum Ekonomicznego

skiej. Ważną kwestią będą tak-

Karpacza przyjadą ponad dwa

zaprezentowana także IV edy-

w Karpaczu przez najbliższe

że zagadnienia polityki senio-

tysiące uczestników nie tylko

cja Raportu SGH i Forum Eko-

W lutym we Wrocławiu zo-

oraz

gospodarczej

sześć lat. Podpisali ją przedstawiciele konsorcjum, w którego skład wchodzą samorządy
województwa

dolnośląskiego,

miasta Wrocław i miasta Karpacz, Port Lotniczy im. Mikołaja
Kopernika we Wrocławiu, Dolnośląska Agencja Współpracy
Gospodarczej, hotel Gołębiewski w Karpaczu oraz Fundacja
Instytutu Studiów Wschodnich.
Centrum Konferencyjne mieścić
się będzie w hotelu Gołębiewski.
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europejskiej gospodarki przy-

Wyjątkowy raport

fot. Jacek Sasin/Forum Polskiej Gospodarki

F

z Europy. Dyskusji o przyszłości

Podczas wydarzenia zostanie

nomicznego. To najważniejsze

TEMATY GŁÓWNE RAPORTU TO:

polskie

• zielone otwarcie w energetyce krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
• ochrona zdrowia,
• reakcja rządów krajów regionu w zakresie polityki podatkowej na COVID-19,
• trajektoria rozwoju poszczególnych gospodarek w latach 2015–2020.

we o stanie krajowej gospodarki

Organizatorzy zapowiadają również, że – jak co roku
– zostaną przyznane nagrody Forum Ekonomicznego
w następujących kategoriach:

ceń społeczno-ekonomicznych

• człowiek Roku,
• f irma Roku,
• organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

opracowanie

nauko-

i państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
pokazuje

skalę

Dokument
przekształ-

w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich lat. Tegoroczna edycja uwzględnia także
wpływ pandemii COVID-19 na
rozwój poszczególnych gospodarek w latach 2015–2020.  
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INNOWACJE

FELIETON

Piotr
Palutkiewicz

Niezbędna
cyfryzacja
Powszechniejsze i efektywniejsze wykorzystanie
narzędzi cyfrowych przez polskie małe i średnie firmy
mogłoby przynieść im ponad 31 mld zł dodatkowych
obrotów oraz zaowocować stworzeniem 235,5 tys.
nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają świadomość
potrzeby cyfryzacji swoich firm, nie każdy jednak wie,
jak się do tego zabrać. 
Robert AZEMBSKI

C

Polski Ład.
Na tym nikt
nie wygra

Jak pokonać bariery

Łatwo się to wszystko mówi i pisze. Nadal jednak istnieją istotne bariery, które hamują wdrażanie w sektorze MŚP narzędzi
cyfrowych. Przedsiębiorcy często nie doceniają wartości nowoczesnych technologii, uwa-

O

Polskim Ładzie napisano już chyba wszystko.

czany do klasy średniej. Marginalne i drobne kwoty

Ocena skutków planowanych zmian podatko-

pozyskają najbiedniejsi, ale i ich korzyści zje infla-

wych rządu jest niestety bezwzględna i kry-

cja oraz osłabienie przyszłego wzrostu gospodarcze-

tyczna. Nie będę powielał wątków, które poruszane
były już wielokrotnie. Nie będę pisał kolejnego tekstu
potwierdzającego to, co wiedzą już wszyscy:
Polski Ład wprowadza podwyżkę podatków dla ma-

go kraju.
Na Ładzie na pewno nie skorzysta przedsiębiorca.
On straci. Nie stracą za to duże korporacje. Ich zmiany
nie dotkną. Nie będą zatem płaciły podatków, tak jak

żając wydatek na ich wdrażanie

łego i średniego polskiego biznesu, komplikuje i tak

nie płacą dziś. Nic nie zmieni się np. dla szeregu fran-

yfryzacja mniejszego biz-

dowało tzw. cyfrową odporność.

za zbędny. Dlatego zarówno

skomplikowany system podatkowy dla firm, a także

cuskich koncernów, które nie płacą w Polsce podatku

nesu jawi się dziś wręcz

Przedsiębiorcom udało się zaku-

współpracujące z nimi duże

zmienia zasady gry podatkowej z kwartału na kwar-

CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości w porównaniu do osiąganych lokalnie przychodów.

jako warunek przetrwa-

pić i uruchomić przystępne w ob-

spółki (w tym państwowe), in-

tał. Nie napiszę, że wprowadzanie tego typu rozwią-

nia i rozwoju. Do czego jednak

słudze i skuteczne narzędzia IT,

stytucje publiczne wspierają-

zań w okresie kryzysu jest szkodliwe dla całej gospo-

potrzebne są tzw. narzędzia cy-

które z powodzeniem wykorzy-

ce MŚP, jak i same, implemen-

darki, która jak najszybciej próbuje wyjść na prostą.

frowe? Przede wszystkim wspo-

stują w codziennej działalności.

tujące nowe rozwiązania, firmy

Nie napiszę po raz kolejny, że Polski

magają one szybkie i efektyw-

Umożliwiło to im szybkie i efek-

technologiczne powinny organi-

Ład odbije się na wzroście cen towa-

ne tworzenie, a potem obsługę

tywne przenoszenie zasobów,

zować spotkania i pomagać naj-

rów i usług (które i bez niego prze-

sklepów internetowych. Istnieją

a także łatwiejsze dostosowanie

bardziej otwartym na nowości

kraczają już dziś cel inflacyjny). Nie

już przedsiębiorcy, którzy prze-

biznesplanów do zmieniającego

i dynamicznym przedsiębior-

rozpiszę się, że tego typu rozwiąza-

konali się na własnej skórze, że

się otoczenia legislacyjnego oraz

com w zrozumieniu, że nie jest to

nia to osłabienie konkurencyjności

wykorzystanie narzędzi cyfro-

oszczędne inwestowanie w dal-

żadna moda i że narzędzie cy-

polskich firm, którym nie tylko wzro-

wych pozwala ograniczyć nega-

szy rozwój.

frowe można w praktyczny spo-

sną koszty działania, ale zachwia-

sób wykorzystać w ich biznesie.

na zostanie ich stabilność funkcjo-

tywny wpływ pandemii na firmę.

Narzędzia cyfrowe umożliwia-

ślą. Przedsiębiorcy będą zmuszeni przenieść koszty nowych rozwiązań na ceny usług

Wielu ekspertów
apelowało o pakiet
reform i zmian,
które dostosują
prawo i podatki do
pokoronawirusowej
rzeczywistości.
Ale nie o takie
zmiany chodziło!

i towarów. Czyli ostatecznie na klienta. Drożyzna, która jeszcze bardziej się ujawni (przy braku reakcji ze
strony banku centralnego), uniemożliwi wygranie rządzącemu ugrupowaniu najbliższych wyborów. Już dziś
Polski Ład nie budzi żadnych pozytywnych reakcji. Doprowadza do zło-

– W niektórych przypadkach

ją też błyskawiczną reorganiza-

kryzys gospodarczy spowodo-

cję firmy. A jak wynika ze wszyst-

technologicznych

wany COVID-19 stał się impul-

kich niemal raportów i analiz,

li stopę zwrotu firmy z inwesty-

elementy, które można pochwalić,

sem do dynamicznego rozwo-

reorganizacje pozwoliły firmom

cji w oferowaną jej technologię.

takie jak zwiększenie kwoty wolnej

ju i skutecznego działania – taki

utrzymać większą część przy-

Z kolei urzędnicy państwowi za-

od podatku czy przesunięcie II progu

wniosek można wyciągnąć z ba-

chodów jeszcze sprzed pandemii

równo szczebla centralnego, jak

podatkowego (o tym problemie pisałem zresztą jako

Ponad rok temu wielu ekspertów apelowało o nowe

dania Digitally Driven, przepro-

COVID-19 – czyli z 2019 r., a nawet

i samorządowego, winni czynić

jeden z pierwszych ekonomistów jeszcze w stycznio-

rozdanie, pakiet reform i zmian, które dostosują prawo

wadzonego wśród 5 tys. przed-

na zatrudnianie nowych pracow-

wszelkie wysiłki, by dostęp do

wym felietonie dla „Forum Polskiej Gospodarki”). Nie

i podatki do nowej, pokoronawirusowej rzeczywistości.

siębiorstw w Europie.

ników. Cyfrowa odporność nie jest

doradztwa w zakresie nowych

będę rozpisywał się o korzyściach z liberalizacji pra-

Ale nie o takie zmiany chodziło! Jeśli tak ma wyglądać

więc pustym sloganem. Oznacza

technologii, a przede wszystkim

wa budowlanego dla drobnych inwestorów czy innych

pakiet odważnych reform, to ja cofam swoje apele. Już

drobnych, korzystnych korektach prawa.

lepiej nie zmieniać nic.

Cyfrowa odporność

Warto, by liderzy spółek

Nie skorzystają też politycy. Wbrew temu, co my-

estymowa-

nowania.
W Polskim Ładzie są rzecz jasna

ści tych, co na nim stracą. Ci, którzy
mają na nim zyskać, są obojętni. A ci,
którzy ani nie stracą, ani nie zyskają, i tak usłyszeli już, że cały pakiet to
nic dobrego.

zdolność firmy do adaptacji, do

do pieniędzy na innowacyjne in-

Raport Digitally Driven ukazuje,

ponownego jej uruchomienia po

westycje w sektorze MŚP, był

To wszystko na próżno, bo czy są jeszcze powody,

PS: Jest ktoś, kto na Polskim Ładzie skorzysta! Do-

że w okresie pandemii wiele ma-

zawieszeniu, a czasem do prze-

czymś naturalnym i powszech-

by Polski Ład wszedł w życie? Nie widać z niego żad-

radcy podatkowi. I doradcy gospodarczy pomagający

łych i średniej wielkości firm zbu-

trwania najgorszego kryzysu.

nym.

nych korzyści. Nie skorzysta na nim pracownik zali-

przenieść firmy za granicę.
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