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Przedsiębiorcy 
potrzebują
naszej solidarności   
G ospodarka, a w szczególności firmy z sektora 

MŚP, które działają w pozamykanych przez rząd 
branżach, już dłużej narodowej kwarantanny nie 

przetrwają. Sytuacja wielu z nich jest dramatyczna. Jeśli 
restrykcje pandemiczne zostaną bezpardonowo prze-
dłużone, bankructwa będą jedynie kwestią czasu. Cena, 
jaką zapłacimy za ten kryzys, będzie bardzo wysoka. 

Dziś, gdy część przedsiębiorców próbuje „wymóc” 
na rządzie otwarcie pozamykanych branż pewne-
go rodzaju nieposłuszeństwem obywatelskim, war-
to choć przez chwilę wczuć się w ich rolę, wejść w ich 
skórę i doświadczyć sytuacji, w jakiej się znaleźli. Oni 
naprawdę zamiast niechęci, zawiści i politycznego 
zaślepienia potrzebują jak nigdy naszej wyrozumia-
łości i solidarności. Wydaje się, że tylko w ten sposób 
– ogólnym wsparciem społecznym – będzie można 
przekonać rząd do przywracania normalności w ży-
ciu gospodarczym i społecznym. Nie idąc na woj-
nę, ale budując szeroką, społeczną koalicję poparcia 
dla przedsiębiorców, którym odebrano prawo do pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Polska tych 
przedsiębiorców potrzebuje. Truizmem będzie 
przecież przypominanie, że to właśnie oni 
tworzą wzrost gospodarczy i dobrobyt.

Zresztą rządzący doskonale zdają so-
bie z tego sprawę. A przynajmniej takie do-
tychczas sprawiali wrażenie. Premier Mateusz 
Morawiecki wiele razy dziękował polskim 
przedsiębiorcom, mówiąc wprost, 

że wzrost gospodarczy Polski to w głównej mierze za-
sługa właśnie ich. Jadwiga Emilewicz, jeszcze jako mi-
nister rozwoju i wicepremier, wtórowała mu, dodając: 
„Zawsze powtarzamy, że jest to sukces wypracowany 
przez polskich przedsiębiorców”. Teraz ojcowie tego 
sukcesu potrzebują zrozumienia ze strony tych, którzy 
wtedy tak ochoczo im dziękowali i gratulowali. 

W akcję przywracania normalności bardzo moc-
no zaangażował się rzecznik małych i średnich przed-
siębiorców Adam Abramowicz. Niby nic niezwykłego, 
skoro jest rzecznikiem właśnie małego polskiego biz-
nesu. Warto jednak pamiętać, że Abramowicz wywo-
dzi się ze środowiska związanego z PiS-em, był prze-
cież posłem z ramienia tej partii. To „swój” rząd na 
każdym kroku przekonuje, że należy jak najszybciej 
łagodzić obostrzenia i otwierać gospodarkę. W poło-
wie stycznia napisał list otwarty do premiera, w któ-
rym przekonywał, że na skutek dalszej blokady „wiele 
firm z sektora MŚP przestanie istnieć, ich właściciele 

staną się bankrutami, a zatrudnieni przez nich ludzie 
stracą pracę”. 

Ten list można było odczytać trochę jak akt 
desperacji, ale może właśnie taka desperacja 
nie tylko rzecznika MŚP, nie tylko zamknię-
tych i zrozpaczonych przedsiębiorców, ale 
również wszystkich nas, konsumentów, spra-

wi, że rząd zacznie wreszcie łagodzić 
restrykcje i otworzy gospodarkę.

 Krzysztof BUDKA
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Nowa marka sklepów 
w Polsce
Grupa Maxima, właściciel działa-
jącej w Polsce sieci sklepów Sto-
krotka, wprowadza na nasz rynek 
markę Barbora. To największy in-
ternetowy sklep spożywczy w kra-
jach bałtyckich. Barbora otworzy-
ła nowe centra dystrybucyjne na 
Litwie, Łotwie i w Estonii, a tak-
że znacząco zwiększyła swój ze-
spół. Prezesem nowo utworzonej 
spółki Barbora.pl zostanie Andrius 
Jurgelevičius, który jest związany 
z firmą od początku jej działalności 
i obecnie pełni w niej funkcję dy-
rektora handlowego. 

Jak ulżyć firmom?
W 2020 r. zadłużenie przedsię-
biorstw wzrosło o 11 proc. – do niemal 
11,2 mld zł. W niewątpliwie najgorszej 
sytuacji są osoby prowadzące jed-
noosobową działalność gospodar-
czą, które nie uregulowały ponad  
6 mld zł zobowiązań. To o 917 mln zł  
więcej niż na koniec 2019 r. 
Co może cieszyć, gdy przygląda-
my się danym o zadłużeniu firm? 
W zeszłym roku liczba firmowych 
dłużników spadła o 3786 (na ko-
niec ub.r. w rejestrze KRD figuro-
wało 284 650 firm). 
Europejski Urząd Nadzoru Finanso-
wego reaktywował moratorium po-
zaustawowe, czyli możliwość za-
wieszenia spłat rat kredytu w banku 
– tym razem przez przedsiębior-
ców. Z pomocy krajowych banków 
skorzystają wszyscy kredytobior-
cy, którzy spełnią określone kryte-
ria i złożą wniosek. Muszą to jednak 
zrobić ze stosownym wyprzedze-
niem, by bank rozpatrzył go mak-
symalnie do 31 marca 2021 r. 

Węgrzy budują własne social media
Węgrzy odpowiadają na totalitarne 
praktyki lewicy i amerykańskich gi-
gantów Internetu. Powstał tam wolny 
od cenzury portal społecznościowy. To 
Hundub. Jego twórcy mają ambicje, by 
do końca tego roku miał milion użyt-
kowników. To 10 proc. populacji Węgier. 
Na razie ma 40 tys. subskrybentów.

Wyglądem Hundub przypomina Fa-
cebooka, ale zachęca do publikowania 
treści o tematyce politycznej. Twór-
cy twierdzą, że jest całkowicie wol-
ny od cenzury. Zabronione jest tylko 
używanie symboli swastyki i komu-
nistycznych, co jest zgodne z węgier-
skim prawem. 

5 procent na minusie
Tak wygląda rok 2020 w przypadku niemieckiego PKB. Nasi zachodni sąsie-
dzi i największy partner biznesowy złotą dekadę kończą potężnym kryzy-
sem. Ich gospodarka w minionym roku skurczyła się o 5 proc. Jednocześnie 
po raz pierwszy od 9 lat odnotowali deficyt budżetowy. 

2,2 biliona dolarów
Taką rekordową wartość transakcji w pierwszych 10 miesiącach 2020 r. za-
notował globalny rynek fuzji i przejęć. To oczywiście efekt kryzysu zwią-
zanego z pandemią COVID-19. Z badania firmy Deloitte wynika, że do naj-
droższych transakcji doszło w telekomunikacji, mediach i technologiach. 

5FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

FLASH BIZNES



FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI6

Rewolucja warta  
200 miliardów złotych

     GOSPODARKA



Nowa ustawa jest bardzo 
obszerna, więc nie sposób 
opisać wszystkich rozwią-

zań w jednym – nawet całkiem 
długim – artykule. Ponieważ 
jest to temat niezwykle ważny, 
a nowe prawo dopiero zaczę-
ło obowiązywać, z całą pewno-
ścią „Forum Polskiej Gospodarki” 
będzie do tematu wracać i bacz-
nie przyglądać się temu, jak 
nowe rozwiązania stosowane są 
w praktyce. W pierwszej tego-
rocznej publikacji na ten temat 
skoncentrujemy się na najważ-
niejszych zmianach, które mają 
sprawić, że zamówienia publicz-
ne znów staną się atrakcyjne dla 
wielu przedsiębiorców i pomo-
gą polskiej gospodarce w powro-
cie na tory rozwoju po kryzysie 
związanym z pandemią. 

Jeżeli więc chcemy podnieść 
naszą gospodarkę z poziomu 
imitacyjnego do poziomu inno-
wacyjnego, to trudno nie zauwa-
żyć, że największa pula środków, 
jaka znajduje się co roku na ryn-
ku – a znajduje się ona właśnie 
w sektorze zamówień publicz-
nych – musi w ogromnej mierze 
zacząć trafiać do polskich firm. 

Najlepiej tych oferujących inno-
wacyjne rozwiązania. 

W 2004 r., kiedy była pisana 
poprzednia ustawa o zamówie-
niach publicznych, mieliśmy śred-
nio od 5 do 7 podmiotów ubiega-
jących się o jedno zamówienie. 
Z upływem lat poziom konku-
rencyjności drastycznie ma - 
lał. W 2017 r. do jednego po-
stępowania przystępowało śre-
dnio 2,38 podmiotów, w 2018 r. 
było jeszcze mniej – 2,19. A są 
sektory, w których do ponad  
50 proc. postępowań zgłaszał się 
tylko jeden zainteresowany pod-
miot. To choćby sektor IT. A prze-
cież mamy w Polsce bardzo dużo 
firm z tej branży, które są goto-
we dostarczać wszelkie potrzeb-
ne rozwiązania informatyczne. 
Zresztą już to robią nie tylko na 
polskim rynku, ale na rynkach 
globalnych. Dotychczas system 
zamówień publicznych był dla 
tych firm całkowicie niedostępny.

Nowa ustawa
Z tego względu zdecydowano się 
na rewolucyjne zmiany w przepi-
sach i napisanie ustawy o zamó-
wieniach publicznych od nowa. 
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Od początku roku obowiązuje nowa ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych. Ma ona 
sprawić, że rynek wart rocznie ponad  
200 mld zł przestanie być wreszcie klubem 
dla wybranych i otworzy się na polskie 
firmy, szczególnie te z sektora MŚP.  
Ustawa jest pod tym względem rewolucyjna. 
Dzięki zastosowanym instrumentom 
silniejsza ma być zarówno pozycja,  
jak i ochrona startujących w przetargach 
wykonawców oraz ich podwykonawców. 
 Robert AZEMBSKI

Prawo Zamówień Publicznych

Rewolucja warta  
200 miliardów złotych



tego w nowym prawie zwiększyła 
się odpowiedzialność zamawia-
jącego w całym cyklu zamówie-
nia. Ustawa nakłada na zama-
wiającego obowiązek dokonania 
analizy rynkowej i dopiero ona 
ma być podstawą ogłoszenia.

W świetle nowych przepi-
sów zamawiający muszą tak-
że uwzględniać nie tylko cenę, 
ale również jakość dostarcza-
nych towarów i usług, w tym ich 
wpływ na gospodarkę i środowi-
sko. Chodzi o to, by przetargów 
nie wygrywały jedynie najwięk-
sze przedsiębiorstwa, mogące 
pozwolić sobie na to, by zaofero-
wać najniższą cenę. W przeszło-
ści w oczywisty sposób przekła-
dało się to na jakość wykonania 
kontraktu, który w efekcie końco-
wym potrafił kosztować znacz-
nie więcej, niż pierwotnie zakła-

Przepisy, które obowiązują od 
1 stycznia 2021 r., to całkowicie 
nowa ustawa, a nie nowelizacja 
dotychczas istniejącej.

– Pracowaliśmy nad projek-
tem tej ustawy ponad trzy lata. 
Jest on bardzo dokładnie prze-
myślany pod względem le-
gislacyjnym i koncepcyjnym. 
W pierwszej kolejności przygo-
towaliśmy koncepcję Prawa Za-
mówień Publicznych. Pokaza-
ła ona problemy, z jakimi trzeba 
było się zmierzyć. Zaprezento-
waliśmy w tej koncepcji również 
strukturę nowej ustawy. Była 
ona przedmiotem dużej deba-
ty społecznej. W konsultacjach 
uczestniczyło ponad sto różnych 
podmiotów: ekspertów, przed-
stawicieli firm, samorządów. 
Wszystkie podmioty, które są 
zainteresowane rynkiem zamó-
wień publicznych, brały w tych 
rozmowach udział – opowiadała 
jakiś czas temu na łamach „Fo-
rum Polskiej Gospodarki” była 
wicepremier Jadwiga Emile-
wicz. To za jej rządów w resorcie 
przedsiębiorczości i technologii 
przygotowano całą ustawę.

Co nowe prawo ma zmienić? 
Przede wszystkim ma sprawić, 
by podniósł się poziom konku-
rencyjności. To oczywiste że je-
śli zamiast jednego, w przetargu 
startuje na przykład pięć pod-
miotów, to rosną szanse na ob-
niżenie kosztów świadczenia 
usług publicznych. Wszystkie 
dane statystyczne pokazują, że 
tam, gdzie poziom konkurencyj-
ności jest wyższy, tam zaczynają 
się oszczędności. Po drugie, nowe 
przepisy mają sprawić, by do po-
stępowań stawało jak najwięcej 
polskich przedsiębiorstw z sek-

tora MŚP. W strukturze nowe-
go Prawa Zamówień Publicznych 
mamy osobny rozdział poświę-
cony mniejszym postępowaniom. 
Po to, by przedstawiciele firm nie 
musieli błądzić po całej ustawie, 
szukając informacji na temat tego, 
jakie kryteria należy spełnić, aby 
przystąpić do postępowania. 

Kolejny bardzo ważny pro-
blem to zrównanie w prawach 
i obowiązkach dwóch stron po-
stępowania. Dotychczas było tak, 
że odpowiedzialność zamawiają-
cego za postępowanie kończyła 
się wraz z zamieszczeniem ogło-
szenia o przetargu. Teraz zama-
wiający, tak samo jak wykonawca, 
musi ponosić odpowiedzialność 
za zamówienie do końca dostar-
czenia towaru czy usługi. Musi 
także reagować na zmiany na 
rynku, jeżeli one następują. Dla-
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Prawa Gospodarczego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Łódzkiego.

Najważniejsze zmiany
Jakie konkretne korzyści usta-
wa przynosi małym i średnim 
przedsiębiorcom, dla których 
do dziś rynek zamówień pu-
blicznych w wielu sektorach był 
szczelnie zamknięty? 

– Po pierwsze, procedurę 
uproszczoną. Po drugie, w pro-
cedurach poniżej progu unijne-
go nie ma kwalifikowanego pod-
pisu. Kolejna kwestia – nie ma 
obowiązkowego wadium. Zosta-
ło ono fakultatywnie, czyli tyl-
ko jeśli zamawiający będzie tego 
wadium potrzebował. Zresz-
tą jeśli zechce je zastosować do 
zamówień poniżej progu unijne-
go, to jego obowiązkiem będzie 
określenie wadium maksymal-
nie do 1,5 proc. Wcześniej wy-
nosiło ono 3 proc. Po czwarte – 
odwołania. Od teraz można je 
wnosić we wszystkich możliwych 
sytuacjach. Po piąte – obniżenie 
wpisów od odwołań – tłumaczy 
Hubert Nowak, prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych, z któ-
rym rozmowę publikujemy na 
kolejnych stronach. 

Zaliczki i wadia
Tak więc nowa ustawa wprowa-
dza obowiązek stosowania zali-
czek lub częściowych płatności 
w umowach powyżej 12 miesię-
cy. Zmniejsza też obciążenia firm 
związane z wadium czy zabez-
pieczeniem umowy. Wniesienie 
wadium w zamówieniach o war-
tości niższej niż progi UE jest te-
raz prawem, a nie jak dotych- 
 czas, obowiązkiem zamawia-

jącego. Konieczność wpłacania 
przez firmy kwot rzędu kilkuset 
tys. zł (nieraz i więcej) i zamro-
żenia ich na jakiś czas skutecz-
nie odstraszała przedsiębiorców 
od startu w przetargach. Te-
raz wadium nie będzie musia-
ło być wymagane, szczególnie 
przy zamówieniach o wartości 
poniżej progów UE. W każdym 
przypadku powinno mieć się 
na uwadze tzw. zasadę propor-
cjonalności, czyli uwzględniać 
możliwości finansowe MŚP.

Nowa ustawa pozwala też na 
udzielanie zaliczek. Mogą z tego 
skorzystać szczególnie firmy 
mniej zasobne w kapitał, zaczy-
nające dopiero realizować za-
mówienia, właśnie z udziałem 
zaliczki. Od dawna rozpozna-
ną barierą dla MŚP przymierza-
jących się do startu w przetargu 
jest zbyt duża wielkość zamó-
wienia w stosunku do możliwo-
ści firmy. Bezapelacyjną barierą 
są opóźnienia w płatnościach od 
zamawiającego. Przy niektórych 
zamówieniach, np. na roboty bu-
dowlane trwające rok lub dłużej, 
stosowanie zaliczek lub przed-
płat (czy zapłaty częściowej) jest 
powszechną i obowiązkową prak-
tyką.

Kary 
Propozycja zawarcia w umo-
wie o wykonawstwo wysokiej 
kary umownej potrafiła skutecz-
nie odstręczyć przedsiębiorców 
z sektora MŚP od udziału w prze-
targach publicznych. Kary oczy-
wiście nadal będą. Nie powinny 
być one jednak ustalane we wzo-
rze umowy tylko w indywidual-
nych negocjacjach i w odniesie-
niu do konkretnych przypadków. 

dano. W 85,38 proc. udzielonych 
w 2019 r. zamówień o warto-
ściach poniżej progów unijnych 
zamawiający wybierali najtańszą 
ofertę. Najtańsza jednak, jak wia-
domo, nie musi oznaczać najlep-
szą. Duże koncerny, korzystając 
ze skali swojego działania, stać 
było na konkurowanie wyraźnie 
niższą ceną, z gruntu eliminując 
w ten sposób polskie MŚP. Było 
to niezgodne z zasadami zdrowej 
konkurencji.

– Zachętą dla przedsiębior-
ców do udziału w postępowa-
niu jest obecnie również ta-
kie określenie kryterium oceny 
ofert, które nie odnosi się jedy-
nie do najniższej ceny. W Pol-
sce przez długi czas można było 
wręcz mówić o patologii najniż-
szej ceny – uważa dr Anna Gór-
czyńska z Katedry Europejskiego 
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Nowe prze-
pisy zwięk-
szają odpo-
wiedzialność 
zamawiające-
go w całym 
cyklu zamó-
wienia. Ustawa 
nakłada na za-
mawiającego 
obowiązek do-
konania ana-
lizy rynkowej. 
Dopiero ona 
ma być pod-
stawą ogłosze-
nia.

Prawo Zamówień Publicznych



powszechnym, powinna docho-
wać należytej staranności i wska-
zać, czy wcześniej podjęto próbę 
ugodowego załatwienia sprawy. 
Według nowych przepisów po-
zew albo odpowiedź na pozew 
zamawiającego powinien zawie-
rać informację, czy strony podję-
ły próbę mediacji lub innego po-
lubownego rozwiązania sporu, 
a w przypadku, gdy takich prób 
nie podjęto, wyjaśnienie przy-
czyn ich niepodjęcia. 

Elektronizacja 
Ważną kwestią jest też informa-
tyzacja zamówień publicznych. 
Teraz składanie ofert ma być 
szybsze i łatwiejsze. W jednym 
miejscu można będzie znaleźć 
plany zakupowe wszystkich za-
mawiających, a plany te będą na 
bieżąco aktualizowane. W jed-
nym miejscu mają być także do-
stępne informacje o tzw. „zamó-
wieniach bagatelnych” o wartości 
między 50 tys. zł a 130 tys. zł 
oraz dane związane z informacją 
o rzeczywistym wykonaniu za-
mówień.

Elektronizacja zamówień za 
pośrednictwem platformy zaku-
powej e-Zamówienia ma zostać 
w pełni wdrożona do kwietnia 
2021 r. Na razie ma ona charakter 
edukacyjny (https://ezamowie-
nia.gov.pl/pl/) i umożliwia skła-
danie wniosków i ofert w ogra-
niczonym zakresie  (https://
miniportal.uzp.gov.pl/).

Czy ustawa ma szansę real-
nie poprawić pozycję polskich 
małych i średnich firm na rynku 
zamówień publicznych? Wiele 
wskazuje na to, że ma. O ile bę-
dzie odpowiednio i z duchem no-
wych przepisów wykonywana. 

Stosowana często niesymetrycz-
ność umów, przerzucanie całego 
ryzyka wykonania inwestycji na 
zleceniobiorcę, stoi w konflikcie 
z zasadą proporcjonalności, która 
mocno przenika ducha znoweli-
zowanej ustawy. Przy zbyt wyso-
kich karach małe i średnie firmy 
najczęściej rezygnowały ze zło-
żenia oferty przetargowej.

Rozwiązywanie sporów
Wśród nowości na uwagę zasłu-
guje też promocja polubowne-
go rozwiązywania sporów. Tre-
ści umów w sprawie zamówień 
publicznych są przygotowywa-
ne przez zamawiających, a wy-
konawcy nie mają na nie żadne-
go wpływu. To potencjalne źródło 
sporów na etapie realizacji kon-
traktów i według Urzędu Zamó-
wień Publicznych jedna z kluczo-
wych barier w dostępie do rynku 
zamówień publicznych.

W nowym prawie ustawodaw-
ca postanowił zmienić relacje za-
mawiających i wykonawców. I to 
na wielu poziomach. Po pierwsze, 
lista tzw. klauzul abuzywnych 
powinna sprawić, że już same 
przepisy umów będą nadawać 
kontraktom bardziej partnerski 
charakter. Po drugie, ustawa wy-
raźnie wskazuje, że strony umo-
wy mają „współdziałać” w jej re-
alizacji. Po trzecie, skoro charakter 
relacji umownej zamawiające-
go i wykonawcy ma ulec zmianie, 
zdecydowano również o unowo-
cześnieniu metod rozwiązywa-
nia sporów pomiędzy stronami. 
Według nowych regulacji każ-
da ze stron umowy w przypadku 
sporu wynikającego z zamówie-
nia może złożyć wniosek o prze-
prowadzenie mediacji lub o inne 

polubowne rozwiązanie spo-
ru do Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowa-
dzącej inne polubowne rozwią-
zanie sporu. Ustawodawca daje 
zatem inicjatywę w zakresie po-
lubownego zażegnania konflik-
tu zarówno zamawiającemu, jak 
i wykonawcy.

Zresztą promowanie alter-
natywnych sposobów rozwią-
zywania sporów odbywa się 
w nowej ustawie nie tylko na po-
ziomie ogólnej zachęty, ale także 
w praktyce. Jeżeli któraś ze stron 
konfliktu zdecyduje się zainicjo-
wać klasyczny spór przed sądem 
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     GOSPODARKA

USUWANIE BARIER  
W DOSTĘPIE MŚP  
DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 �Doprecyzowano kryteria wyboru oferty 

w przetargu.
 �Dostosowano zamówienia do potencjału 

i wielkości firmy.
 �Doprecyzowano informacje o możliwościach 

udziału w postępowaniu o zamówienie pu-
bliczne zgodnie z wymaganą procedurą.

 �Wprowadzono niższe wymagania finansowe 
w zakresie gwarancji i zabezpieczeń.

 �Firmom dano dłuższy czas na przygotowa-
nie oferty.

 �Wprowadzono korzystne dla MŚP zmiany 
dotyczące wniesienia wadium, ustanowienia 
zabezpieczenia wykonania umowy na żąda-
nie zamawiającego itp.

 �Zwrócono uwagę na opóźnienia w płatno-
ściach dokonywanych przez zamawiającego.

 �Zapowiedziano edukowanie zamawiających 
na temat odpowiednich wykonawców.

 �MŚP będą mogły występować także w roli 
podwykonawców.

 �Będzie więcej usług szkoleniowych w zakre-
sie zasad procedury zamówień publicznych.





Ponadto w ramach realizacji 
projektu „Profesjonalizacja kadr 
w zamówieniach publicznych” 
planujemy szereg seminariów, 
webinariów i konferencji. Za-
chęcam do bieżącego śledzenia 
strony internetowej Urzędu Za-
mówień Publicznych oraz pro-
fili społecznościowych, gdzie 
publikować będziemy aktual-
ne informacje dotyczące naboru 
na organizowane przez nas wy-
darzenia.

Czy przyjęte rozwiązania do-
tyczące rynku za-
mówień publicz-
nych w okresie 
pandemii uważa 
Pan za wystarcza-
jące? Szczególnie 
w kontekście pla-
nów inwestycyj-
nych rządu?

R o z w i ą z a n i a 
przyjęte w trakcie 
pandemii zmierza-
ły do usprawnienia 
procedury udziela-
nia zamówień i po-
mocy uczestnikom 
rynku w tym naj-
trudniejszym okre-
sie, kiedy trudno 
było przewidzieć 

skalę i kierunki rozwoju pande-
mii. Dlatego w zakresie naszych 
działań, obok bieżących odpo-

Polskie firmy wiedzą, jakie 
zmiany przynosi nowa ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych? 
Czy uważacie, że przedsię-
biorcy zostali poinformowani 
o tych zmianach w dostatecz-
ny sposób? 

Działania edukacyjne rozpo-
częły się zaraz po uchwaleniu 
nowej ustawy. Jeszcze w 2019 r. 
oraz na początku 2020 r. Urząd 
Zamówień Publicznych przy-
gotował cykl konferencji w kilku 
miastach poświęconych nowym 
regulacjom. Część planów edu-
kacyjnych związanych ze szkole-
niami czy konferencjami musia-
ła zostać oczywiście przesunięta 
w czasie z uwagi na pandemię. 
Dlatego skoncentrowaliśmy się 
na działaniach realizowanych 
zdalnie – na stronie internetowej 
UZP rozwinęliśmy bazę wiedzy 
z dobrymi praktykami, odpo-
wiedziami na najczęściej zada-
wane pytania czy prezentacja-

mi poruszającymi najważniejsze 
zagadnienia dotyczące nowej 
ustawy. Uruchomiliśmy profil na 
YouTube, na którym 
opubl ikowal iśmy 
prezentacje poświę-
cone najistotniej-
szym zmianom, jakie 
niesie nowe Prawo 
Zamówień Publicz-
nych. Cały czas trwa-
ją prace nad komen-
tarzem do ustawy.

Te wszystkie dzia-
łania będziemy kon-
tynuować w 2021 r. 
Planujemy m.in. 36 
dwudniowych szko-
leń z zakresu zamó-
wień publicznych 
realizowanych w for-
mule online oraz 18 
szkoleń w warian-
cie stacjonarnym, jeśli rzecz ja-
sna obiektywne okoliczności na 
to pozwolą.
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Część planów związanych ze szkoleniami czy 
konferencjami na temat nowego Prawa Zamówień 
Publicznych musiała zostać przesunięta w czasie 
z uwagi na pandemię. Dlatego skoncentrowaliśmy 
się na działaniach realizowanych zdalnie. Wszystkie 
te działania będziemy kontynuować również w tym 
roku – mówi Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych. Rozmawiał Robert AZEMBSKI

Gdzie znaleźć informacje  
o nowym Prawie Zamówień   Publicznych

W 2021 r. 
planujemy m.in. 
36 dwudniowych 
szkoleń z zakresu 
zamówień 
publicznych 
realizowanych 
w formule online 
oraz 18 szkoleń 
w wariancie 
stacjonarnym, 
jeśli rzecz jasna 
obiektywne 
okoliczności na to 
pozwolą.



dzie to swoje odzwierciedlenie 
w liczbie i wartości zamówień, 
czy też w sposobie postępowa-
nia poszczególnych uczestników 
rynku. Odpowiedzialne wnioski, 
poparte materiałem dowodo-
wym, będziemy mogli formu-
łować w momencie otrzymania 
wszystkich rocznych sprawoz-
dań, które posłużą do stworze-
nia Sprawozdania Prezesa UZP 
o funkcjonowaniu rynku zamó-

wień publicznych.
Pierwsze dane, 

które opubliko-
waliśmy, wskazują 
na podobną licz-
bę ogłoszeń o za-

mówieniu względem 2019 r. Za-
obserwowaliśmy też rekordową 
liczbę odwołań do Krajowej 
Izby Odwoławczej, co wskazy-
wać może na silną determinację 
wykonawców, których dotknę-
ły obostrzenia i ograniczenia 
w funkcjonowaniu gospodarki. 
Są to jednak tylko pierwsze ob-
serwacje, wymagające bardziej 
dogłębnej analizy.

 
Czy zwiększyła się liczba 

kar i czy zamawiający je egze-
kwowali?

Chciałbym zwrócić uwagę, że 
jest to już etap realizacyjny za-
mówienia i te czynności odby-
wają się już bilateralnie między 
danym zamawiającym a danym 
wykonawcą. W wielu przypad-
kach o karach umownych czy 
próbach ich nałożenia po pro-
stu się nie dowiemy. Dlatego jest 
jeszcze za wcześnie, aby jed-
noznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie.

Tak jak podkreśliłem wcze-
śniej, niezbędne jest 

pozyskanie pełnej 
wiedzy o rynku za-
mówień publicz-
nych w 2020 r., 

aby móc formu-
łować jedno-
znaczne wnio-
ski. Do 1 marca 
zamawiający 
mają czas na 
przekazanie do 
urzędu rocz-
nych sprawoz-

dań. Wtedy 
będzie odpo-

wiedni moment 
na wyciąganie 

wniosków.  

wiedzi na pytania uczestników 
rynku związane z zamówieniami 
w okresie pandemii, opubliko-
waliśmy szereg opi-
nii dotyczących m.in. 
kwestii otwarcia ofert, 
komunikacji elek-
tronicznej czy prze-
słanek zatrzymania 
wadium w okoliczno-
ściach pandemicz-
nych.

Chcieliśmy rów-
nież, aby możliwie jak 
najszybciej i w bez-
piecznych warunkach, 
przywrócone zosta-
ło orzekanie Krajo-
wej Izby Odwoław-
czej (KIO) – tak, by 
nie blokować zakoń-
czonych postępo-
wań i aby można było realizo-
wać umowy, które gwarantują 
dochód wykonawcom, a stronie 
publicznej pozwalają na wyko-
nanie zaplanowanych i koniecz-
nych do podjęcia działań. I to 
również się udało.

Jak wyglądał rynek zamó-
wień publicznych w 2020 r? 
Czy pandemia miała na nie-
go duży wpływ?

Z pewnością wpłynęła na 
cały rynek zamówień publicz-
nych. Jednak trudno antycypo-
wać w tym momencie, czy znaj-

Przetargi w Polsce

Zaobserwowaliśmy 
rekordową liczbę 
odwołań do 
Krajowej Izby 
Odwoławczej, 
co wskazywać 
może na silną 
determinację 
wykonawców, 
których dotknęły 
obostrzenia 
i ograniczenia 
w funkcjonowaniu 
gospodarki.
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fot. Urząd Zamówień Publicznych  
       - materiały prasowe 

Gdzie znaleźć informacje  
o nowym Prawie Zamówień   Publicznych
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Lockdown coraz bardziej doskwiera polskim przedsiębiorcom. Wielu z nich 
jest już na skraju wytrzymałości nerwowej i finansowej. A to nie biurokraci ani 
politycy, ale przedsiębiorcy właśnie – ludzie zaradni, którym się chce – tworzą 
wzrost gospodarczy i realny dobrobyt.  Tomasz  CUKIERNIK

Bunt
przedsiębiorców
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zakazom otworzą swoje bizne-
sy, grozi im kara w wysokości 30 
tys. zł. Wielu zastanawia się, co 
jest gorsze. 

W rozwiązaniu tego dyle-
matu pomógł przedsiębiorcom 
Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Opolu, który orzekł, że sa-
nepid niesłusznie ukarał fryzje-
ra z Prudnika, nakładając 10 tys. 
zł grzywny, dodając, że zgod-
nie z konstytucją tylko w przy-
padku wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej państwo może – i to 
wyłącznie w drodze ustawy – za-
kazywać prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej. 

Mając nóż na gardle, wbrew 
zakazom przedsiębiorcy zaczy-
nają otwierać swoje biznesy. Jed-
nym z pionierów była restaura-
cja „U trzech braci” w Cieszynie. 
Po kilku godzinach od otwarcia 
przyjechała policja, informując, 
że łamane jest prawo i spisano 
klientów. Pojawił się także sane-
pid, jednak kontrolerki wycofały 
się po oświadczeniu będącego na 
miejscu posła Lewicy Przemysła-
wa Koperskiego, że będzie przy-
glądał się podejmowanym czyn-
nościom. 

Ale uruchamiane są nie tylko 
lokale gastronomiczne. We Wro-
cławiu otwarto dyskotekę, w Za-
mościu – centrum rozrywki La-
ser Factory, na Śląsku kręgielnię, 
w Kędzierzynie-Koźlu – siłownię 
Fitness Gyms, a w górach wiele 
pensjonatów przyjmuje turystów.

Niektórzy kombinują, aby 
przynajmniej stwarzać pozo-
ry legalności. Właściciel jed-
nej z siłowni w Poznaniu zaleca, 
by przychodzić z licencją związ-
ku sportowego i oświadczeniem, 
że jest się kadrowiczem. Podob-

no licencję Polskiego Związku 
Triathlonu można sobie zała-
twić w 10 minut. Właściciele re-
stauracji „Bułkęs” w Katowicach 
czy „Tesone” w Krakowie każ-
demu gościowi dają do podpi-
sania umowę o dzieło na teste-
ra smaku, co ma zabezpieczyć 
przed interwencją służb. Niektó-
re hotele oficjalnie są zamknię-
te, ale zatrudniają pracowników 
do odśnieżania parkingu. Z ko-
lei właściciel lodowiska „Lodo-
gryf” w Szczecinie udostępnił je 
jako kwiaciarnię. Jednak sanepid 
nałożył na niego 30 tys. zł kary 
i zamknął obiekt. Poseł Stani-
sław Tyszka ocenia, że „w obliczu 
bankructwa wielu przedsiębior-
ców woli dostać teraz wysoką 
karę od sanepidu, licząc na jej 
uchylenie przez sąd”.

Veto
Z inicjatywy architekta Sebastia-
na Pitonia kilkuset przedsiębior-
ców z Podhala (restauratorzy, 
właściciele pensjonatów i sta-
cji narciarskich) zjednoczyło się 
pod hasłem „Góralskie veto”, za-
powiadając masowe otwieranie 
swoich biznesów po 17 stycznia. 
Górali wsparli rolnicy skupie-
ni wokół Agrounii. Za nimi poszli 
przedsiębiorcy z Pomorza, ogła-
szając „Bałtyckie veto”. Do nich 
dołączyli kolejni, tworząc „Juraj-
skie veto”, „Śląskie veto”, „Zagłę-
biowskie veto”, „Wawelskie veto” 
czy „Wielkopolskie veto”. 

Przedsiębiorcy oddolnie 
skrzykują się na portalach spo-
łecznościowych i tam też powia-
damiają potencjalnych klientów 
o otwarciu swoich lokali. Twier-
dzą, że to odpowiedź na kryzys 
wywołany przez polityków, który 

W bardzo złej sytuacji 
znajduje się gastro-
nomia, na którą – we-

dług danych Związku Przedsię-
biorców i Pracodawców (ZPP) 
– składa się ponad 76 tys. loka-
li zatrudniających łącznie niemal 
milion osób. Zamówienia dań na 
wynos generują zaledwie drob-
ny ułamek wcześniejszego ob-
rotu. Szacuje się, że już w wy-
niku pierwszego lockdownu na 
wiosnę zbankrutowało ok. 6 tys. 
różnego rodzaju knajpek. 

„Rezultaty tej sytuacji są dra-
matyczne – branża, która jesz-
cze kilkanaście miesięcy temu 
rozwijała się na tyle dynamicz-
nie, że stanowiła powód, by Pol-
skę określać jako jeden z ciekaw-
szych kierunków turystycznych 
dla smakoszy, dzisiaj kurczy się 
w zastraszającym tempie. Re-
prezentacyjne ulice miast pu-
stoszeją, coraz więcej lokali jest 
zamykanych. Istnieje poważne 
zagrożenie, że polska gastrono-
mia wróci do stanu sprzed kil-
kunastu lat – tym samym po-
grzebane zostaną wysiłki wielu 
restauratorów kultywujących 
polskie tradycje kulinarne i mo-
zolnie rozwijających nasz rynek” 
– pisze ZPP, apelując o odmro-
żenie wszystkich branż.

Tragiczna alternatywa
Przedsiębiorcy nie wiedzą, co 
robić. Z jednej strony jeśli po-
słuchają rządu, to grozi im ban-
kructwo i niewypłacenie się do 
końca życia – wielu z tych lu-
dzi nie tylko utrzymuje swo-
je rodziny, ale także pracowni-
ków, obiekty, gdzie prowadzona 
jest działalność i spłaca kredy-
ty. Z drugiej strony jeśli wbrew 
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Skutki lockdownu



prawne, ponieważ to bezdysku-
syjny fakt, że zamknięcie działal-
ności z poziomu rozporządzenia 
jest nielegalne. Mamy już oficjalną 
wykładnię na ten temat, potwier-
dzającą tę tezę – powiedział w roz-
mowie z portalem tarnogorski.info 
Tomasz Napiórkowski, prezes Pol-
skiej Federacji Fitness. 

Pozwy zbiorowe przygotowu-
ją też m.in. branża turystyczna, 
właściciele hoteli czy dyskotek.

Chaos i zapaść
Warsaw Enterprise Institute stoi 
na stanowisku, że nie istnie-
je dobre uzasadnienie dalsze-
go wstrzymywania działalności 
obiektów sportowo-rekreacyj-
nych, ponieważ przy zacho-
waniu reżimu sanitarnego nie 
występuje tam zwiększone ry-
zyko zakażenia koronawiru-
sem, a z drugiej strony zanie-
dbanie aktywności fizycznej 

jest o wiele bardziej groźny i za-
bójczy niż koronawirus. 

– Przedsiębiorcy, zwłaszcza 
ci drobni, prowadzący rodzinne 
firmy, nie mają już innego wyj-
ścia, niż otworzyć się dla klientów. 
To nie jest kwestia tylko jakiegoś 
protestu, to jest konieczność, bo ci 
ludzie stoją na skraju bankructwa. 
A rząd ze swoimi nieskuteczny-
mi i dziurawymi jak zardzewiały 
durszlak tarczami zdaje się zu-
pełnie ignorować ten problem, 
który już doprowadził do wie-
lu ludzkich dramatów i tragedii 
– mówi Magdalena Stupkiewicz, 
wiceprezes zarządu w Instytucie 
Wolności Gospodarczej im. Ro-
nalda Reagana.  

Buntownikom chodzi o to, że 
jeśli wielu przedsiębiorców jed-
nocześnie otworzy swoje biznesy, 
to policji i sanepidowi zabraknie 
funkcjonariuszy do interwencji. 
Dyrektor małopolskiego sanepi-
du sam przyznał, że „my tego nie 
opanujemy”.

Za przedsiębiorcami wsta-
wiają się politycy Konfederacji 
i prawnicy. W Radomiu Konfede-
racja zorganizowała „Marsz nie-
wolników”, a na specjalnej kon-
ferencji prasowej pod Wielką 
Krokwią w Zakopanem politycy 
tego ugrupowania zapowiedzie-
li przygotowanie projektu usta-
wy antylockdownowej i wspar-
cie prawne dla przedsiębiorców, 
którzy decydują się otworzyć 
swoje firmy. Wśród założeń 
projektu jest m.in. otwarcie wszyst - 
 kich działalności gospodarczych, 
zniesienie kar administracyjnych 
za otwarcie firm i zniesienie prze-
pisów mówiących o tym, że naru-
szenie jakichkolwiek ograniczeń 
dotyczących działalności gospo-

darczej może pozbawić firmę po-
mocy publicznej. 

Kongres Polskiego Biznesu 
wyraził zdecydowany sprzeciw 
wobec praktyki niszczenia pol-
skiej przedsiębiorczości, a adwo-
kat Jacek Wilk, były poseł, ogło-
sił, że pro bono podejmie się 
obrony tych firm. Dla wszystkich 
restauratorów przygotował też 
poradę „Jak legalnie prowadzić 
restaurację w czasie COVID-19?”. 

Niektórzy przedsiębiorcy za-
mierzają sądownie walczyć o swo-
je prawa, tym bardziej że wiele 
firm zostało pominiętych w tarczy 
6.0. Branża fitness trzeci mie-
siąc czeka na pomoc. W związ-
ku z tym sektor o wartości 4 mld 
zł i zatrudniający ok. 100 tys. pra-
cowników organizuje pozew zbio-
rowy przeciwko restrykcjom oraz 
w kwestii odszkodowań. Do inicja-
tywy zgłosiło się już kilkaset obiek-
tów. – Nasz sprzeciw ma podstawy 
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Kryzys w zamkniętych bran-
żach już przelewa się bowiem na 
pozostałe sektory gospodarki. 
Stoją busy i taksówki, które wo-
ziły turystów, a rolnicy, którzy 
sprzedawali swoje płody rol-
ne gastronomii, nie mają klien-
tów. „Nie zamkniecie COVID-19 
w domach i zamkniętych fir-
mach. Obok kryzysu pande-
micznego fundujemy sobie gi-
gantyczny kryzys gospodarczy. 
Jesteśmy na krawędzi rozlania 
się zarazy poza 50 dotkniętych 
sektorów” – napisał w liście do 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego Cezary Kaźmierczak, pre-
zes ZPP, dodając, że musimy się 
nauczyć żyć z pandemią albo 
cofniemy się w poziomie życia 
i rozwoju o dekadę lub dwie.

Rząd stoi na stanowisku, że 
problemy przedsiębiorców da 
się załatwić pieniędzmi podatni-
ków. Jednak tarcze antykryzyso-

we nie do końca działają tak, jak 
powinny. – Od znajomego, któ-
ry prowadzi biuro rachunkowe na 
terenie Mierzei Wiślanej, dowie-
działam się ostatnio, że na 100 
klientów, którzy zmuszeni byli 
przez rząd do zamknięcia swo-
jej działalności, tylko trzy oso-
by zakwalifikowały się do pomo-
cy z tarczy, ponieważ większość 
nie miała zgłoszonej działalno-
ści gastronomicznej jako prze-
ważającej według PKD, chociaż 
faktycznie jest to ich jedyna dzia-
łalność poza sezonem letnim – 
mówi Magdalena Stupkiewicz. 

Sama ma podobną sytuację 
– jako działalność główną ma 
wpisane PKD określające druko-
wanie, a jako dalsze dopiero foto-
grafię i film. Jedno i drugie leży 
teraz odłogiem, bo brak klientów 
na tego typu usługi, ale o pomoc 
z tarczy mogłaby się starać tylko 
w przypadku, gdyby jako główne 
PKD miała wpisane fotografię. 

W odpowiedzi na obywa-
telskie nieposłuszeństwo rząd 
usztywnił swoje stanowisko i za-
czął grozić jeszcze bardziej m.in. 
tym, że firmy łamiące lock-
down nie będą mogły ubiegać 
się o subwencję z tarczy finan-
sowej. Co więcej, rządowy Ze-
spół Zarządzania Kryzysowe-
go wydał służbom polecenie, 
by przeprowadzać masowe kon-
trole przedsiębiorców ignoru-
jących obostrzenia i nakładać 
na nich kary finansowe. Nie-
zbyt dobrze świadczy o władzy 
to, że nie próbuje nawet pochylić 
się nad argumentami znaczącej 
części społeczeństwa. Tymcza-
sem przedłużenie lockdownu do 
kwietnia będzie gwoździem do 
trumny dla wielu branż.  

prowadzi do istotnego pogor-
szenia się stanu zdrowia pu-
blicznego. – Ludzie dostrzegają 
też absurdalność i brak konse-
kwencji w działaniach rządu, 
który w listopadzie zapowia-
da poluzowywanie obostrzeń, 
a kilka tygodni później wpro-
wadza lockdown i to na nierów-
nych zasadach – jedni mogą 
działać i obsługiwać masowo 
klientów jak np. dyskonty, mar-
kety itp., a inni nie mogą na-
wet przyjmować pojedynczych 
klientów (bary, restauracje, nie-
które sklepy w centrach han-
dlowych). Rząd w tej sytuacji 
niestety zdaje się bardziej wal-
czyć z ludźmi, niż podejmować 
racjonalne działania w kierun-
ku zwalczania pandemii. Do-
prowadzić to może jedynie do 
ogromnego chaosu i zapaści 
gospodarczej – przestrzega 
Magdalena Stupkiewicz. 
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Hossa na rynku funduszy venture capital 
W 2020 r. amerykańskie fundusze ven-
ture capital pozyskały rekordową kwotę 
150 mld dol., które mają zostać przezna-
czone na przyszłe inwestycje. Oznacza to, 
że w 2021 r. również możemy spodziewać 
się kilku przełomowych zdarzeń. „Fundu-
sze venture capital zamknęły w ubiegłym 

roku 44 duże transakcje, czyli takie, których 
wartość wyniosła 500 mln dol. lub więcej 
- o 20 więcej niż rok wcześniej” – czytamy 
w raporcie firmy monitorującej trendy ryn-
kowe Pitchbook, opracowanym z udziałem 
Narodowego Stowarzyszenia Funduszy 
Venture Capital (NVCA).  

Najbardziej poszukiwani specjaliści na rynku w 2021 r.
Według ekspertów z Bergman Engi-
neering na pandemii zyskują przede 
wszystkim branże medyczne, związane 
z higieną, bezpieczeństwem sanitarnym 
oraz produkcją sprzętu laboratoryjnego 
i medycznego. Tu najbardziej poszu-
kiwanymi specjalistami w tym roku 
będą technolodzy i inżynierowie B+R 
z obszaru chemii oraz farmakologii, 
inżynierowie związani z automaty-
zacją produkcji oraz specjaliści 
ds. nowych inwestycji. Wzrost 
sprzedaży zaliczyły rów-
nież szeroko rozumiana bran-

ża FMCG i opakowań. Chodzi o kosmety-
ki i artykuły spożywcze. To z kolei pociąga 
za sobą wzrost popytu na technologów 
i inżynierów B+R, specjalistów z obsza-
rów logistyki i zarządzania magazynami, 
jak i inżynierów związanych z automa-
tyzacją produkcji. Inżynierów zatrudniać 
będą także firmy z branży e-commerce, 

zajmujące się cyberbezpieczeństwem 
oraz szeroko pojętymi usługami dla 

biznesu. Tu pojawiać się będzie 
zapotrzebowanie na specjali-
stów IT, programistów, teste-
rów i analityków. 

28,4 mld zł
Za tyle w ciągu całego 
2020 r. kupiliśmy obligacje 
skarbowe. To o ponad 64 
proc. więcej niż w dotych-
czas rekordowym 2019 r. 
(wówczas było to 17,3 mld 
zł). Do inwestycji w obli-
gacje zachęca nas przede 
wszystkim fakt, że może-
my na nich zarobić wię-
cej niż na niemal nieopro-
centowanych lokatach. 
Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że chcemy zachować 
siłę nabywczą naszych 
oszczędności. Innymi sło-
wy: chcemy je zabezpie-
czyć przed działaniem in-
flacji. Ponadto inwestycje 
w obligacje są uznawane 
przez społeczeństwo za 
bezpiecznie. Podobnie jest 
z lokowaniem oszczędno-
ści w złocie czy w nieru-
chomościach. 

Kiedy Chiny przegonią USA?
Chińska gospodarka wyprzedzi amerykańską szybciej, niż przewidywano. To efekt tego, że Państwo Środka poradziło 
sobie lepiej z pandemią koronawirusa niż kraje Zachodu. Polska do 2030 r. awansuje na 21. miejsce, ale później spadnie 
na 24. – wynika z szacunków Centre For Economics and Business Research (CEBR). Dwie największe gospodarki świata 
zamienią się miejscami na podium już w 2028 r., czyli o pięć lat wcześniej, niż początkowo sądzono. Japonia z kolei utraci 
pozycję trzeciej największej gospodarki świata i jej miejsce w ciągu dekady zajmą Indie. Niemcy, które dziś znajdują się 
na czwartej pozycji, spadną na piątą, zaś Wielka Brytania z obecnej piątej znajdzie się na szóstym miejscu. 
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Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego znalazło się w ogniu kryty-
ki po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 

pewnej grupie artystów i polityków. W grupie, która 
miała być zaszczepiona w pierwszej kolejności, mieli 
znaleźć się pracownicy medyczni. Dyrekcja CM WUM 
tłumaczyła, że wszystko odbyło się w ramach akcji 
promocyjnej zachęcającej Polaków do szczepień. Tłu-
maczenia tłumaczeniami, ale do dziś cała sprawa nie 
została wyjaśniona. 

Nie byłoby tej całej dyskusji o za-
łatwieniu sobie szczepionki poza ko-
lejką, gdyby w naszym kraju była 
zachowana instytucja wolnego ryn-
ku. Nie byłoby teorii spiskowych. 
Nie byłoby podziału na proszcze-
pionkowców i antyszczepionkowców. 
Szczepiliby się ci, którzy chcą, a dziś 
rozmawialibyśmy o tym, jak spędzi-
liśmy Boże Narodzenie, gdzie poje-
chaliśmy na Sylwestra i jak było na 
nartach. 

Jan Paweł II w encyklice „Cente-
simus annus” pisał, że „wolny rynek jest najbardziej 
skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i za-
spakajania potrzeb”. Jest także najbardziej etyczny, 
choć nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów, 
jak trafnie zauważa Franciszek. Nie możemy jednak 
od niego uciekać, jak pisał Benedykt XVI w encyklice 
„Caritas in veritate”, gdyż to właśnie na wolnym rynku 
dochodzi do „spotkania osób jako podmiotów ekono-
micznych, które regulują swoje relacje, posługując się 
kontraktem, i wymieniają zamienne dobra i usługi”.

Najlepszym miejscem do dystrybucji szczepion-
ki jest apteka i rynkowa cena. Nic bardziej etycznego nie 
da się wymyślić. Na początku popyt przewyższa podaż. 

Z biegiem czasu cena spada. Pojawiają się nowi produ-
cenci i rynek jest nasycony. Tak byłoby w przypadku 
szczepionki przeciw COVID-19, ale za dystrybucję za-
brały się państwa, które wcześniej swoimi biurokratycz-
nymi przepisami opóźniły jej wprowadzenie na rynek.

Na brak instytucji wolnego rynku zwrócił niedaw-
no uwagę sir Desmond Swayne, przedstawiciel Par-
tii Konserwatywnej. W pytaniu skierowanym do Izby 
Gmin zastanawiał się, co się stało w Wielkiej Brytanii, 

że tamtejszy resort zdrowia infor-
macje o zagrożeniu nową mutacją 
koronawirusa czerpie ciągle z tego 
samego źródła i nie chce prawdzi-
wości podawanych prognoz zwery-
fikować z innymi konkurencyjnymi 
ośrodkami badawczymi. 

O tym, że w Wielkiej Brytanii za-
częło się dziać coś niedobrego z in-
stytucją wolnego rynku, świadczą 
słowa premiera Borysa Johnsona, 
który powiedział, że w niektórych 
szpitalach występują braki w dosta-
wach tlenu. Wprowadzony lockdown 

musiał wpłynąć negatywnie na sprawnie działające do 
tej pory łańcuch dostaw. Każdy system gospodarczy 
centralnie sterowany zmierza w tym samym kierunku 
i kończy się brakiem sznurka do snopowiązałek. 

W Polsce minister Michał Dworczyk próbuje zastą-
pić instytucję wolnego rynku i na konferencji prasowej 
zapowiedział, że od września w ramach narodowe-
go programu szczepień będzie możliwość wyboru ro-
dzaju szczepionki przeciw COVID-19. Takie rzeczy nor-
malnie załatwia rynek. Na rynku również towar można 
kupić lub nie kupić. Nie ma się więc co dziwić, że skecz 
Kabaretu Tey pt. „Z tyłu sklepu” nagrany w czasach 
PRL-u wciąż jest aktualny.

Każdy system 
gospodarczy 
centralnie 
sterowany zmierza 
w tym samym 
kierunku i kończy 
się brakiem 
sznurka do 
snopowiązałek.



dować pozytywne i trwałe zmia-
ny w firmie. Dzisiaj z satysfakcją 
mogę stwierdzić, że stworzyli-
śmy w pełni kompletny doku-
ment, który jest wynikową grun-
townych analiz rynkowych oraz 
ogromnego zaangażowania na-
szych pracowników. W lipcu 2017 
r. strategia została zatwierdzona 
do realizacji.

Można powiedzieć, że włą-
czenie pracowników w proces 
formułowania strategii było 
strzałem w dziesiątkę?

Zdecydowanie tak. Wyko-
rzystaliśmy potencjał naszych 

Jakie przesłanki stały za przy-
gotowaniem strategii? Jak wy-
glądały prace nad nią? 

W 2016 r. najistotniejszym dla 
spółki wyzwaniem była kom-
pleksowa zmiana dotychcza-
sowego podejścia do Klientów. 
Kluczowym elementem tego 
procesu była zmiana profilu fir-
my z obsługowej na sprzedażo-
wą. Już wtedy bardzo wnikliwie 
przeanalizowaliśmy otoczenie 
biznesowe spółki, biorąc pod 
uwagę rozmaite czynniki tj.: ro-
snącą konkurencję, początkowe 
symptomy pierwszej fazy libera-
lizacji rynku gazu, utratę 30 proc. 

wolumenu w segmencie Klien-
tów biznesowych czy nowe tren-
dy rynkowe. Na podstawie wyni-
ków tych prac przystąpiliśmy do 
przygotowania strategii opera-
cyjnej spółki na lata 2017–2020. 
Od marca do czerwca 2017 r. pra-
ce nad strategią były prowadzo-
ne w modelu warsztatowym bez 
udziału zewnętrznego doradcy. 
Od samego początku bardzo za-
leżało mi na tym, aby w procesie 
tworzenia tego dokumentu ak-
tywnie brali udział wszyscy nasi 
pracownicy. Chciałem, by mieli 
poczucie, że uczestniczą w wyda-
rzeniu, które ma szansę spowo-
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Przez ostatnie trzy lata PGNiG Obrót 
Detaliczny z powodzeniem realizowało 
strategię operacyjną opartą na 
czterech głównych filarach: potrzebie 
bycia zawsze blisko Klienta, kulturze 
ciągłego doskonalenia się, sprawności 
narzędziowej oraz atrakcyjnym portfolio 
produktowym. Strategia przyczyniła się 
nie tylko do rozwoju biznesu, ale także 
miała pozytywny wpływ na postrzeganie 
marki PGNiG na rynku gazu. O głównych 
założeniach strategii, jej sile i wartości dla 
przedsiębiorstwa, opowiada prezes Zarządu 
PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Razem. Nowocześnie. 
Blisko Klienta
– czyli strategia uszyta na miarę
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oraz nadal wprowadzamy mo-
del zarządzania procesami biz-
nesowymi, realizując takie inicja-
tywy jak: Lider z dobrą energią, 
Octopus, eduPGNiG czy Model 
Kompetencji OD.

Trzeci filar to sprawność na-
rzędziowa – inwestujemy w na-
rzędzia, dzięki którym szybko 
i skutecznie obsługujemy na-
szych Klientów. To zapewnia im 
większy komfort, a nam pozwa-
la efektywnie prowadzić biznes. 
Jesteśmy dumni z naszego roz-
wiązania, które umożliwia pod-
pisanie umowy na gaz przez In-
ternet – w 2020 roku mieliśmy 
ich ponad 63 tys. Ponadto wdro-
żyliśmy system nowoczesnych 
e-płatności,  a od 2018 r. pro-
wadzimy prace nad centralnym 
systemem billingowym. W ska-
li europejskiej jest to najwięk-
szy tego typu projekt w branży 
energetycznej. Obsługę Klien-
ta usprawnia też CRM 360, za-
pewniający Konsultantom do-
stęp do jednego źródła danych 
o Kliencie.

Ostatnim filarem naszej stra-
tegii jest atrakcyjne portfolio 
produktowe. Naturalnie podsta-
wą naszej oferty jest gaz ziemny, 
ale jej atrakcyjność wzbogaca-
ją inne produkty tj. energia elek-
tryczna, assistance, ubezpie-
czenia i fotowoltaika. Ważnym 
elementem naszego portfolio 
są także ekologiczne paliwa LNG 
i CNG. W 2020 r. co trzeci za-
kupiony w Polsce autobus miej-
ski posiadał napęd CNG. Inten-
sywnie rozwijamy nasze usługi 
dostarczania LNG dla celów że-
glugowych w polskich portach 
– do końca 2020 r. zrealizowa-
liśmy ponad 53 operacji bun-

krowania. Między innymi dzięki 
temu w ciągu ostatnich czterech 
lat odnotowaliśmy 25-krotny 
wzrost sprzedaży LNG. Rozbu-
dowane portfolio sprawia, że je-
steśmy liderem branży, kreu-
jemy trendy i budujemy nowy 
rynek. 

Co miało największy wpływ na 
skuteczną realizację strategii? 

Ludzie. To właśnie dzięki nim 
– naszym pracownikom – PGNiG 
jest dzisiaj w zupełnie innym 
miejscu, w dalszym ciągu sukce-
sywnie podążając ku zmianom. 

Co strategia najbardziej zmie-
niła w organizacji? 

Pozwoliła zidentyfikować naj-
słabsze w organizacji punkty 
i wprowadzić potrzebne zmia-
ny. W efekcie całkowicie zmieni-
liśmy zarówno filozofię funkcjo-
nowania, jak i kulturę organizacji. 
Staliśmy się nowoczesną firmą 
sprzedażową, która nie tylko wy-
znacza cele i sprawnie nimi za-
rządza, ale także dba o jakość 
oferowanych produktów, usług 
i jakość codziennej obsługi. Dzię-
ki realizacji przyjętej strategii je-
steśmy doskonale przygoto-
wani na wyzwania, jakie stawia 
przed nami rynek. Portfolio pro-
duktowe dostosowane do ryn-
ku, zarządzanie przez cele oparte 
o wygenerowany poziom mar-
ży w segmencie B2B, implemen-
tacja nowej strategii w obszarze 
zakupów i bilansowania – to tyl-
ko jedne z wielu obszarów, jakie 
obejmuje nasza strategia. Uzy-
skujemy coraz lepsze wyniki fi-
nansowe oraz coraz wyższą sa-
tysfakcję naszych Klientów. Klient 
jest dla nas najważniejszy.  

pracowników oraz sumę ich co-
dziennych obserwacji i do-
świadczeń zawodowych. Udział 
pracowników w tym projekcie 
spowodował, że ten szczegól-
ny dokument nie tylko zyskał 
dodatkową wartość, ale tak-
że pozwolił się nam wszystkim 
w pełni utożsamić i zaangażo-
wać w realizację jego założeń.

Co stanowiło punkt wyjścia do 
stworzenia strategii operacyj-
nej?

Strategię oparliśmy na czte-
rech filarach, pierwszy z nich 
to potrzeba bycia zawsze bli-
sko Klienta. Zmiany rozpoczę-
liśmy od rozwoju elektroniczne-
go kanału obsługi Klienta. eBOK 
to nowoczesna platforma ko-
munikacji, zapewniająca naszym 
Klientom nie tylko obsługę onli-
ne, ale także zakup nowych pro-
duktów. Z platformy korzysta 
już ponad 1,7 mln Klientów. Do-
datkowo zoptymalizowaliśmy 
także model zarządzania Con-
tact Center, co przyczyniło się 
nie tylko do skrócenia średnie-
go czasu rozmowy z Klientem 
(aż o 15 proc.), ale także wzrostu 
efektywności naszych Konsul-
tantów. Posiadamy także ponad 
130 stacjonarnych Biur Obsłu-
gi Klienta na terenie całej Polski. 
Nasze biura przechodzą obec-
nie kompleksowy program mo-
dernizacji. Do tej pory udało się 
zmodernizować już 65 z nich – 
wszystko z myślą o Klientach, 
którzy preferują kontakt osobi-
sty.

Drugi filar strategii stanowi 
kultura ciągłego doskonalenia 
się. Dbamy o podnoszenie kom-
petencji naszych pracowników 

Artykuł partnerski
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je od 10 do 49 osób (10,5 proc.). 
Nieco pewniej czują się nato-
miast średnie podmioty (od 50 
do 249 zatrudnionych).

Czego przedsiębiorcy boją 
się najbardziej? Według nich 
najczęstszymi przyczynami 
bankructwa w przypadku prze-
dłużonego lockdownu będą: 
spadek płynności finansowej 
(66 proc. wskazań), odwoływa-
nie kontraktów i gwałtowny od-
pływ zamówień (39,6 proc.), 
a także wzrost kosztów prowa-
dzenia działalności (20,8 proc.).

Stałe poczucie zagroże-
nia zamknięciem biznesu to-

Czeka nas likwidacja ty-
sięcy – w tym też dopie-
ro startujących – firm. 

Czekają nas wzrost bezrobocia, 
wrogie przejęcia i fuzje. Cze-
ka nas degradacja materialna, 
psychiczna i moralna setek ty-
sięcy kreatywnych ludzi, którzy 
często poświęcili całe życie na 
zbudowanie swoich biznesów. 
Czy naprawdę warto ponieść 
tak ogromną cenę w imię ha-
mowania pandemii COVID-19?

Gdy zaczynasz w kryzysie…
„Wśród przedsiębiorstw istnie-
jących na rynku krócej niż dwa 

lata widmo upadłości w rozpo-
czynającym się właśnie roku to-
warzyszy już co drugiemu” – 
czytamy w omówieniu badania 
przeprowadzonego przez Keral-
la Research na zlecenie Rejestru 
Dłużników BIG InfoMonitor. Nie 
jest to z pewnością zachęcająca 
wiadomość dla startupów i mło-
dych firm walczących w niezwy-
kle utrudnionych teraz warun-
kach o przetrwanie na rynku.

Na niebezpieczeństwo likwi-
dacji swojego biznesu wskazu-
ją przede wszystkim firmy mi-
kro, zatrudniające do 9 osób 
(16,1 proc.), i małe, gdzie pracu-
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Ponad jedna trzecia 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw obawia 
się bankructwa już 
w tym roku. Są to 
głównie drobne firmy 
produkcyjne i usługowe 
oraz cała rzesza ich 
podwykonawców. 
Przedłużany lockdown 
oznaczać będzie 
zdziesiątkowanie 
polskiego sektora MŚP.
 Robert  AZEMBSKI

Warto poświęcić  
sektor MŚP?



biorstwa” skarży się już sześć na 
dziesięć firm.

Jaką cenę płacimy za lock-
down? Dla porównania, cena 
lockdownu (liczona jako ubytek 
PKB) w Niemczech to 3,5 mld 

euro tygodnio-
wo. Hipotetycz-
nie zatem dwa lata 
zamknięcia go-
spodarki to dla na-
szych zachodnich 
sąsiadów koszt ok. 
360 mld euro. PKB 
per capita w Niem-
czech zmniejszyłby 
się z poziomu ok. 41 
tys. euro do ok. 37 
tys. euro. Nominal-
ny PKB per capita 
Polski w 2019 r. wy-
niósł natomiast ok. 
13 tys. euro. Czy-
li po dwóch latach 
lockdownu Niemcy 
co prawda zbied-
nieliby, ale wciąż 
byliby nominalnie 
prawie trzykrotnie 
zamożniejsi od Po-
laków w szczycie 
koniunktury.

To pokazuje, że 
niektóre z państw 
europejskich sto-
sunkowo łatwo 
decydują się na 
zamknięcie gospo-
darki, bo jest to dla 
nich ekonomicz-
nie trudny, ale nie 

zabójczy ruch. Polskę lockdown 
zabija znacznie szybciej niż za-
możne kraje europejskie.

Według wyliczeń wicepre-
miera Jarosława Gowina miesiąc 
lockdownu w Polsce to koszt 100 

mld zł. W tej sytuacji nic dziw-
nego, że przedsiębiorcy czekają 
na szybką i skuteczną realizację 
zapowiadanego przez premie-
ra Mateusza Morawieckiego no-
wego planu dojścia do tzw. nor-
malności. Planu wyznaczającego 
także drogę do łagodzenia re-
strykcji pandemicznych. 

Wsparcie rzecznika
Wspiera ich w tym również 
rzecznik małych i średnich 
przedsiębiorców, który w poło-
wie stycznia w liście skierowa-
nym do premiera napisał wprost, 
że gospodarka, a w szczególno-
ści firmy z sektora MŚP, które 
działają w pozamykanych przez 
rząd branżach, już dłużej naro-
dowej kwarantanny nie prze-
trwają. Sytuacja wielu z nich jest 
dramatyczna. Z każdym kolej-
nym dniem lockdownu kolejne 
firmy z sektora MŚP przestają 
istnieć, ich właściciele stają się 
bankrutami, a zatrudnieni przez 
nich ludzie tracą pracę. 

– Powinniśmy powrócić do 
przedstawionego przez pana 
premiera w listopadzie pla-
nu powrotu do normalności, 
zwłaszcza że nazwał go pan 
wtedy planem optymalnym, 
i wierzymy, że skoro został on 
przedstawiony opinii publicz-
nej, to był opracowany przez lu-
dzi odpowiedzialnych i znają-
cych się na rzeczy. Gdybyśmy 
postępowali według tego planu, 
to w chwili obecnej ilość zacho-
rowań pozwalałaby, aby w czę-
ści powiatów była strefa zielona, 
w części żółta, w części w czer-
wona i tylko w kilku obowiązy-
wałby całkowity lockdown – za-
znaczył Adam Abramowicz.  

warzyszy właścicielom firm 
usługowych (18,9 proc.) i trans-
portowych (16 proc.). Rzadziej 
produkcyjnych (6,7 proc.) i han-
dlowych (4,1 proc.). Z badań wy-
nika, że o swój przyszły los naj-
mniej martwią się 
natomiast firmy bu-
dowlane.

Działanie 
w niepewności
Z kolei z badania 
Polskiego Instytu-
tu Ekonomicznego 
wynika, że 45 proc. 
p r ze dsiębiors t w 
planuje wyłącz-
nie kontynuację do-
tychczasowej dzia-
łalności. 40 proc. 
firm – konkretnie 
z branży gastrono-
micznej i zakwate-
rowania – uważa, że 
ich sytuacja finanso-
wa jest zła lub bar-
dzo zła. Najbar-
dziej przeszkadza 
im niepewność co 
do obecnej i przy-
szłej sytuacji go-
spodarczej (71 proc. 
wskazań). Około 
dwie trzecie przed-
siębiorców wska-
zuje także na słaby 
popyt na produkty 
i usługi oraz na wy-
sokie koszty zatrud-
nienia pracowników, 
a także na trudności w uzyski-
waniu zewnętrznych środków fi-
nansowych. Na coraz bardziej 
doskwierającą „konieczność za-
chowania rygorów sanitarnych 
w funkcjonowaniu przedsię-
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Skutki lockdownu

Powinniśmy 
powrócić do 
przedstawionego 
przez pana 
premiera 
w listopadzie 
planu powrotu 
do normalności, 
zwłaszcza że 
nazwał go pan 
wtedy planem 
optymalnym, 
i wierzymy, że 
skoro został on 
przedstawiony 
opinii publicznej, 
to był opracowany 
przez ludzi 
odpowiedzialnych 
i znających się na 
rzeczy.

ADAM 
ABRAMOWICZ, 
rzecznik małych 
i średnich 
przedsiębiorców



prasowe i internetowe oznacza 
to obowiązek zgłaszania setek 
umów miesięcznie.

W styczniu ten problem był 
jeszcze większy, bo dotknął 
wszystkie firmy. Zgłosić bowiem 
trzeba było wszystkie zawarte 
dotychczas, a jeszcze nie zakoń-
czone umowy o dzieło.

Dzieło czy zlecenie?
Zgłoszenie umów o dzieło może 
dać ZUS podstawy do weryfi-
kacji umów i przekwalifikowa-
nia umowy o dzieło na umowę 
zlecenia, co oznaczałoby np. ich 

Mimo że ostatecznie rząd 
nie oskładkował wszyst-
kich umów o dzieło, choć 

w pewnym momencie były do 
tego poważne przymiarki, to i tak 
od 1 stycznia istnieje koniecz-
ność rejestrowania takiej umo-
wy w ZUS. Nowy obowiązek 
wprowadziła tzw. Tarcza anty-
kryzysowa 1.0, czyli ustawa z 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.

Tydzień na rejestrację 
Zgodnie z nowymi przepisami 
na zgłoszenie umowy o dzieło 
przewidziano siedem dni, licząc 
od dnia jej zawarcia. Umowy są 
rejestrowane na koncie płatni-
ka. Obowiązek rejestracji nie do-

tyczy jednak tych umów, w któ-
rych wykonawca jest etatowym 
pracownikiem zamawiające-
go dzieło oraz przypadku, gdy 
w ramach umowy o dzieło pra-
cownik wykonuje pracę na rzecz 
pracodawcy, z którym pozostaje 
w stosunku pracy.

Już tylko te przepisy mogą 
spowodować spore utrudnienia. 
W większości przypadków pod-
stawą do zarejestrowania umowy 
będzie jej papierowa wersja. A ta 
nie zawsze jest obecnie zawie-
rana wtedy, kiedy wykonywane 
jest dzieło. Coraz częściej zdarza 
się, że zanim dział prawny firmy 
przejdzie proces przygotowa-
nia umowy, a świadczący dzieło 
ją zaakceptuje, podpisze i odeśle, 
dzieło już dawno jest wykonane.

Kłopotliwe jest także to, że 
zgłaszać trzeba wszystkie umo-
wy o dzieło, a zatem także umo-
wy autorskie. W przypadku firm 
takich jak duże wydawnictwa 
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Z nowym rokiem wszedł w życie obowiązek 
informowania Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o zawarciu umowy o dzieło. 
Na zgłoszenie jest siedem dni od zawarcia 
umowy. ZUS może też sprawdzić, 
czy zgłoszona umowa jest umową 
o dzieło, czy raczej umową zlecenia i po 
przekwalifikowaniu umowy zażądać składek.
 Marek  KUTARBA

Od stycznia trzeba zgłaszać  do ZUS  
umowy o dzieło



nia z umową dzieło, ale z umo-
wą zlecenia (w tym konkretnym 
przypadku), mimo że mogłoby 
się wydawać, że efektem końco-
wym jest określone dzieło – czy-
li wybudowany dom. A musimy 
pamiętać, że w tym przypad-
ku poza umową o dzieło i zlece-
niem pod uwagę trzeba brać tak-
że specyficzną umowę o roboty 
budowlane. Pokazuje to, jak cza-
sem trudne może być właściwe 
zakwalifikowanie umowy. Szcze-
gólnie w mniejszych firmach, 
w których nie ma rozbudowanych 
działów prawnych.

ZUS-owskie wskazówki
Kwestią rozróżnienia między 
umowami o dzieło i zlecenia-
mi ZUS zajmował się już kil-
ka lat temu. Opublikował na-
wet 16 kwietnia 2018 r. na swoich 
stronach poradnik, jak odróż-
niać umowy zlecenia od umów 
o dzieło. Jak podkreśla ZUS, 
charakter umowy określa nie 
tylko sama nazwa umowy (co 
skądinąd jest dość oczywiste), 
ale przede wszystkim jej treść, 
a także warunki i okoliczności, 
które towarzyszą jej wykonywa-
niu. ZUS przypomniał wówczas, 
że ma prawo do zweryfikowania 
każdej umowy pod takim wła-
śnie kątem.

Przedmiotem umowy o dzie-
ło jest zobowiązanie do wyko-
nania dzieła, czyli osiągnięcia 
określonego, indywidualnego re-
zultatu w postaci materialnej lub 
niematerialnej. Rezultat umowy 
o dzieło powinien mieć byt sa-
moistny, obiektywnie osiągalny 
i pewny. Nie powinno być uzna-
ne za dzieło coś, co nie odróż-
nia się w żaden sposób od innych 

występujących na danym ryn-
ku rezultatów pracy, gdyż wów-
czas zatraciłoby swój indywidu-
alny charakter dzieła (to właśnie 
w tym kontekście ostatnio jeden 
z sądów orzekł, że prace budow-
lane są zleceniem, a nie umową 
o dzieło; sygn. akt I UK 83/19, wy-
rok z 21 października 2020 r.).

W przypadku umowy zlecenia 
czy umowy o świadczenie usług 
przedmiotem jest zobowiąza-
nie do wykonywania określonych 
czynności.

Umowa o dzieło różni się od 
umowy zlecenia tym, że wyko-
nawca umowy o dzieło zobowią-
zuje się nie do samego działania, 
lecz do uzyskania określonego 
dzieła jako rezultatu tego dzia-
łania. Wykonywanie określonej 
czynności (szeregu powtarzają-
cych się czynności) bez względu 
na jej rezultat jest właściwe dla 
umów zlecenia.

Wewnętrzny audyt
Co zrobić, gdy na podstawie we-
wnętrznego audytu umów w fir-
mie dojdziemy do wniosku, że 
istnieje ryzyko przekwalifiko-
wania przez ZUS na inny ro-
dzaj umowy, którą zakwalifiko-
waliśmy jako umowę o dzieło? 
Można podjąć odpowiednie kro-
ki zmierzające do zmniejszenia 
tego ryzyka, zarówno dla zama-
wiającego, jak i przyjmującego 
zamówienie, z modyfikacją wa-
runków umowy włącznie.

Często bowiem rzeczywistą 
intencją stron faktycznie jest za-
warcie umowy o dzieło, jednak 
sama umowa sformułowana zo-
staje w sposób wadliwy, co powo-
duje wątpliwości co do jej rzeczy-
wistego charakteru.  

wsteczne oskładkowanie. W nie-
których przypadkach skutkiem 
mogłoby być także pozbawienie 
zleceniobiorcy autorskich kosz-
tów uzyskania przychodów.

A o tym, że w wielu firmach 
jest problem w odróżnianiu 
umów o dzieło od zlecenia, ni-
kogo nie trzeba przekonywać. 
Świadczą o tym liczne orzecze-
nia sądów, które dotyczą tej kwe-
stii.

W ostatnim czasie jeden 
z sądów orzekł na przykład, że 
w przypadku wybudowania bu-
dynku nie mamy do czynie-
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Nowe przepisy

Od stycznia trzeba zgłaszać  do ZUS  
umowy o dzieło



cjentów przed podwyżkami cen 
leków z jednej strony, z drugiej 

zaś stworzą warunki 
konieczne do przy-
wrócenia produk-
cji farmaceutycznej 
w Europie.

Jak ważne jest  
zapewnienie krajowi 
b ezp ie c ze ń s t w a  
medycznego, opar-
te go o własne bada-
nia i produkcję le-
karstw, pokazują 
przykłady kryzysu 
e k o n o m i c z n e g o 
w Grecji z 2010 r. czy 
konfliktu zbrojnego 
na Ukrainie cztery 
la ta później. Wtedy 
w tamtejszych apte-
kach i szpitalach za-
brakło lekarstw.

Również zeszłoroczne, koro-
nakryzysowe przerwy w pro-

Krzysztof Kopeć, prezes 
Polskiego Związku Praco-
dawców Przemysłu Far-

maceutycznego (PZPPF), alar-
mował na początku stycznia, że 
sytuacja ekonomiczna sekto-
ra farmaceutycznego systema-
tycznie, z roku na rok, się pogar-
sza. Nie należy przy tym oceniać 
jej przez pryzmat tego, że pod-
czas pierwszego szoku związa-
nego z przypadkami zachoro-
wań na koronawirusa w marcu 
ubiegłego roku Polacy w pani-
ce kupowali leki na zapas. Już 
w kwietniu popyt na farmaceu-
tyki spadł o połowę. Jednocze-
śnie zaś wzrosły ceny substancji 
potrzebnych do ich wytwarzania. 

Niewątpliwym i dodatko-
wym kosztem był i jest obowią-
zek utrzymywania w fabrykach 
reżimu sanitarnego, związanego 
z pandemią. Malejąca stopa zy-
sku krajowych producentów jest 

także efektem presji regulacyj-
nej na ceny krajowych produktów.

Europa się broni 
Unia Europejska, wi-
dząc rosnącą he-
gemonię Chin – 
także w obszarze 
farmacji – przygo-
towała strategię far-
maceutyczną dla 
Europy. Ma ona sty-
mulować produk-
cję leków na Starym 
Kontynencie. Prze-
niesienie jej z Azji 
spowoduje co praw-
da, że będą one 
droższe, ale bezpie-
czeństwo i suweren-
ność lekowa euro-
pejskich krajów mają 
swoją cenę. Eurokraci 
rozważają też wprowadzenie roz-
wiązań, które mają ochronić pa-
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Czy to możliwe, żeby krajowy przemysł farmaceutyczny słabł mimo tego,  
że Polacy kupują stosunkowo dużo lekarstw? Wbrew pozorom tak właśnie  
się dzieje. W Polsce powinno powstawać jak najwięcej leków, a państwo  
ma obowiązek zapewnienia dobrych warunków do badań, produkcji 
i dystrybucji krajowych medykamentów. Robert  AZEMBSKI

Czy bezpieczeństwo
medyczne Polski 
jest zagrożone?

Polska ma 
ogromny 
potencjał, by 
rozwijać produkcję 
substancji 
czynnych i leków 
u siebie. Tylko 
od decyzji rządu 
zależy, gdzie 
znajdziemy się 
na powstającej 
od nowa mapie 
przemysłu 
farmaceutycznego 
Europy.



rentowność w sektorze ogranicza 
środki na inwestycje.

Pięć lat temu premier Mateusz 
Morawiecki zasugerował, że jeśli 
środki na refundację leków będą 
trafiać do krajowych producen-
tów, zapewni to – poza rozwo-
jem gospodarki – bezpieczeń-
stwo i suwerenność lekową Polski. 
Do przyspieszenia prac nad tzw. 
Refundacyjnym Trybem Rozwo-
jowym wzywał Parlamentarny 
Zespół ds. Suwerenności Leko-

wej. Z kolei Parlamentarny Ze-
spół Bezpieczeństwa Lekowego 
i Rynku Aptecznego w Polsce in-
formował, że pracuje nad przy-
gotowaniem i wdrażaniem re-
gulacji zwiększających produkcję 
leków w Polsce. Dotychcczas jed-
nak nic takiego nie nastąpiło.

2021 rok będzie rokiem du-
żych odnowień decyzji refun-
dacyjnych. Porozumienie Chi-
rurgów SKALPEL wyliczyło, że 
w tym roku Narodowy Fundusz 
Zdrowia przewidział na rozwój 

programów lekowych dla pa-
cjentów o 365,3 mln zł mniej niż 
w roku 2020, na chemioterapię 
o 102,3 mln zł mniej, a na re-
fundację apteczną leków mniej 
o 577,4 mln zł.

Rynkowe perturbacje
Według Polskiego Związku Pra-
codawców Przemysłu Farma-
ceutycznego nowelizacja ustawy 
refundacyjnej w czasie trwa-
nia pandemii może jednak wy-
wołać poważne perturbacje na 
rynku leków. Zdaniem Krzysz-
tofa Kopcia z PZPPF pomysł re-
sortu zdrowia, mający na celu 
wprowadzenie tzw. korytarzy 
cenowych zrównujących ceny 
krajowych leków z cenami naj-
tańszych produktów azjatyckich, 
zamiast zwiększyć produkcję 
w kraju, spowoduje spadek ren-
towności całej branży. Zahamuje 
jej rozwój, całkowicie uzależnia-
jąc Polskę od importu z Azji. 

Polska ma ogromny poten-
cjał, by rozwijać produkcję sub-
stancji czynnych i leków u siebie. 
Tylko od decyzji rządu zależy, 
gdzie znajdziemy się na powsta-
jącej od nowa mapie przemysłu 
farmaceutycznego Europy. Rząd 
może, a nawet powinien, wspo-
magać rozwój krajowego prze-
mysłu, by jak najefektywniej wy-
korzystać środki unijne. Dobrze 
wydane państwowe pieniądze 
na wsparcie strategicznych ga-
łęzi gospodarki generują inno-
wacje, wzmacniają przemysł, 
a zarazem pozwalają wprowa-
dzać do obrotu rodzime produk-
ty, zwiększając w ten sposób ich 
dostępność, a także tworząc kra-
jową bazę wiedzy dla prowadze-
nia badań nad lekami. 

dukcji farmaceutycznej w Azji 
skutkowały ogromnymi deficy-
tami na globalnym rynku. Gdy 
Azjaci, dostarczający 70 proc. 
farmaceutyków, wstrzymali 
produkcję, świat zaczął zuży-
wać zapasy. Rozpętało to mię-
dzynarodową batalię o leki, 
podczas której stosowano bez-
prawne działania takie jak: za-
trzymywanie transportów prze-
znaczonych dla innych krajów, 
przekupywanie dostawców czy 

wprowadzanie embarga na eks-
port. W efekcie ceny surowców 
do produkcji leków gwałtownie 
rosły. Niektóre nawet o kilkaset 
procent.

Innowacyjna branża
Sytuacja ekonomiczna krajowego 
sektora farmaceutycznego po-
garsza się już od dziewięciu lat. 
Chociaż, według GUS, produkcja 
wyrobów farmaceutycznych jest 
najbardziej innowacyjną branżą 
w Polsce, to zbyt wolno rosnąca 
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wzrost względem końca roku 
2019, w którym w analogicznym 
okresie ZUS informował o licz-
bie 651 tys. zatrudnionych. 

Gdy skorelujemy liczbę za-
granicznych par rąk do pracy 
ze stosunkowo niskimi wskaź-
nikiem bezrobocia, zauważymy 
pewien pozytyw w postaci sta-
rań o utrzymanie miejsc pracy 
mimo pandemii. Trudno dziś roz-
strzygać, czy jest to efekt rządo-
wych programów wsparcia CO-
VID-owego, zwanych popularnie 
tarczami, czy dalekowzroczności 
polskich przedsiębiorców, którzy 
– nawet ponosząc wysokie kosz-
ty – dokładają wszelkich starań 
względem utrzymania dzisiej-
szej pozycji rynkowej swoich firm. 

Najwięcej z Ukrainy
Nietrudno zauważyć, że najbar-
dziej liczną grupę napływowych 
pracowników stanowią Ukraiń-
cy, których ZUS rejestruje dziś 
w liczbie 532 tys. Co ciekawe, 
aż 21 tys. z nich prowadzi dzia-
łalność gospodarczą. Reszta za-
trudniona jest na etacie. 

Dane, które podaje Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, to – 
rzecz jasna – informacje oficjal-
ne. Szacunki wskazują na licz-
bę kilku milionów osób, które 
– z uwzględnieniem szarej stre-
fy – podjęły pracę w naszym 
kraju w ostatniej dekadzie. Poza 

Mimo pandemii CO-
VID-19 obcokrajowcy 
nadal licznie przyjeż-

dżają do Polski. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych informu-
je, że rok 2020 był kolejnym, 

w którym padł rekord ich na-
pływu. Same tylko ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe notują 
przeszło 725 tys. zarejestrowa-
nych pracowników spoza gra-
nic Polski. To aż 11-procentowy 
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Polski rynek pracy jest dziś uzależniony od 
obcokrajowców. Od czasu naszego wejścia do Unii 
Europejskiej napływ pracowników z zagranicy osiągnął 
niespotykaną dotąd skalę. Efektem tego stanu rzeczy 
jest fakt istnienia sektorów gospodarki, które bez 
cudzoziemców tracą rację bytu. Problem stał się 
szczególnie jaskrawy w przypadku przedsiębiorstw 
rolnych – szczególnie gospodarstw sadowniczych 
i trudniących się przetwórstwem, które wyjątkowo 
silnie odczuwają niedobory pracowników sezonowych. 
 Robert  KUJAWA

Czy w Polsce nadal będą  
pracować obcokrajowcy?



r e k l a m a

wywołanymi pandemią. Polscy 
rolnicy w sezonie zatrudniają 
bowiem ponad 120 tys. pracow-

ników najemnych. 
Oficjalnie. 

Wzrost płac
Eksperci rynków rol-
nych twierdzą, że 
ubiegłoroczne do-
świadczenia na-
uczyły zarówno 
przedsiębiorców, jak 
i rządzących wy-
pracowywania me-
chanizmów wycho-
dzących naprzeciw 
problemom niedo-
boru pracowników. 

Utrudnienia oczywiście wystąpią, 
ale nie będą one spotęgowane 

negatywnymi skutkami pandemii 
koronawirusa. 

Ważną informacją dla pol-
skich pracodawców powinien 
być wzrost bezrobocia na Ukra-
inie. Sytuacja powinna przeło-
żyć się na zwiększenie napływu 
pracowników ze wschodu – tym 
bardziej że Ukraińcy nie chcą już 
– ze względu na niskie płace – 
pracować w tamtejszym sekto-
rze rolnym. Doświadczeni ob-
cokrajowcy mogą zatem trafić 
do gospodarstw ich zachodnie-
go sąsiada. Nie bez znaczenia 
pozostaje tu także wzrost pła-
cy minimalnej w naszym kraju, 
który pozostaje kuszący zarów-
no dla Ukraińców, jak i Białorusi-
nów czy osób z kontynentu azja-
tyckiego. 

Ukraińcami liczną grupę stano-
wią tu osoby pochodzące z Azji. 

Rząd podjął w ubiegłym roku 
inicjatywę związa-
ną z przedłużaniem 
pozwoleń na pra-
cę dla pracowników 
z Ukrainy, zwięk-
szył zaciąg z krajów 
azjatyckich i uela-
stycznił zasady cza-
su pracy. Zdjął też 
z niektórych praco-
dawców konieczność 
uiszczania składek 
na ZUS. Miało to na 
celu ratowanie go-
spodarstw rolnych, 
które bez pracow-
ników napływowych nie mogły 
sobie poradzić z trudnościami 

Pozwolenia dla cudzoziemców

Ważną informacją 
dla polskich 
pracodawców 
powinien być 
wzrost bezrobocia 
na Ukrainie, co 
zapewne przełoży 
się na zwiększenie 
napływu 
pracowników  
ze wschodu.



pływu pracowników z Białorusi. 
Nie bez znaczenia pozostaje tu 
niestabilna sytuacja polityczna 
w kraju za naszą wschodnią gra-
nicą. Dodatkowym atutem może 
być tu realizowany przez rząd 
program Poland Business Har-
bour, który zapewni Białorusi-
nom preferencyjne warunki za-
trudnienia. Skorzystać na tym 
mogą pracownicy IT, pielęgniarki 
oraz tamtejsi lekarze. 

Dziś trudno jednak wyroko-
wać, czy pracownicy z tego kra-
ju zasilą także polskie rolnictwo 
– sami gospodarze pozosta-
ją sceptyczni względem hur-
raoptymizmu. Ewentualne zra-
dykalizowanie się sytuacji na 
Białorusi może jednak uczynić 
sytuację wyjątkowo dynamiczną. 

Niechęć do obcokrajowców?
Interesujące wnioski niesie ana-
liza raportu UCE RESEARCH 
i SYNO Poland, z którego wyni-
ka, że Polacy opowiadają się za 
ograniczeniem przyjazdów za-
robkowych nad Wisłę. Takie-
go zdania jest aż 48 proc. bada-
nych Polaków. Z drugiej strony 
39 proc. respondentów opowia-
da się za niezaostrzaniem obec-
nej sytuacji. Grupy najzagorzal-
szych przeciwników napływu 
pracowników z zagranicy stano-
wią osoby z podstawowym wy-
kształceniem oraz osoby z miast 
o przedziale 20–100 tys. miesz-
kańców. 

Preferencje najpewniej prze-
grają tu jednak z rachunkiem 
ekonomicznym, który w obecnej 
sytuacji każe pielęgnować sys-
tem zatrudniania obcokrajowców 
w Polsce. Bez nich gospodarka 
może sobie nie poradzić. 

Przedsiębiorcy mają już do-
świadczenie w kwestii zabez-
pieczania pozwoleń na pracę. 
Należy wiedzieć, że pracowni-
ka sezonowego legalnie zatrud-
nić można tylko na 9 miesię-
cy w roku. Urzędnicy radzą, aby 
kwestiami formalnymi zająć się 
już dziś – w okresie przedsezo-
nowym, po to, aby uniknąć pro-
blemów związanych z kolejkami 
i ewentualnymi utrudnieniami 

spowodowanymi kolejnymi fa-
lami pandemii koronawirusa.

Można prognozować, że rolni-
cy – o ile przepisy się nie zmienią 
– nadal korzystać będą z instytu-
cji „pracownika na kwarantannę”. 
Nawet mimo wyższych kosztów 
utrzymania ten rodzaj zatrudnie-
nia może okazać się ratunkiem 
w kluczowych okresach sezonu. 

W 2021 r. należy się spodzie-
wać także zwiększonego na-
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Z nowym Prawem Zamówień Publicznych, które  
1 stycznia 2021 r. weszło w życie, polscy przed-
siębiorcy z sektora MŚP wiązali ogromne na-

dzieje jeszcze na etapie konsultacji i powstawania tej 
ustawy. Wtedy nikt nie mógł przypuszczać, że za 
chwilę mierzyć się będziemy z największym od dekad 
kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią 
COVID-19. Niemniej już wówczas jako polscy przed-
siębiorcy postulowaliśmy, że rynek wart rocznie po-
nad 200 mld zł powinien być otwarty przede wszyst-
kim na polskie firmy, z polskim kapitałem. Dzięki tym 
pieniądzom rozwijać się powinny właśnie nasze, ro-
dzime przedsiębiorstwa, a nie te z zachodu Europy 
czy z Azji. Dziś nie ma już najmniejszych wątpliwości, 
że od rynku zamówień publicznych oczekujemy jesz-
cze więcej. Ma on być jednym z najważniejszych im-
pulsów pozwalających polskiej gospodarce, zdziesiąt-
kowanej przez lockdown i narodową kwarantannę, na 
jak najszybszą odbudowę. 

Dlaczego to takie ważne? Polscy przedsiębiorcy 
z sektora MŚP w ogromnej mierze przez wiele lat po-
strzegali rynek zamówień publicznych jako swoisty 
klub dla wybranych, w którym karty już dawno zosta-
ły rozdane i do którego dołączyć było praktycznie nie 
sposób. I niezależnie od tego, jakie były tego przy-
czyny, nie mieliśmy wątpliwości, że potrzeba w tym 
kontekście zmiany. Radykalnej, a nie kosmetycznej. 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r., któ-
ra obowiązywała do końca poprzedniego roku, była 
nowelizowana ponad 60 razy! Wyglądała więc jak 
szwajcarski ser i nadawała się jedynie do kosza. 

Ta, która właśnie weszła w życie, jest zupełnie nowa. 
Z pewnością nie da się powiedzieć, że była pisana na 
kolanie, bo bardzo długo pozostawała przedmiotem 
poważnej debaty społecznej. Wiem, bo sam – jako 
prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa – 

uczestniczyłem w tych konsultacjach. Zaproponowali-
śmy pięć kluczowych założeń, które, naszym zdaniem, 
miały sprawić, by nowe prawo wreszcie otworzyło 
się na polski sektor MŚP. Te propozycje zawarte były 
w tzw. Piątce Rady:

  Referencje osobowe, czyli prymat doświadczenia 
kadry danego podmiotu startującego w przetargu 
nad referencjami, jakimi pochwalić może się sama 
firma. 

  Równomierne rozłożenie ryzyka między zamawiają-
cego a wykonawcę.

  Zaliczkowanie i przedpłaty: regułą powinien być 
udział w finansowaniu przedsięwzięcia zarówno za-
mawiającego, jak i wykonawcy od samego początku. 

  Mniejsze wadia i poręczenia: koszty wejścia w dany 
przetarg były dotychczas poza możliwościami 
mniejszych podmiotów; nie miały więc one szans 
ubiegać się o realizację inwestycji. 

  Dostęp do kapitału dla MŚP: to problem systemowy 
całej polskiej gospodarki, ale mający też duże kon-
sekwencje dla funkcjonowania rynku zamówień pu-
blicznych.

Nie były to postulaty wymagające rewolucji. 
I wszystkie znalazły swoje odzwierciedlenie w nowym 
prawie. Teraz pozostaje przypomnieć, że ustawa to 
jedno, ale nie mniej ważne, a czasem nawet ważniej-
sze, jest jej stosowanie. Państwo musi więc zacząć sys-
tematycznie pracować nad mentalnością i podejściem 
swoich urzędników. To oni będą bowiem organizować 
i przeprowadzać przetargi, oni także ustalać będą wa-
runki, na jakich firmy mogą wziąć w nich udział. Nowe 
Prawo zamówień publicznych to ogromna szansa na 
odbudowę i rozwój tysięcy polskich firm. Nie wolno tej 
szansy zmarnować.

Tej szansy   
nie wolno nam  
zmarnowaćPi
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stają nam do dyspozycji na na-
sze własne wydatki. Na podsta-
wie wyników badania z 2018 r. 
 (prowadzonego przez GUS) 
przeciętny roczny ekwiwalent-
ny dochód do dyspozycji w Pol-
sce wyniósł 31 235 zł. W sto-
sunku do roku 2015 odnotowano  
wzrost dochodu o prawie 17 proc. 
(z 26 679 zł), natomiast w sto-
sunku do roku 2008 było to ok.  
67 proc. (z 18 685 zł). Jak widać, 
dynamika tego wzrostu jest niższa  
niż dynamika wzrostu wpływów 
podatkowych do budżetu cen-
tralnego. Co prawda więc boga-
cimy się, ale nie w takim samym 
tempie, jak „bogaci” się fiskus. 

W 2005 r. budżet pań-
stwa zebrał z podat-
ków niecałe 120 mld 

zł. W roku 2019 (nie ma jesz-
cze kompletnych danych za rok 
2020) było to już ponad 367 
mld zł. Krótko mówiąc, w ciągu 
półtorej dekady wpływy podat-
kowe zdążyły się potroić. 

Czy oznacza to jednak, że po-
datki stale rosną? Odpowiedź na 
tak postawione pytanie brzmi: 
i tak, i nie. 

W 2005 r. na statystyczne-
go Polaka (czyli w przeliczeniu na 
każdego obywatela bez względu 
na wiek i możliwość zarobkowa-
nia) przypadało 3127, 62 zł podat-
ku. W 2019 r. było to już 9569 zł. 
Czyli – co dość oczywiste – tak-
że ponad trzykrotnie więcej.

Musimy jednak pamiętać, że 
w tym czasie wzrosły także na-
sze dochody oraz PKB Polski. 
Przypomnijmy zatem, że pła-
ca minimalna w 2005 r. wyno-
siła 849 zł, a w 2019 r. 2250 zł. 
Wzrosła zatem w tym czasie 

nieco ponad dwukrotnie. Zatem 
minimalne wynagrodzenie ro-
śnie zdecydowanie wolniej niż 
wpływy podatkowe. 

Dochody rosną wolniej
Warto jeszcze zwrócić uwagę na 
tzw. dochód do dyspozycji. Czyli 
pieniądze, które teoretycznie zo-
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Gdyby przyjrzeć się uważnie wpływom podatkowym 
na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat (biorąc pod 
uwagę główne podatki, czyli PIT, CIT, VAT i akcyzę), 
szybko zauważylibyśmy, że suma zapłaconych przez 
Polaków danin rośnie w bardzo szybkim tempie. 
 Marek  KUTARBA

W ciągu ostatnich  15 lat  
roczne wpływy podatkowe wzrosły    trzykrotnie

     PODATKI



więcej niż w Polsce. Najwyższy 
wskaźnik ma Luksemburg, gdzie 
jest to ponad 38 tys. PPS. 

Warto także zobaczyć, jak 
się ma kwota zbieranych po-
datków do PKB. W 2005 r. po-
datki stanowiły równowartość 
18,13 proc. PKB. W 2019 r. sta-
nowiły natomiast 17,51 proc. Ge-
neralnie w zależności od tempa 
wzrostu gospodarczego wskaź-
nik ten oscylował na przestrzeni 
ostatnich 15 lat pomiędzy 16,05 
do nawet 19,98 proc. W prakty-
ce można by jednak przyjąć, że 
z tej perspektywy wysokość ob-
ciążeń podatkowych pozostaje na 
w miarę stałym poziomie. 

Struktura wpływów
Wyraźnie zmienia się nato-
miast struktura wpływów po-
datkowych. Spada udział 
w dochodach państwa podat-
ków dochodowych, a rośnie 
udział podatków pośrednich. Te 
ostatnie w 2005 r. wynosiły ok. 
43 proc. zebranych przez pań-
stwo podatków. W 2018 r. była  
to już połowa. W liczbach wy-
gląda to tak, że VAT liczony  
na głowę statystycznego Pola-
ka w 2008 r. wynosił 1352,80 zł,  
a w roku 2019 już 4712,86 zł, 
czyli niemal czterokrotnie więcej. 

Oznacza to, że coraz więcej 
podatków wpłacamy nie bez-
pośrednio na rachunki fiskusa, 
ale za pośrednictwem sklepo-
wych kas. Warto o tym pamię-
tać, bo często zapominamy, że 
płacąc w sklepie za konkretny to-
war, w sporej części płacimy też 
zawarte w cenie podatki podat-
ki. Z tytułu samego VAT dopłaca-
my przecież najczęściej 23 proc. 
A przecież sprzedawcy przerzu-

cają na klientów w cenie produk-
tów także inne obciążenia (m.in. 
podatek dochodowy oraz ZUS). 

To właśnie w rosnącej sile 
VAT kryje się przede wszystkim 
(choć nie tylko) tajemnica rosną-
cych wpływów do budżetu mimo 
w miarę stałych stawek podatko-
wych. W miarę, bo musimy pa-
miętać, że o ile stawki VAT w pew-
nym momencie wzrosły z 22 do 
23 proc., o tyle stawki podatków 
dochodowych były obniżane. 

Czy istnieje jednak możliwość, 
by przy stałych lub nawet obni-
żanych stawkach obciążenia po-
datkowe rosły? Oczywiście. Klucz 
tkwi bowiem nie w stawkach, ale 
w podstawie, od której są nalicza-
ne. W zakresie podatków docho-
dowych można przecież zacho-
wać stawki lub nawet je obniżyć, 
ale równocześnie zlikwidować 
ulgi (a tak się przecież stało) czy 
też ograniczyć firmom możliwość 
zaliczania pewnych wydatków do 
kosztów (wystarczy porównać, jak 
od 2008 r. wydłużyła się lista ta-
kich wyłączeń), by przy niższych 
stawkach zebrać dokładnie tyle 
samo, a nawet nieco więcej z po-
datków niż wcześniej. W przy-
padku VAT ten sam efekt moż-
na osiągnąć, przesuwając towary 
i usługi z grupy opodatkowanych 
niższymi stawkami do tej, w któ-
rej płaci się stawkę podstawową. 

Możliwości państwa w tym za-
kresie są nieograniczone, czego 
najlepszym (choć negatywnym) 
przykładem jest objęcie spółek 
komandytowych CIT. 

Kryzys? Jaki kryzys…
Wydawać by się mogło, że 
przedstawiony obraz mogą za-
kłócić dane za 2020 r., czyli rok 

Dla porządku dodajmy jesz-
cze, że z badań unijnych (prowa-
dzonych przez Eurostat) wynika, 
iż dochód do dyspozycji wynosił 
w Polsce w 2008 r. 8004 PPS, a w 
2018 r. 12 952 PPS (PPS to „stan-
dard siły nabywczej” – z jęz. ang. 
purchasing power standard, czyli 
umowna waluta wykorzystywana 
przez Eurostat do wyrażania re-
alnego poziomu PKB eliminują-
ca m.in. różnice w cenach). Zwięk-
szył się nieco więcej niż o połowę. 
Dla porównania w Estonii wynosił 
on w 2018 r. 15 038 PPS, a na Wę-
grzech 9716 PPS. Z kolei w boga-
tych Niemczech wynosił 24 876 
PPS na osobę, czyli dwukrotnie 

Bilans wpływów
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W ciągu ostatnich  15 lat  
roczne wpływy podatkowe wzrosły    trzykrotnie



I nie chodzi tu o relację procen-
tową płaconych podatków do za-
robków, ale o realnie wpłaca-
ne do kasy państwa pieniądze. 
Z tej perspektywy o wiele bar-
dzie „sprawiedliwy” wydaje się 
VAT, który wszyscy zostawiamy 
przy sklepowych kasach, doko-
nując codziennych zakupów.

Wyliczenia te mają też to 
uproszczenie, że nie uwzględnia-
ją faktycznej liczby podatników, 
tylko przyjmują za punkt odnie-
sienia liczbę Polaków, bez wzglę-
du na wiek (noworodek, który nie 
zarabia, liczy się tak samo jak ak-
tywny zawodowo 30-latek) oraz 
aktywność zarobkową. Zważ-
my jednak, że gdyby wpływy te 
przeliczyć na rzeczywistą liczbę 
podatników, dane te nie uległyby 
aż tak istotnej zmianie, jeśli cho-
dzi o wskaźniki obciążeń. Wyż-
sze byłyby natomiast jednost-
kowe wartości takiego obciążenia 
(średnia płacona przez jednego 
podatnika w złotych). 

Mimo iż wyliczenia staty-
styczne są swego rodzaju zaba-
wą liczbami, zapewne warto się 
nad wynikami takich zabaw głę-
biej zastanowić. Pozwoli to na zy-
skanie nieco szerszej i zupełnie 
innej perspektywy od tej ser-
wowanej nam na co dzień w ofi-

cjalnych przekazach 
medialnych. 
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pandemii. Wiele wskazuje jednak 
na to, że odchylenia te nie będą 
aż tak istotne, jak można by ocze-
kiwać. Przynajmniej w sferze wy-
sokości wpływów podatkowych 
oraz ich relacji do PKB oraz wy-
sokości wpłat liczonych na głowę 
statystycznego Polaka.

Nie są co prawda znane jesz-
cze dane za grudzień 2020 r., 
jednak szacunkowe dane na ko-
niec listopada (za 11 miesięcy) 
wskazują, że:
 w zakresie CIT zebrano ok. 37,7 
mld zł (plan roczny 38,5 mld zł), 
co stanowi 98 proc. zaplanowa-
nych na ten rok wpływów z tego 
tytułu
 w zakresie PIT – 57,2 mld zł 
(budżet 64,1 mld zł) czyli 89,2 
proc. planu
 w zakresie podatków pośred-
nich (VAT i akcyza) to z kolei 235,1 
mld zł (budżet 240,7 mld zł), 
czyli 97,7 proc. planu. 

Wykonanie budżetu wydaje 
się zatem w tej części raczej nie-
zagrożone.

Trzeba jednak pamiętać, że 
wielkości podane jako plan bu-
dżetowy wynikają z budżetu zno-
welizowanego już w trakcie trwa-
nia pandemii. Są zatem niższe niż 
rok wcześniej. Wówczas z tytu-
łu CIT zebrano niemal 40 mld zł  
(1,5 mld zł więcej niż obecny 
plan), z PIT prawie 65,4 mld zł  
(1,3 mld zł więcej niż obecny  
plan), a z podatków pośrednich  
ponad 253,2 mld zł (o 12,5 mld zł 
wię cej niż obecny plan). W su-
mie założone spadki nie są za-
tem aż tak wielkie, jak mogłoby 
się w pierwszej chwili wydawać. 

Biorąc jednak pod uwagę, że 
pandemia w sposób krytycz-
ny odbiła się również na sta-

nie liczebnym Polaków (w 2020 r.  
mieliśmy najwięcej zgonów od 
czasów zakończenia drugiej woj-
ny światowej) oraz wpłynie tak-
że na wzrost PKB (OECD szacuje, 
że PKB Polski spadnie w 2020 r. 
o około 3,5 proc.), nie wydaje się, 
by pokazane wcześniej wskaźniki 
(średni podatek na jednego Po-
laka i wielkość podatków w sto-
sunku do PKB) miały w znaczący 
sposób się zmienić. 

Zabawa liczbami 
I na zakończenie jeszcze uwaga. 
Wszystkie przedstawione wyli-
czenia mają oczywiście charakter 
statystyczny. Jeżeli zatem mówi-
my, że statystyczny Polak zapła-
cił w roku X około 2000 zł z ty-
tułu VAT, to wcale nie oznacza, że 
tak faktycznie było w przypad-
ku każdego z nas. Statystyka ma 
to do siebie, że uśrednia pewne 
wielkości. Jeśli zatem dwóch Po-
laków nie zapłaci w ogóle podat-
ku, a trzeci zapłaci 6000 zł, to 
średnio licząc na głowę zapła-
cili oni po 2000 zł. Warto o tym 
uproszczeniu pamiętać. Tym bar - 
dziej, że Polski system podatko-
wy jest dziś skonstruowany tak, 
że spora część obywateli może 
całkowicie uniknąć płacenia PIT 
dzięki uldze na dzieci (ale już nie 
VAT). Zaś niewielka w stosunku 
do całej populacji grupa pła-
ci podatki na dość 
wysokim pozio-
mi e . 
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Będę monotematyczny. Dziś znów o kosztach pra-
cy. Co prawda rząd nie opublikował żadnych pro-
jektów zmian w zakresie opodatkowania pracy, ale 

to tylko kwestia czasu. W analizach rządowych ośrodków 
analitycznych oraz w ogólnych, niezobowiązujących za-
rysach kierunków nowych polityk podatkowych może-
my przeczytać o zjawisku zbyt wysokiego opodatkowania 
pracy osób o najniższych dochodach. Dostrzeżenie przez 
rząd zbyt wysokiego opodatkowania powinno cieszyć. 
Ale jest to zbyt optymistyczna wiado-
mość, by nie wzbudzała podejrzeń.

Obstawiam w ciemno. Rząd obniży 
opodatkowanie osób najmniej zarabia-
jących, a korzystając z okienka zmian, 
wprowadzi nowe progi podatkowe, 
podwyższy opodatkowanie nie tyle 
najbogatszych, ile zarabiających trochę 
ponad przeciętną, a przy okazji jeszcze 
bardziej skomplikuje i tak skompliko-
wany system fiskalny w naszym kraju. 

Faktyczne problemy z opodatko-
waniem pracy to po pierwsze wspomi-
nany wcześniej wysoki klin dla umów 
o pracę. Przypominam: koszty zatrudnienia, które są za-
bierane przez organy administracji publicznej, wynoszą 
ponad 42 proc. całkowitej kwoty, jaką pracodawca prze-
znacza na pracę danej osoby. Tyle rząd zabiera, jeśli za-
rabiamy miesięcznie mniej niż 7125 zł brutto. Gdy prze-
kroczymy tę kwotę, sam nasz podatek PIT od każdej 
zarobionej złotówki wzrośnie z 17 do 32 proc. I oto kolejny 
problem. II próg podatkowy w Polsce.

Przypomnijmy: stawki PIT wynoszą 17 proc. i 32 proc. Tę 
drugą stawkę płacimy od zarobków ponad 85 528 zł rocz - 
nie. Kwota ta jest jednak niezmienna od… 11 lat. W 2009 roku, 
gdy wprowadzano II próg podatkowy i ustalano kwo-
tę wejścia do grona „bogatych, którzy powinni się hojniej 

dzielić z innymi”, średnie zarobki w naszym kraju wynosiły 
ok. 3100 zł (dziś niemal 5000 zł), a płaca minimalna 1276 
zł (w stosunku do 2800 zł w 2021 r.). Zarobki rosły i rosną. 
Coraz więcej z nas zarabia nominalnie więcej (nominalnie, 
bo realne zarobki rosną oczywiście wolniej.) II próg podat-
kowy broni się jednak dzielnie, pozostając niezmieniony. 

W konsekwencji coraz więcej Polaków odprowadza  
1/3 swojej pensji do fiskusa. Wystarczy zarabiać w Polsce 
1,4 wysokości średniego wynagrodzenia, by trafić do gro-

na najwyżej opodatkowanych obywa-
teli. W 2009 r. w tym gronie było  
2,2 proc. z nas, a w 2019 r. już 7,5 proc. 
Kraj bogaczy! Bogaczy podatkowych. 

Chcąc budować klasę średnią, wy-
daje się, że niewłaściwym jest zabie-
ranie 1/3 zarobków tym, którzy mają 
realną szansę tę klasą tworzyć. Inne 
konsekwencje? Oczywiście odchodze-
nie od umów o pracę na rzecz umów 
B2B, gdzie liniowa stawka 19 proc. 
z możliwością odliczenia kosztów staje 
się nad wymiar atrakcyjna, czy płacenie 
części wynagrodzenia pod stołem. 

Wszystko wskazuje na to, że rząd zajmie się w nadcho-
dzącym roku stawkami PIT. Można się tylko obawiać, że 
w ramach tych zmian zobaczymy na koniec roku nie tyle 
obniżone stawki podatkowe, podwyższone progi wejścia 
czy uproszczony system, ile nowe progi przeznaczone dla 
zarabiających ponad przeciętną. A empiria mówi jedno. 
Jakiekolwiek stawki w prawie nie są zapisane, tak efektyw-
na stawka opodatkowania wynosi w Polsce ok. 8 proc.

Jak to zrobić inaczej? Będę powtarzał jak mantrę. Mu-
simy wprowadzić jednolitą, równą stawkę podatkową od 
funduszu płac, w ramach której finansowany jest tak-
że system ubezpieczeń społecznych. Prosto, przejrzyście 
i równo. To są sprawiedliwe podatki. Takich się nie unika. 

Chcąc budować 
klasę średnią, 
wydaje się,  
że niewłaściwym 
jest zabieranie 
1/3 zarobków 
tym, którzy mają 
tę klasą tworzyć, 
prawda?



dzone również w Tarczy Bran-
żowej w przedmiocie np. 
zwolnienia ze składki na ZUS – 
komentuje sprawę Adam Abra-
mowicz.
Obecna tarcza nie jest już dla 
wszystkich firm, ale dla tych 
osób, które zostały najbardziej 
dotknięte pandemią. Dotyczy 
to firm działających pod wspo-
mnianymi 45 kodami Polskiej 
Klasyfikacji Działalności. Chodzi 
m.in. o restauracje, hotele, firmy 
turystyczne, fitness, zajmujące 
się kulturą, florystyką, a także 
o drukarnie, introligatornie i te 
z sektora edukacji.
– Pomoc przewiduje 6,5 mld 
zł dla mikrofirm, czyli tych za-
trudniających od 1 do 9 osób, 
i kolejne 6,5 mld dla firm za-
trudniających od 10 do 249 
pracowników. Według na-
szych szacunków, z Tarczy 
może skorzystać ok. 40-70 
tys. firm. Kwota, jaka jest na 

to zarezerwowana, to do 13 
mld zł – zaznacza wiceprezes 
PFR Bartosz Marczuk.

Subwencja finansowa PFR 
będzie miała charak-

ter bezzwrotny po 
spełnieniu przez 
przedsiębiorcę 
określonych wa-
runków.
– Trzeba pamię-
tać, że są okre-
ślone reguły 

N a początek warto za-
znaczyć, że PFR tym ra-
zem przy uruchamianiu 

tarczy uwzględnił część postu-
latów rzecznika MŚP. To dobra 
wiadomość dla przedsiębior-
ców zamierzających ubiegać 
się o subwencje. Chodzi przede 
wszystkim o dwie zasady po-
stulowane przez Adama Abra-
mowicza. Jedną z nich jest za-
sada umożliwiająca otrzymanie 
wsparcia dla kolejnych firm. 
Aby zakwalifikować się do pro-
gramu, należy posiadać jeden 
z 45 ujętych kodów Polskiej Kla-
syfikacji Działalności (PKD) na 
dzień 31 grudnia 2019 r. i 1 listo-
pada 2020 r. oraz w chwili zło-
żenia wniosku. Nie musi być to 
jednak kod dominujący. Dru-
ga to umożliwienie zakwalifiko-
wania się do programu firmom 
niezatrudniającym pracowni-
ków na umowę o pracę na koniec 
2019 r., którzy jednak zatrudnili 
choć jedną taką osobę do 31 lip-
ca 2020 r. Ponadto do pierwot-
nej listy 38 kodów PKD doda-

no 7 nowych kodów, w tym m.in 
kod agencji reklamowych, pod 
którym działają firmy organi-
zujące targi. konferencje czy im-
prezy rozrywkowe, o co również 
wnosił rzecznik MŚP.
– Do Biura Rzecznika MŚP zgła-
szało się wielu przedsiębiorców 
zwracających uwagę na problem 
dominującego kodu PKD. Czę-
sto kod dominujący nie jest 
miarodajny w stosunku do 
kodu, z którego przedsię-
biorca czerpie najwięk-
sze przychody. Cieszę 
się, że PFR przychylił się 
do moich uwag w tej kwe-
stii. Oczekuję, że podobne 
zmiany zostaną 
wpro-
w a -
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Od połowy stycznia mikro, małe i średnie firmy 
mogą składać wnioski o pomoc z tak zwanej Tarczy 
Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju.  – Tym 
razem wsparcie skierowane jest do wybranych branż, 
określonych odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji 
Działalności – informuje wiceprezes PFR Bartosz 
Marczuk.  Krzysztof  BUDKA

Tarcza Finansowa PFR 2.0  
– dla kogo i na jakich warunkach

     FINANSE

Wiceprezes 
zarządu Pol-
skiego Fundu-
szu Rozwoju 
Bartosz Mar-
czuk.

fot. PAP/Mateusz Marek



chodów powyżej 60 proc. Mak-
symalna kwota finansowania dla 
mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie 
możliwość umorzenia do 100 
proc. w zależności od utrzyma-
nia zatrudnienia w 2021 r.
Dla małych i średnich firm spa-
dek obrotów określono na mi-
nimum 30 proc. w okresie IV-
-XII lub w IV kwartale 2020 r. 
w porównaniu do analogiczne-
go okresu w 2019 r. Subwen-
cja może wynieść 70 proc. stra-
ty brutto (przed podatkiem) 
przedsiębiorstwa za miesiące 

od listopada 2020 r. do marca 
2021 r. Maksymalna kwota fi-
nansowania dla MŚP z Tarczy 
Finansowej 2.0 nie może prze-
kroczyć 3,5 mln zł z zastrzeże-
niem, że wysokość pomocy na 
jednego pracownika nie może 
przekroczyć 72 tys. zł.
– Podobnie jak w pierwszej 
Tarczy Finansowej PFR, po-
moc ta będzie udzielona szyb-
ko, w prosty i bezpieczny spo-
sób, za pośrednictwem systemu 
przygotowanego przez PFR 
i banki. Sam proces składania 
wniosków, co do zasady, jest kil-
kuminutowy – uzupełnia wice-
prezes PFR.
Tarcza Finansowa PFR 2.0 do-
stępna jest w 18 bankach komer-
cyjnych Szczegóły i regulamin 
programu na stronie interneto-
wej Polskiego Funduszu Rozwo-
ju (pfrsa.pl). 

tego programu, co oznacza, że 
trzeba spełniać warunki związa-
ne z prowadzeniem biznesu pod 
danym kodem PKD. Chodzi m.in. 
o określone spadki przychodu, to 
jest 2020 rok do 2019 o co naj-
mniej 30 proc. Te większe przed-
siębiorstwa będą otrzymywać 
refundację 70 proc. straty, którą 
sami będą obliczać, ale później 
będą się musieli z tego rozliczyć 
fizycznie pod koniec tego roku – 
dodaje Bartosz Marczuk.
W przypadku mikrofirm spadek 
obrotów to minimum 30 proc. 
w okresie IV-XII lub w IV kwar-
tale 2020 r. w porównaniu do 
analogicznego okresu w 2019 
r. Kwota subwencji zależna bę-
dzie od wielkości spadku przy-
chodów: 18 tys. zł na zatrudnio-
nego przy spadku przychodów  
o 30-60 proc., 36 tys. zł na za-
trudnionego przy spadku przy-

Pomoc dla firm

Premier Mate-
usz Morawiec-
ki podczas 
konferen-
cji prasowej 
w siedzibie 
KPRM infor-
muje o uru-
chomieniu 
Tarczy Finan-
sowej PFR 
2.0.
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cony, a zatem powstanie nad-
płata, którą urząd skarbowy bę-
dzie musiał podatnikowi zwrócić.

 
Spadek przychodów 
o połowę
Ze wstecznego odliczenia straty 
mogą skorzystać podatnicy PIT, 
którzy ponieśli w 2020 r.  stratę 
z pozarolniczej działalności go-
spodarczej z powodu COVID-19 
(strata powstaje wówczas, gdy 
koszty uzyskania przycho-
du przewyższają przychody 
z działalności), pod warunkiem, 
że uzyskane w 2020 r. przycho-
dy były niższe o co najmniej 50 
proc. od przychodów z tej samej 
działalności w 2019 r. Chodzi za-
tem o taką sytuację, w której po-
datnik, który w 2019 r. miał np.   
8 mln zł przychodów, w 2020 r. 
ma ich mniej niż 4 mln zł. Pa-
miętajmy, że chodzi w tym 

Na podstawie uchwalo-
nych w kwietniu 2020 r. 
przepisów tarczy anty-

kryzysowej, mających prze-
ciwdziałać skutkom pandemii  
COVID-19, podatnicy zyska-
li prawo do wstecznego odlicze-
nia straty za 2020 r. Wsteczne-

go, bo strata odliczona zostanie 
nie od przyszłych dochodów, jak 
ma to miejsce na zwykłych za-
sadach, ale od dochodu z 2019 r. 

Efektem odliczenia straty 
w korekcie zeznania za 2019 r. 
będzie zmniejszenie należnego 
podatku, który został już zapła-
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Aż 950 tys. zł mogą już teraz odzyskać podatnicy, 
których przychody spadły w 2020 r. o co najmniej 
50 proc. w stosunku do roku poprzedniego w związku 
z pandemią COVID-19. Pod warunkiem, że rok 2020 
zamknął się dla nich stratą podatkową oraz że złożą 
korektę zeznania za 2019 r. Marek  KUTARBA

Strata warta nawet  
5 milionów złotych



kowym 2020. Warunki dla po-
datników CIT są zbliżone. Rów-
nież konieczne jest poniesienie 
straty w roku 2020 w związku  
z COVID-19 oraz odpowied-
ni spadek przychodów. Z tym że 
strata powinna być poniesiona 
w roku podatkowym, który roz-
począł się przed dniem 1 stycz-
nia 2020 r., a zakończy się po  
31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął 
się po 31 grudnia 2019 r. a przed 
1 stycznia 2021 r. Również w tym 
przypadku przychody rok do 
roku powinny być mniejsze o co 
najmniej 50 proc. 

To zróżnicowanie wyni-
ka z tego, że o ile w przypadku 
podatników PIT rokiem podat-
kowym zawsze jest rok kalen-
darzowy, o tyle w przypadku po-
datników CIT wcale tak być nie 
musi. Co prawda i oni zwykle 
mają rok podatkowy pokrywają-
cy się z kalendarzowym, ale mają 
także możliwość wybrania inne-
go niż kalendarzowy roku podat-
kowego, trwającego 12 miesię-
cy. Stąd wspomniana wcześniej 
w przykładzie możliwość ustale-
nia trwania roku podatkowego np. 
od 1 marca do 29 lutego.

Ile do jednorazowego 
odliczenia?
Zgodnie z przepisami tarczy 
antykryzysowej w ramach ko-
rekty można odliczyć jedno-
razowo stratę do 5 mln zł. Jeśli 
strata poniesiona w 2020 r. była 
wyższa, w ramach korekty za 
2019 r. można odliczyć 5 mln zł. 
Nadwyżka może być natomiast 
odliczona w kolejnych pięciu la-
tach. Oznacza to, że taka nad-
wyżka będzie mogła być odli-
czona najwcześniej w zeznaniu 

za 2021 r. (w zeznaniu za 2020 r. 
strata jest wykazywana, a zatem 
nie ma jej od czego odliczyć). 

Co to oznacza w praktyce? 
Łatwo zobrazować to prostym 
przykładem. Wyobraźmy so-
bie spółkę, której rok podatkowy 
trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 
2019 r. spółka ta kończy z docho-
dem podatkowym wynoszącym 
20 mln zł (przy 40 mln zł przy-
chodów), od którego zapłaciła 
3,8 mln zł (przy stawce 19 proc.). 
W związku jednak z COVID-19 
rok 2020 zamyka się dla spółki 
stratą wynoszącą 5 mln zł (przy 
18 mln zł przychodów). W tej sy-
tuacji, z uwagi na to, że podatnik 
poniósł stratę w 2020 r., a jego 
przychody za ten rok były o po-
nad 50 proc. niższe niż w 2019 r., 
może złożyć korektę zeznania za 
2019 r., w której odliczy jedno-
razowo 5 mln zł. Spowoduje to, 
że podatek do zapłaty z zezna-
nia z 3,8 mln zł zmniejszy się do 
2,85 mln zł. W stosunku do za-
płaconego podatku jest to za-
tem o 950 tys. zł mniej. A zatem 
tyle odzyska podatnik w wyniku 
wstecznego odliczenia straty.

W sytuacji, gdyby w tych sa-
mych warunkach podatnik po-
niósł stratę wynoszącą nie 5, ale 
7 mln zł, to w korekcie zezna-
nia za 2019 r. odliczyłby 5 mln 
zł straty, odzyskując 950 tys. zł. 
Natomiast pozostałe 2 mln zł 
odliczyłby w zeznaniach za ko-
lejne lata, poczynając od zezna-
nia za 2021 r. (przy założeniu, że 
rok 2021 zamknąłby się dla po-
datnika uzyskaniem dochodu). 
W ten sposób jego przyszłe na-
leżności zmniejszą się o kolej-
ne 380 tys. zł. W sumie podatnik 
odzyska zatem 1,33 mln zł. 

przypadku o spadek przycho-
dów, a nie dochodu.

Tak rozumiana strata może 
być odliczona od dochodu, któ-
ry został już wcześniej rozliczo-
ny, czyli od dochodu z 2019 r. 
Z uwagi na to, że warunkiem od-
liczenia jest poniesienie stra-
ty w 2020 r., skorzystanie z tego 
odliczenia nie było możliwe 
przed końcem 2020 r. Wcze-
śniej bowiem, mimo że znany 
był dochód z 2019 r., nie można 
było określić wysokości straty za 
rok 2020. Do tego konieczne jest 
zamknięcie ksiąg za poprzedni 
rok. Takiego zamknięcia dokonu-
je się na 31 grudnia. A to ozna-
cza, że od 1 stycznia 2021 r. moż-
na już składać korektę zeznania 
za 2019 r., w której odliczona zo-
stanie strata z roku 2020. 

Możliwość wstecznego odli-
czenia straty dotyczy wszystkich 
podatników PIT oraz tych podat-
ników CIT, których rok podatko-
wy jest taki sam jak rok kalenda-
rzowy, tzn. trwa od 1 stycznia do 
31 grudnia. Podatnicy, których 
rok podatkowy trwa dłużej, zy-
skają taką możliwość dopiero po 
jego zakończeniu. Jeśli zatem np. 
podatnik CIT ma rok podatkowy 
trwający od 1 marca 2020 r. do 
28 lutego 2021 roku, to korektę 
będzie mógł złożyć dopiero od  
1 marca 2021 roku.

Nie dla wszystkich 
Prawo do wstecznego odlicze-
nia straty z 2020 r. i tym samym 
na uzyskanie zwrotu podat-
ku przysługuje podatnikom CIT 
oraz PIT spełniającym określo-
ne warunki. Dla podatników PIT 
jest to poniesienie wspomnianej 
wcześniej straty w roku podat-
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o 16 proc. Nie bez znaczenia po-
zostają tu także efektywne sta-
rania samych polskich firm do-
tyczące otwierania się na kolejne 
kierunki.

Wciąż jednak to Unia Europej-
ska pozostaje głównym odbior-
cą produktów rolnych z naszego 
kraju.

Optymistyczne dane
W okresie od stycznia do  
października 2020 r. sprzedaż  
zagraniczna artykułów rolno-
-spożywczych z Polski wyniosła  
28,3 mld euro. To wartość wyż-
sza o 1,8 mld euro niż w analo-
gicznym okresie rok wcześniej. 
Wszystko wskazuje zatem na to, 
że kolejne opublikowane przez 
Główny Urząd Statystyczny dane 
przyniosą informację o następ-
nym rekordzie eksportu rolno-

Działania resortu rolnic-
twa z czasów, gdy stery 
dzierżyli w nim kolejno 

Krzysztof Jurgiel i Jan Krzysz-
tof Ardanowski, okazały się 
strzałem w dziesiątkę. Chodzi 
tu o zintensyfikowanie aktyw-
ności w zakresie otwierania no-
wych rynków zbytu dla polskich 
artykułów rolno-spożywczych. 
Mowa przede wszystkim o ryn-
kach pozaunijnych, które mogą 
stanowić alternatywę umożli-
wiającą dywersyfikację ryzy-
ka generowanego przez realia 
rynkowe handlu zagranicznego.

Dziś wiele kategorii produkto-
wych dostarczanych przez pol-
skie gospodarstwa – hipotetycz-
nie – mogłoby powetować sobie 
osłabienie możliwości importo-
wych rynków unijnych zwiększe-
niem udziału w wartości wolume-

nu sprzedaży w krajach Azji czy 
północnej części Afryki.

Ciężka praca popłaca
Nie bez znaczenia pozosta-
je w tym kontekście akcja Poland 
Tastes Good, która miała na celu 
promowanie polskich artykułów 
w Tajlandii, Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich, Unii Europej-
skiej, Senegalu, Malezji i Chinach. 
Polscy rolnicy, przy wsparciu de-
dykowanego im ministerstwa 
oraz Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa, brali udział w mi-
sjach handlowych, które zaowo-
cowały wymiernymi zwyżkami 
wskaźników.

Przełożyło się to na wzrost 
sprzedaży artykułów rolno-spo-
żywczych na rynki pozaunijne, 
która tylko w pierwszych 10 mie-
siącach 2020 r. zwiększyła się 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI40

     ROLNICTWO

Eksport polskiej żywności  
ma się dobrze
Pandemia COVID-19, załamanie łańcucha dostaw, wielomiesięczna niepewność 
względem brexitu, grypa ptaków i afrykański pomór świń to tylko część 
problemów, z którymi musieli  borykać się polscy rolnicy w ubiegłym roku. 
Mimo wszystkich tych trudności krajowym dostawcom udało się osiągnąć 
wzrost wskaźników eksportowych na poziomie około 7 proc. Robert  KUJAWA

Eksport polskiej żywności  
ma się dobrze



Tylko w 2019 r. Polska wysła-
ła do Wielkiej Brytanii towary rol-
ne o wartości przeszło 2,8 mld 
euro, co stanowiło niemal dzie-
sięcioprocentowy udział ogól-
nego eksportu produktów rolno-
-spożywczych z naszego kraju. 
Dziś wiadomo, że mimo opusz-
czenia Wspólnoty przez Bry-
tyjczyków wskaźniki te rokrocz-
nie nadal będą wyższe. Dane za 
2020 r. każą prognozować, że 
wartość eksportu na Wyspy wy-
niesie około 3 mld euro.

Eksport to nie wszystko
Pandemia COVID-19 poka-
zała, jak ważne jest utrzyma-
nie właściwego balansu między 
handlem zagranicznym a wła-
ściwym zatowarowaniem na 
rynku wewnętrznym. Szczegól-
nie pierwsze miesiące pandemii 
uzmysłowiły, że wysoka i stabil-
na produkcja żywności jest im-
manentnym elementem bez-
pieczeństwa państwa. Problemy 
z dostępnością licznych grup 
towarów pojawiały się w niektó-
rych regionach Europy Zachod-

niej, ale także w państwach azja-
tyckich i afrykańskich.

Polska zyskała na proble-
mach innych, zwiększając wolu-
men eksportu do wielu margi-
nalnych dotychczas odbiorców, 
budując podwaliny dalszej eks-
pansji, nienarażającej jednocze-
śnie rynku wewnętrznego na ja-
kiekolwiek ryzyko.

Dziś rolnicy mogą produkować 
na przynajmniej dotychczaso-
wym poziomie. Sytuacja ta w każ-
dej chwili może się jednak zmie-
nić. Zagrożenie może nadejść ze 
strony Komisji Europejskiej, któ-
ra coraz silniej forsuje założenia 
Europejskiego Zielonego Ładu. 
Strategia ta może znacznie ogra-
niczyć potencjał produkcyjny 
nie tylko Polski, ale także innych 
państw Unii Europejskiej, odda-
jąc mozolnie zdobywane rynki 
gigantom z Azji oraz obu Ame-
ryk. Nie bez znaczenia pozosta-
ją także działania organizacji an-
tyhodowlanych, które wytrwale 
wywierają presję na ograniczanie 
funkcjonowania sektora hodowli 
zwierząt w naszym kraju. 

-spożywczego z Polski. Od czasu 
naszego wejścia do Unii Euro-
pejskiej rokrocznie eksport tych 
produktów rośnie. Co szczegól-
nie istotne, także saldo wymiany 
handlowej jest tu dla Polski nie-
zwykle korzystne i w omawianym 
okresie wyniosło 9,8 mld euro.

Optymizmem napawać powi-
nien także fakt, że Polacy utrzy-
mali silną pozycję na rynku bry-
tyjskim po brexicie. Do ostatnich 
dni 2020 r. trwała niepewność 
względem uzgodnień dotyczą-
cych nowego kształtu wymiany 
handlowej między Unią Europej-
ską a Wielką Brytanią. Wreszcie 
jednak się udało. Dla Polski miało 
to kapitalne znaczenie, ponieważ 
– zaraz po Niemczech – to wła-
śnie Wielka Brytania jest głów-
nym odbiorcą artykułów, któ-
re swój początek mają w polskich 
gospodarstwach. Szczególne 
znaczenie mają tu produkty mię-
sne: głównie wołowina, ale i inne 
kategorie naszych artykułów od 
lat cieszą się na Wsypach Brytyj-
skich niesłabnącym zaintereso-
waniem.

41FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Handel zagraniczny

Od stycznia 
do paździer-
nika 2020 r. 
sprzedaż za-
graniczna ar-
tykułów rolno-
-spożywczych 
z Polski wy-
niosła 28,3 
mld euro. To 
wartość wyż-
sza o 1,8 
mld euro niż 
w analogicz-
nym okresie 
rok wcześniej.

Eksport polskiej żywności  
ma się dobrze
Eksport polskiej żywności  
ma się dobrze
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Kurs walutowy jest także 
przedmiotem zaintere-
sowania spekulantów, 

którzy dokonują krótkotermi-
nowych transakcji na rynku 
finansowym, licząc na ko-
rzystną dla nich zmianę noto-
wań. Wartość waluty krajowej 
wskazuje na kondycję danej 
gospodarki oraz na oczekiwa-
nia rynku co do jej perspektyw. 
Chociaż kurs podlega licznym 
i  niekiedy gwałtownym waha-
niom, średnio- i  długookreso-
wo najbardziej wpływają na 
niego czynniki fundamentalne. 
Celem polityki gospodarczej 

jest doprowadzenie sytuacji 
makroekonomicznej do stanu 
równowagi wewnętrznej (brak 
luki popytowej, który oznacza 
pełne wykorzystanie mocy 
produkcyjnych przy pełnym 
zatrudnieniu) oraz zewnętrznej 
(optymalny poziom salda na 
rachunku obrotów bieżących), 
czemu sprzyjać powinien od-
powiedni poziom kursu walu-
towego. 

Dla polskiej gospodarki szcze-
gólne znaczenie ma kurs 
złotego wobec euro. Blisko  
60 procent naszego eksportu 

 Jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych w gospodarce otwartej 
jest wartość waluty krajowej wobec kluczowych walut zagranicznych.  
Chodzi szczególnie o odniesienie tego wskaźnika do walut tych państw 
(lub obszarów gospodarczych), z którymi prowadzona jest największa 
wymiana handlowa. Kursy walutowe są obserwowane przez uczestników 
życia gospodarczego z wytężoną uwagą. Bacznie śledzą je zatem decydenci 
odpowiadający za politykę gospodarczą, przedsiębiorcy uczestniczący 
w międzynarodowej wymianie handlowej, bankierzy centralni,  
banki komercyjne i ich klienci, których łączy kredyt w obcym pieniądzu.
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ność rynku pracy spowodowa-
na silnymi związkami zawodo-
wymi, które nie zgadzają się na 
redukcję wynagrodzeń. W tych 
okolicznościach substytutem 
obniżki płac zmniejszającej 

koszty przedsiębiorstw byłaby 
dewaluacja i  w  konsekwencji 
poprawa konkurencyjności. 
Jednak będąc w  obszarze 
wspólnego pieniądza, nie ma 
takiej możliwości, nie ma tak-
że sposobności oddziaływania 
krajowego banku centralnego 
na wartość własnej waluty 
poprzez odpowiednią politykę 
kursową. To zaś efektywnie 
poważnie utrudnia uzyska-
nie szybkich mechanizmów 
dostosowawczych. Praktycz-
nym skutkiem jest stagnacja 
wzrostu gospodarczego, chro-
nicznie wysokie bezrobocie 
i pogarszająca się sytuacja fi-
nansów publicznych. 

towarowego trafia właśnie do 
obszaru wspólnego pieniądza. 
W  pierwszej piątce państw, 
z którymi łączy nas największa 
wymiana handlowa, aż trzy są 
członkami strefy euro (Niem-
cy, Francja i  Holandia). Para  
walutowa EUR/PLN i  do-
konujące się na niej zmia-
ny mogą mieć zatem 
istotne przełożenie na konku-
rencyjność polskiego ekspor- 
tu i w konsekwencji na sytuację 
makroekonomiczną Polski. 

Wśród ekonomistów panu-
je konsensus co do tego, że 
w  okresie ostatniego kryzy-
su finansowego z  końcówki 
pierwszej dekady XXI wieku 
osłabienie złotego wobec euro 
odegrało istotną rolę stabilizu-
jącą dla rodzimej gospodarki. 
Dzięki posiadaniu własnej wa-
luty i  odpowiednim mecha-
nizmom dostosowawczym 
wynikającym z  płynnego kur-
su udało się Polsce przejść 
przez ten trudny czas, unika-
jąc spadku realnego PKB. Była 
to sytuacja wyjątkowa w  Unii 
Europejskiej, pokazująca, że 

w  warunkach trudnych me-
chanizm kursowy zapewnić 
może utrzymanie konkurencyj-
ności międzynarodowej. I cho-
ciaż ma ona charakter krótko-
okresowy, to jednak pozwala 

uniknąć negatywnych skutków 
makroekonomicznych, takich 
jak spadek produkcji i  będący 
jego pochodną wzrost bezro-
bocia, zanim nastąpią odpo-
wiednie dostosowania długo-
okresowe. 

O tym, jakie trudności powodo-
wać może pozbawienie się tego 
narzędzia, niech świadczy przy-
kład krajów południa Europy. 
We Włoszech na przykład przy 
wzroście nominalnych kosztów 
pracy nie następuje wzrost pro-
duktywności realnej, co spra-
wia, że państwo to systema-
tycznie traci konkurencyjność. 
Powodem może być sztyw-
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Dzięki posiadaniu własnej waluty i odpowiednim mechanizmom 
dostosowawczym wynikającym z płynnego kursu udało się Polsce 

przejść przez ten trudny czas, unikając spadku realnego PKB.
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znacznie wzrosła. Temu okre-
sowi towarzyszyła także duża 
zmienność PLN – w  2008 r. 
wyniosła ona niemal 6 proc.  

Pandemia COVID-19

Szczególnym wydarzeniem, 
także z  punktu widzenia go-
spodarczego, był wybuch na 
początku 2020 r. pandemii 
koronawirusa. Spowodował 
on największy od dekad kry-
zys gospodarczy, połączony 

z gigantycznym wzrostem nie-
pewności. 

Do naszego kraju koronawi- 
rus „dotarł” w  marcu 2020 r.  
W  efekcie „zamrożenia” 
znacznej części aktywności 
społecznej oraz w związku  
z zamknięciem wielu branż 
wprowadzonym przez rząd 
zmianie uległy także perspek-
tywy polskiej gospodarki. 
W  związku z  globalnym wy-
miarem pandemii taka sama 
sytuacja spotkała praktycznie 
bez wyjątku wszystkie kraje 
świata. Wobec tego zaczęły 
pojawiać się pytania już nie 
o  możliwy wzrost polskiego 
PKB, ale o  skalę recesji i  inne 
makroekonomiczne konse-
kwencje lockdownu i pozosta-

Kryzys finansowy 2008

Polska gospodarka wciąż zali-
czana jest do grona gospoda-
rek wschodzących. W  efekcie 
wszelkie zawirowania w gospo-
darce światowej przekładają 
się także na poważne wahania 
kursu złotego. Najczęstszym 
przejawem tego zjawiska jest 
ucieczka kapitału spekulacyj-
nego do tzw. bezpiecznych 
przystani, czyli najważniejszych 
aktywów rezerwowych (USD, 
euro, frank szwajcarski, złoto). 
Warto odwołać się tutaj np. do 
światowego kryzysu finanso-
wego z 2008 r. 

W ciągu roku od stycznia 2008 
do lutego 2009 r. wartość euro 
wyrażona w  walucie polskiej 
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Najczęstszym przejawem tego 
zjawiska jest ucieczka kapitału 

spekulacyjnego do tzw. bezpiecznych 
przystani, czyli najważniejszych aktywów 
rezerwowych (USD, EUR, CHF, złoto).

Kurs EUR/PLN w latach 2008–2020* 
(dane EBC)
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

średni kurs 3,515 4,329 3,994 4,118 4,184 4,197 4,184 4,182 4,364 4,250 4,260 4,298 4,43

średnia  
zmienność [w %]**

 5,92 4,34 1,84 5,28 2,17 1,16 0,59 1,95 1,19 1,14 1,40 0,68 2,12
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Niepewna sytuacja dotycząca 
rozwoju pandemii i pojawienie się 

drugiej fali zachorowań doprowadziło  
pod koniec października do ponownego  
wzrostu kursu EUR/PLN powyżej 4,60.

Realne i nominalne notowania EUR/PLN
(dane Europejski Bank Centralny)

Suma bilansowa NBP i podaż pieniądza M3 w mln zł
(dane NBP)
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tego. Polska waluta wyraźnie 
osłabiła się pod koniec marca, 
kiedy to przebity został poziom 
4,60 zł za euro. Następnie przez 
dwa miesiące para EUR/PLN 
oscylowała w  okolicach 4,55. 
Poprawa sytuacji pandemicz-
nej, w tym szczególnie znaczny 
spadek liczby zakażeń, prze-
łożyły się na poprawę nastro-
jów gospodarczych. Pierwsze, 
uwzględniające pandemię 
prognozy na 2020 r., dotyczące 
wzrostu gospodarczego oraz 
stopy bezrobocia pokazywały 
zaś, że Polska przechodzi przez 
ten kryzys bardzo dobrze w po-
równaniu do innych państw 
Unii Europejskiej. 

W tym kontekście jeszcze więk-
szego znaczenia nabrała war-
tość polskiej waluty. Pojawiły 
się obawy związane ze zbyt-
nim jej osłabieniem, które mo-
głoby mieć negatywny wpływ 
na koszt importu i na inflację. 

łych działań mających ogra-
niczyć rozprzestrzenianie się 
wirusa. 

Jednocześnie władze, w  tym 
te odpowiadające za politykę 
monetarną, zaczęły podejmo-
wać działania mające łagodzić 
szok spowodowany pandemią. 
Do kroków tych zaliczyć należy 
przede wszystkim zmniejsze-
nie obciążeń fiskalnych wobec 
przedsiębiorstw oraz bezpo-
średnie dofinansowanie tych 
z  nich, które najbardziej od-
czuły skutki wprowadzonych 
ograniczeń. 

Niestandardowe działania pod-
jął także Narodowy Bank Polski. 
Wymienić tutaj trzeba przede 
wszystkim obniżenie głów-
nej stopy procentowej do 0,1 
proc. oraz skup na rynku wtór-
nym obligacji wyemitowanych 
przez Polski Fundusz Rozwoju 
i  Bank Gospodarstwa Krajo-

wego. W  rezultacie doszło do 
zwiększenia sumy bilansowej 
banku centralnego oraz znacz-
nego wzrostu podaży pieniądza 
(agregat monetarny M3). War-
tości te od stycznia do listopada 
2020 r. zwiększyły się odpo-

wiednio o 15 proc. i 31 proc. Po-
jawiły się także obawy o wzrost 
inflacji spowodowany ekspan-
sywną polityką pieniężną. 

Presja na kurs złotego

Narastająca niepewność połą-
czona ze wzrostem zadłużenia 
oraz aktywnością NBP zaczęła 
wywierać presję na kurs zło-
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produkcji we wrześniu o  5,7 
proc.), mniejszemu od zało-
żeń wynikających z  ustawy 
budżetowej deficytowi budże-
towemu (saldo budżetu pań-
stwa za okres od stycznia do 
października wynosiło tylko  
12 mld zł) oraz wspomnianej 
wcześniej korzystnej sytuacji 
w  bilansie handlowym. W  po-
łowie grudnia złoty ponownie 
z poziomu ponad 4,60 zbliżać 
się zaczął do notowań 4,40 
za euro. Wówczas Narodowy 
Bank Polski podjął interwencję 
na rynku walutowym, której 
celem było osłabienie notowań 
złotego. Początkową niepew-
ność co do tego, czy miała ona 
miejsce, rozwiał w  wywiadzie 
dla „Obserwatora Finansowe-
go” prezes NBP Adam Glapiń-
ski. Tak tłumaczył konieczność 
tych działań:

– Pamiętajmy, że kurs wa-
lutowy dla takiej gospo-

darki jak nasza odgrywa 
istotną rolę jako parametr 
kształtujący ogólną restrykcyj- 
ność warunków monetar- 
nych i amortyzator wstrzą-
sów. W  2008 i  na początku  
2009 r. w reakcji na globalny kry-
zys finansowy złoty podlegał 
silnej deprecjacji, która obok 
automatycznych stabilizatorów 
w polityce fiskalnej była najważniej - 
szym czynnikiem, który po-
zwolił Polsce, jako jedynemu 
krajowi w  UE, uniknąć recesji 
(…) Powtórzę, brak dostosowa-
nia kursowego osłabia działa-
nie naturalnego mechanizmu, 
który pozwala gospodarkom 
o  płynnym kursie złagodzić 
skalę osłabienia koniunktury, 
wzmocnić możliwości oży-
wienia i  ograniczyć ryzyko 
nadmiernego obniżenia infla-
cji. Dlatego też narastająca 
ostatnio presja na wzrost war-
tości złotego jest bardzo nie-
pokojąca i  bardzo szkodliwa. 

Równocześnie poprawiać się 
zaczęła pozycja naszego kraju 
w  handlu międzynarodowym. 
Eksport towarów osiągnął za 
okres styczeń–październik 
wartość niemal 840 mld zł, 
a  nadwyżka w  międzynaro-
dowym obrocie towarowym 
wyniosła 42,4 mld zł. Słabnący 
złoty najpewniej przyczynił się 
do poprawy konkurencyjności 
polskiej produkcji za granicą. 
Niepewna sytuacja dotycząca 
rozwoju pandemii w  dalszym 
ciągu jednak wywierała wpływ 
na notowania złotego. I  tak 
pojawienie się drugiej fali za-
chorowań doprowadziło pod 
koniec października do po-
nownego wzrostu kursu EUR/
PLN powyżej 4,60. 

Podobnie jak wiosną złoty 
po głębszym osłabieniu za-
czął odrabiać straty, co moż-
na przypisać dobrym wy-
nikom z  przemysłu (wzrost 
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Import Eksport

Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego w mln zł
(dane NBP)
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Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią przełożył się na no-
towania złotego wobec euro, czyli waluty obszaru gospodarczego 

będącego głównym partnerem wymiany handlowej dla Polski. 

Złoty po spadku na początku pandemii w Polsce (marzec 2020 r.) 
szybko odrabiał straty, znaczne wahania kursu wytłumaczyć moż-

na kolejnymi falami zachorowań. Tak było także jesienią, kiedy kurs EUR/
PLN ponownie przekroczył 4,60.

Wpływ na stosunkowo szybkie umacnianie się złotego po okresach 
spadku miała relatywnie dobra kondycja polskiej gospodarki oraz 

mniej ekspansywna od EBC polityka monetarna polskiego banku central-
nego. 

Słabszy złoty pomagał polskiemu eksportowi, dodatnie saldo 
w handlu międzynarodowym pozytywnie kontrybuowało do PKB. 

Zbytnia aprecjacja złotego (szczególnie w ujęciu realnym) mogłaby 
w tych warunkach wywrzeć negatywne skutki na skalę postpande-

micznego odbicia polskiej gospodarki.

WNIOSKI:

1   https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/wywiad-prezesa-nbp-podsumowujacy-2020-rok-dla-obserwatora-finansowego/ (dostęp: 14.01.2021 – 
pogrubienie red. FPG).

monetarnych do dalszych 
interwencji. W  informacji po 
tym posiedzeniu RPP czyta-
my m.in. „W celu wzmocnienia 
oddziaływania poluzowania 
polityki pieniężnej na gospo-
darkę NBP może także stoso-
wać interwencje na rynku wa-
lutowym. Terminy oraz skala 
prowadzonych działań będą 
uzależnione od warunków ryn-
kowych”. 

Pytaniem otwartym jest, na 
ile ów komunikat ma charak-
ter werbalnego oddziaływania 
na rynek, a na ile rzeczywiście 
odzwierciedla gotowość Naro-
dowego Banku Polskiego do 
interwencji walutowych w celu 
osłabienia złotego. n

Szkodliwa z  punktu widzenia 
odbicia wzrostu naszego PKB 
i utrzymania dynamiki ekspor-
tu. W sytuacji naszej projekcji 

inflacji w 2021 r. na niskim po-
ziomie, tworzy to oczywiście 
przestrzeń do ewentualnych, 
zdecydowanych interwencji 
banku centralnego. Dlatego 
też Zarząd NBP od połowy 
grudnia 2020 r. dokonuje za-
kupu walut obcych na rynku 
walutowym w celu wzmocnie-
nia oddziaływania poluzowa-
nia polityki pieniężnej NBP na 
gospodarkę”.1 

Warto w  tym miejscu zwrócić 
uwagę, że suma bilansowa 
Eurosystemu zwiększyła się 
od początku roku o ponad 40 
proc., podczas gdy, jak wska-
zywano wcześniej, suma bilan-
sowa NBP wzrosła o 15 proc. 
Mechanizmem równoważą-
cym te różnice było zatem 
wejście banku centralnego na 
rynek walutowy w  celu za-
trzymania zbytniej aprecjacji 
złotego. Faktem jest także, że 
eksport netto znacznie dodat-
nio kontrybuował do polskiego 

PKB, co w  przyszłości może 
mieć istotny pozytywny wpływ 
na tempo postpandemicznego 
odbicia. 

Polityka monetarna

Także styczniowe posiedze-
nie Rady Polityki Pieniężnej 
potwierdziło gotowość władz 
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Brak dostosowania kursowego osłabia działanie 
naturalnego mechanizmu, który pozwala 

gospodarkom o płynnym kursie złagodzić skalę osłabienia 
koniunktury, wzmocnić możliwości ożywienia i ograniczyć 
ryzyko nadmiernego obniżenia inflacji. 

prezes Narodowego  
Banku Polskiego
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     HISTORIA

Któż nie słyszał o gorączce złota? Powstało mnóstwo filmów i powieści 
opisujących poszukiwania tego najcenniejszego kruszcu w Kalifornii, na Alasce, 
w Australii czy w Ameryce Południowej. Tymczasem mało znanym faktem, 
szczególnie w naszej historii, są dzieje poszukiwań wielkiej miedzi. Rudy, która 
w przypadku naszej najnowszej historii z pewnością jest metalem o wiele 
cenniejszym niż złoto. Jarosław  MAŃKA

W poszukiwaniu  
wielkiej miedzi
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większość czasu członkowie ko-
misji urzędowali w Warsza-
wie. Prezesowi komisji, biskupowi 

płockiemu Krzysz-
tofowi Szembekowi, 
podlegało 11 komi-
sarzy, których obo-
wiązkiem było wi-
zytowanie zakładów 
górniczych, spo-
rządzanie raportów 
oraz udział w sesjach 
(w ciągu pięciu lat 
odbyło się ich 41). 

Komisja powsta-
ła po pierwszym 
rozbiorze Polski i jej 

głównym celem było bicie na-
rodowej monety oraz odszuka-
nie i uruchomienie wydobycia 

rud metali, soli kamiennej, a póź-
niej także węgla z nowych złóż. 
Wskutek I rozbioru nasz kraj utra-
cił wiele kopalń, w tym żupy wie-
licko-bocheńskie. Król zdał sobie 
sprawę, że odkrycie, a następ-
nie wydobycie dochodowych dla 

państwa kopalin może zapew-
nić finansowe podstawy plano-
wanych reform Rzeczypospoli-
tej. Członkowie komisji traktowali 
więc swoja misję bardzo patrio-
tycznie i nie pobierali za pracę na 
jej rzecz wynagrodzenia. 

Już na samym początku dzia-
łalności komisja zleciła rozpo-
częcie prac górniczych w Mie-
dzianej Górze. Jesienią 1782 r. 
prace prowadzono w pięciu nowo 
wybudowanych szybach, których 
plan z 19 września 1782 r. zacho-
wał się do dziś. Ówcześni górni-
cy prawidłowo prowadzili rozpo-
znanie złoża. Przedmiotem ich 
poszukiwań i eksploatacji w ko-
palni budowanej w 1782 r. były 
pokładowe rudy miedzi i cynku, 
jak również zwarte koncentracje 
(„żyły”) rud miedzi.

Król osobiście wierzył w od-
krycie wielkiej miedzi, która de 
facto miała stać się źródłem fi-
nansowania tak potrzebnej pań-
stwu silnej armii, łożył więc na 
rozwój kopalń duże sumy. Zresz-
tą osobiście odwiedził Miedzianą 
Górę w lipcu 1787 r. Stwierdził, że 
jest zadowolony z postępu prac 
i stanu kopalń, po których wiele 

sobie obiecywał. Na dowód 
tego osobiście roz-

począł głębienie na-
stępnego szybu, wbija-

jąc pierwszą symboliczną łopatę 
w ziemię. 

Miedź z tego wyjątkowego 
przedsiębiorstwa wykorzysty-
wana była w mennicy królew-
skiej do produkcji monet: gro-
szy, półgroszy i trojaków, a także 
do produkcji dzwonów, blach da-
chowych, naczyń oraz galante-
rii metalowej (broni ozdobnej, 
figur). Niestety, jakość produko-

Polskie źródła historyczne 
udokumentowały fakt od-
krycia rud miedzi na te-

renach dzisiejszego 
województwa świę-
tokrzyskiego, w Mie-
dzianej Górze, już 
pod koniec w XVI w. 
Złoża miedzi od-
krył Jan Niedźwiedź 
(z kuźnicy Jasiów 
nad Bobrzą) pomię-
dzy 1590 a 1592 r. 
Był on kuźnikiem, co 
sugeruje, że miedź 
została odkryta 
przy okazji poszuki-
wań bądź eksploatacji rud żela-
za. Wkrótce powstała tam osada 
górnicza zajmująca się budo-
wą szybów górniczych oraz wy-
dobywaniem miedzi, a także 
wszelkich innych kruszców znaj-
dujących się w okolicy – w tym 
żelaza i ołowiu. 

W pierwszej połowie XVII w. 
na terenie Miedzianej Góry ist-
niało już kilka oddzielnych ko-
palń, na co wskazuje różny czas 
ich powstawania i forma dzierża-
wy. Bezpośrednim dowodem na 
chodnikową eksploatację złoża 
miedzianogórskiego w XVII w. są 
pozostałości podziemnych wy-
robisk, na które ponownie natra-
fili górnicy poszukujący złóż po-
nad 100 lat później, pod koniec 
XVIII w.

Komisja Kruszcowa
Pewnym casusem dla rozwo-
ju polskiego górnictwa sta-
ła się założona przez króla 
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego (w kwietniu 1782 r.) Komi-
sja Kruszcowa. Jej siedzibą była 
Miedziana Góra, jednak przez 
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Przemysł wydobywczy

Miedź 
wykorzystywana 
była w mennicy 
królewskiej do 
produkcji monet, 
dzwonów, blach 
dachowych, naczyń 
oraz galanterii 
metalowej.

Król Stanisław 
August Po-
niatowski ło-
żył na rozwój 
kopalń duże 
sumy. Gorąco 
wierzył w od-
krycie wielkiej 
miedzi.
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W ciągu trzech lat (1915–1918) 
zaborca wywiózł 1425 ton rudy.

Po odzyskaniu niepodległo-
ści polscy geolodzy kontynu-
owali górnicze poszukiwania 
miedzi w Górach Świętokrzy-
skich, jednak złoża w Miedzio-
wej Górze były już wyczerpane. 
Nie natrafiono na bogate złoża 
miedzi i poszukiwania przerwa-
no w 1923 r. Wydawało się, że 
wielka miedź w Polsce pozosta-
nie jedynie legendą…

Polski Schliemann
Jakimi cechami powinien charak-
teryzować się odkrywca złota? 
Oczywiście musi mieć wiedzę, 

wanych surowców, w tym mie-
dzi przekazywanej na potrzeby 
mennicy królewskiej, była sto-
sunkowo niska. Ostatecznie nie 
udało się odkryć wielkiej mie-
dzi. Ostatnim dzierżawcą kopal-
ni miedzianogórskich został na 
początku 1794 r. gen. Jan Bapty-
sta Komarzewski, który dołączył 
do insurekcji kościuszkowskiej. 
Wkrótce Polska utraciła niepod-
ległość. A jeśli chodzi o wielką 
miedź, to pozostały jedynie le-
gendy okolicznych mieszkań-
ców o „wielkim skarbie ukrytym 
w Miedzianej Górze”.

Pod nadzorem zaborców
Po zajęciu regionu świętokrzy-
skiego przez zaborców austriac-
kich, około 1797 r. wznowiono 
działalność miedzianogórskich 
zakładów górniczo-hutniczych. 
Austriacy spodziewali się uzy-
skać ze złoża miedzianogórskie-
go oprócz miedzi także srebro, 
ołów, cynk i antymon. 

W tym czasie zaczęła krą-
żyć wśród okolicznych mieszkań-
ców legenda o dzielnych polskich 
górnikach, którzy nie pozwolili, by 
bogate złoża wpadły w ręce za-
borcy. 

Wydobycie kopalin kontynu-
owano w czasach zależnego od 
Rosji Królestwa Polskiego, w gra-
nicach którego znalazła się Mie-
dziana Góra. Po Kongresie Wie-
deńskim kopalnia nosiła nazwę 
„Zygmunt” i podlegała kieleckiej 
Głównej Dyrekcji Górniczej, nad-
zorowanej bezpośrednio przez 
Stanisława Staszica (założyciela 
pierwszej polskiej uczelni tech-
nicznej – Szkoły Akademiczno-
-Technicznej w Kielcach). Wło-
darze Królestwa Polskiego wiele 

sobie obiecywali po dokopaniu 
się do skarbu miedzianogórskie-
go. Wkrótce jednak, po upadku 
powstania listopadowego, auto-
nomia Królestwa Polskiego znik-
nęła na długie lata. Olbrzymi 
majątek na poszukiwaniu wielkiej 
miedzi stracił natomiast adept 
kieleckiej uczelni Kazimierz Kos-
sowski, który założył nawet spół-
kę akcyjną. Znaleziona żyła mie-
dzi nie pokryła poniesionych 
kosztów i przedsięwzięcie zakoń-
czyło się fiaskiem.

Ostatnie większe ilości mie-
dzi z kopalni w Miedziowej Górze 
udało się wydobyć Austriakom 
po zajęciu tych terenów w 1915 r. 
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Test prototy-
powych cięż-
kich maszyn 
górniczych 
wykonanych 
w Zakładzie 
Doświadczal-
nym Kombina-
tu Górniczo-
-Hutniczego 
Miedzi w Lubi-
nie w 1969 r.



Urodzony w 1917 r. na Pogó-
rzu, w Haczowie pod Krosnem, 
w wielodzietnej rodzinie (miał 
dziesięcioro rodzeństwa), od ma-
łego wyróżniał się nieprzecięt-
ną bystrością umysłu. Chociaż 
rodzice Jana nie należeli do bo-
gatych, za namową nauczycieli 
wysłali syna do nowicjatu w Ko-
legium Serafickim w Rozwadowie. 
Chłopak jednocześnie rozpo-
czął naukę w gimnazjum huma-
nistycznym w Rozwadowie oraz 
w prywatnym gimnazjum kla-
sycznym. Szybko jednak okazało 
się, że młody Jan nie widzi swo-
jej przyszłości w zakonie, który 
porzucił w 1936 r. Zdał ekster-
nistycznie maturę w gimnazjum 
im. Jana III Sobieskiego i pod-
jął studia filozoficzno-teologicz-
ne w Kolegium Franciszkańskim 
w Krakowie. Na swoje utrzyma-
nie zarabiał dzięki objęciu posa-
dy prywatnego nauczyciela we 
dworze w Bziance. 

W 1939 r. Wyżykowski zamie-
rzał wstąpić do szkoły oficerskiej, 
jednak wybuch wojny pokrzyżo-
wał jego plany. Do wojska zgłosił 
na ochotnika, walcząc w kampanii 

wrześniowej, podczas 
której został wzię-
ty do niewoli. Dzięki 
niebywałemu szczę-
ściu i odwadze uda-
ło mu się zbiec. Przez 
jakiś czas ukrywał 
się w rodzinnym Ha-
czowie, po czym po-
nownie przyjechał do 
Krakowa, gdzie udało 
mu się znaleźć pra-
cę w Ubezpieczal-
ni Społecznej. Ko-

lejnym pomysłem na życiową 
drogę „polskiego Schliemanna” 

była…kariera śpiewaka operowe-
go. Jan zaczął pobierać konspira-
cyjne lekcje śpiewu operowego 
u prof. Bronisława Romaniszy-
na, tyle że ten odkrył u swojego 
ucznia chorobę krtani. 

I tak po wielu przygodach 
i perypetiach przyszły odkryw-
ca wielkiej miedzi zaraz po woj-
nie rozpoczął studia na Akademii 
Górniczo-Hutniczej, jednocześnie 
pracując w bytomskich kopalniach 
węgla kamiennego (Łagiewni-
ki, a następnie Radzionków), gdzie 
zdobywał doświadczenie doty-
czące technologii i przeróbki wę-
gla kamiennego. 

Szczęśliwym trafem dla pol-
skiej gospodarki okazało się 
służbowe przeniesienie Wyży-
kowskiego do Państwowego In-
stytutu Geologicznego (kon-
kretnie do Wydziału Rud), gdzie 
będąc już utytułowanym inży-
nierem zajął się zajął się po-
szukiwaniem złóż rud miedzi na 
Dolnym Śląsku. Wkrótce te po-
szukiwania stały się pasją i ob-
sesją świeżo upieczonego inży-
niera. 

 
Wielkie odkrycie
Wyżykowski z pewnością do-
brze znał historię Miedzianej 
Góry. Wiedział też, że w Sude-
tach wydobycie miedzi roz-
poczęto już pod koniec XIX w. 
Swoje badania poszukiwawcze 
rozpoczął w okolicach Kamien-
nej Góry, a następnie w pasie 
od Głuszyc do Słupca na Dol-
nym Śląsku. Poszukiwania te 
podsumował w opracowaniach 
„O występowaniu miedzi w niec-
ce śródsudeckiej oraz wstępnych 
pracach poszukiwawczych za 
rudami miedzi w rejonie  Nowej 

zdolność obserwowania przyro-
dy, ale przede wszystkim musi 
mieć upór i…wyjąt-
kowe szczęście. Tak 
było w przypadku 
odkrywcy zaginio-
nej Troi i… złotego 
skarbu króla Priama 
– Heinricha Schlie-
manna, niemiec-
kiego archeologa 
amatora. Nie mniej 
ciekawa jest historia 
z „polskim Schlie-
mannem”, czy-
li odkrywcą wiel-
kiej miedzi w Polsce – inż. Janem 
Wyżykowskim. 
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Przemysł wydobywczy

Kontynuując te 
odkrycia do 1959 r., 
Jan Wyżykowski 
udokumentował 
największe 
w Europie i jedno 
z największych 
w świecie złoża  
rud miedzi.
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podstawie których w 1971 r. opra-
cował i obliczył perspektywiczne 
zasoby rud miedzi na północ od 
monoklinu przedsudeckiego. 

Równolegle z prowadzony-
mi badaniami rozwijała się jego 
kariera naukowa, uwieńczona 

w 1973 r. objęciem 
stanowiska docenta 
w Instytucie Geolo-
gii. Bardzo pomoc-
ne w rozwoju pol-
skiego górnictwa 
miedzi okazało się 
jego kolejne opra-
cowanie projektu 
poszukiwań miedzi 
w Sudetach (niecka 
północno-sudecka). 
Dalsze badania od-
krywcy polskiej mie-
dzi przerwała na-
gła śmierć w 1974 r. 

Na szczęście odkrycia Jana Wy-
żykowskiego stały się podwaliną 
dalszych prac poszukiwawczych 
i dynamicznego rozwoju polskie-
go górnictwa miedzi. 

Ciężka praca, niebywały 
upór i wiara w realizację marzeń 
Wyżykowskiego sprawiły, że 
miedź stała się dla polskiej go-
spodarki metalem cenniejszym 
niż złoto. Wydobycie miedzi jest 
dla naszego kraju strategicz-
ną gałęzią gospodarki. KGHM 
Polska Miedź S.A. jest jednym 
z nielicznych przykładów pozy-
tywnego przejścia przez okres 
transformacji gospodarczej po 
1989 r. i bardzo dobrego zarzą-
dzania w dobie gospodarki wol-
norynkowej. Legenda o wiel-
kiej miedzi w Rzeczypospolitej, 
o której marzył król Stanisław 
August Poniatowski, stała się 
rzeczywistością.  

Rudy prowadzonych przez Za-
kład Złóż Kruszców Instytutu 
Geologicznego w latach 1953–
1954” i „Zagadnienie występo-
wania miedzi w utworach niec-
ki śródsudeckiej”, za co w 1954 r.  
Instytut Geologiczny przyznał 
mu tytuł adiunkta. Przez kolejne 
trzy lata Wyżykowski bezsku-
tecznie poszukiwał rud miedzi 
w monoklinie przedsudeckim. 

Podobnie jak Schliemann po-
szukujący Troi, Wyżykowski nie 
zrażał się niepowodzeniami i ne-
gatywnymi opiniami niektórych 
geologów opierających się na ba-
daniach niemieckich inżynierów. 
Twierdzenia, że skoro Niemcy nie 
znaleźli ogromnych złóż rudy, to 
z pewnością nie znajdzie ich Po-
lak Wyżykowski, jedynie mobili-
zowały upartego inżyniera rodem 
z Haczowa. Polski badacz konse-
kwentnie dalej prowadził poszuki-
wania, które po latach zakończyły 
się olbrzymim sukcesem. 23 mar-
ca w 1957 r. zespołowi wiertaczy 

i geologów Wyżykowskiego uda-
ło się odkryć bardzo bogate rudy 
miedzi i srebra w Sieroszowicach, 
a pół roku później w okolicach Lu-
bina. 

Kontynuując te odkrycia do 
1959 r., Wyżykowski udoku-
men tował najwięk-
sze w Euro pie i jed-
no z największych 
w świecie złoża rud 
miedzi. 

Zrealizowane 
marzenia
Dzięki temu odkryciu 
powstały dwa szyby 
wydobywcze w Lu-
binie i Polkowicach, 
stając się podstawą 
do rozwoju nowo-
czesnego kopalnic-
twa miedzi w Polsce. 
Wyżykowski, mimo wielkiego 
sukcesu, nie spoczął na laurach. 
W następnych latach kontynu-
ował poszukiwania i badania, na 
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Ciężka praca, 
niebywały upór 
i wiara w realizację 
marzeń Jana 
Wyżykowskiego 
sprawiły, że miedź 
stała się dla 
polskiej gospodarki 
metalem 
cenniejszym  
niż złoto.

fo
t. 

PA
P/

M
ac

ie
j K

ul
cz

yń
sk

i
Wydobycie 
miedzi na po-
ziomie 1050 m  
w kopalni  
Polkowice-Sie-
roszowice.






