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Udany zamach
na wolny rynek
Czy i w jakim stopniu dotknie nas Zielony Ład 

i flagowy projekt tego całego programu, czyli 
pakiet „Fit for 55”? Ile będzie kosztować naszą 

gospodarkę rzeczona transformacja energetyczna? 
Czy, a jeśli tak, to w imię czego powinniśmy ponieść 
ten koszt? Czy stać nas na to, by lekką ręką rezygno-
wać z naszego wielkiego skarbu narodowego, jakim 
obdarzyła nas natura, czyli węgla kamiennego i bru-
natnego, i ponosić koszty społeczne związane z ca-
łym sektorem wydobywczym? A inwestycje w atom 
i wodór? Warto? A jeśli tak, to za ile?

Pytania związane z tzw. unijną polityką klimatyczną 
i transformacją energetyczną mnożą się w zawrotnym 
tempie. A mimo tego niewielu jest takich, którzy gło-
śno je zadają, a jeszcze mniej tych, którzy zamierza-
ją wnikać i drążyć. A szkoda, bo coraz wyraźniej widać, 
że cały ten tzw. zielony program, tak ładnie opakowany 
marketingowo przez eurokratów, zmierza do tego, by 
wywrócić całą europejską gospodarkę do góry nogami, 
z polską gospodarką włącznie. 

Cytat z wywiadu z Anną Zalewską, posłanką do Par-
lamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedli-
wości: „Pakiet Fit for 55 to narzędzie, które może do-
prowadzić do ogromnego zubożenia obywateli 
Unii Europejskiej, w tym wielu Polaków. Jeże-
li wczytają się Państwo w te dokumenty, do-
strzeżecie, że one tak naprawdę nie mają 
nic wspólnego z ekologią, ale są po pro-
stu bardzo agresywnymi dyrektywami i roz-
porządzeniami, które mówią o opodatkowa-
niu, opłatach, karach, nakazach i zakazach 
(…) Najważniejsze, co widać w tych 

wszystkich dokumentach, to fakt, że za wszystko, abso-
lutnie za wszystko, zapłaci każdy obywatel Unii Euro-
pejskiej” – mówi w rozmowie z „Forum Polskiej Gospo-
darki” Zalewska. A wie, co mówi, bo z bliska patrzyła 
na to, jak tworzy się ten pakiet, kto, co i w imię czego go 
uchwala. Gorąco polecam rozmowę, którą publikujemy 
w tym numerze magazynu „FPG”, wszystkim – zarów-
no szczerym zwolennikom kolejnej rewolucji, tym ra-
zem podobno zielonej, jak i sceptykom i realistom, któ-
rzy w zeroemisyjnym zwrocie Unii dostrzegają nie tylko 
wyzwania, ale przede wszystkim zagrożenie.

A zagrożenie jest ogromne, skoro główny mistrz ce-
remonii tego całego przedsięwzięcia, czyli Frans Tim-
mermans idzie przez Europę z narracją rewolucyjną 
i nawet nie ukrywa, że za pomocą pakietu „Fit for 55” za-
mierza zburzyć dotychczasowy porządek. A mówiąc 
wprost, dokończyć zamach na wolny rynek i pozbawić 
Wspólnotę resztek kapitalizmu. A skoro tak, to nietrudno 
się domyślić, czym to wszystko może się skończyć. Na 
razie jako preludium mamy początki tzw. zielonej infla-
cji, ale w walce o klimat eurokraci niestety nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa.

Szkoda, że tak to wygląda, bo inwestowanie w nowe 
technologie, w odnawialne źródła energii, dbanie 

o środowisko i zachowania proekologiczne – te 
wszystkie działania mają głęboki sens. Również 
z biznesowego punktu widzenia. Pod warun-
kiem jednak, że będą to działania wolne od ja-
kiejkolwiek ideologii. Na razie jednak – przy-

najmniej w przypadku UE – na to się 
nie zanosi.
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Ochrona środowiska – tak, natomiast nie w taki sposób i nie takim 
kosztem. Pakiet „Fit for 55” to narzędzie, które może doprowadzić  
do ogromnego zubożenia obywateli Unii Europejskiej, w tym wielu 
Polaków. Jeżeli wczytają się Państwo w te dokumenty, dostrzeżecie,  
że one tak naprawdę nie mają nic wspólnego z ekologią, ale są po prostu 
bardzo agresywnymi dyrektywami i rozporządzeniami, które mówią 
o opodatkowaniu, opłatach, karach, nakazach i zakazach – mówi nam Anna 
Zalewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. 
 Rozmawiał Kamil GORAL

Powiedzmy to 
Polakom wprost: 
w najbliższych 
latach nic nie 
będzie ich 
bardziej dotyczyć, 
jak właśnie 
rozwiązania, 
które znajdują 
się w całym tym 
kontrowersyjnym 
pakiecie.

Anna Zalewska
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nie uda się osiągnąć tych 40 
proc., ustaliła… dużo wyższy 
próg, czyli 55 proc. Fransowi 
Timmermansowi zależało, żeby 
ostateczne decyzje w tej spra-
wie zapadły 14 lipca. Nie przez 

przypadek. Wyraź-
nie odwoływał się 
do rewolucji fran-
cuskiej –  14 lipca to 
dzień zburzenia Ba-
stylii. Timmermans 
idzie przez Unię Eu-
ropejską z narracją 
rewolucyjną. Pakiet 
„Fit for 55” ma po-
móc zburzyć stary 
porządek i utworzyć 
nowy. Jeżeli wczy-
tają się Państwo w te 
dokumenty, one tak 
naprawdę nie mają 
nic wspólnego 

z ochroną środowiska, ale są 
po prostu bardzo agresywnymi 
dyrektywami i rozporządzenia-
mi, które mówią o opodatkowa-
niu, opłatach, karach, nakazach 
i zakazach.

Mówimy o gigantycznym 
pakiecie, czyli setkach, je-
śli nie tysiącach stron róż-
nego rodzaju dokumentów. 
A można odnieść wrażenie, że 
w europejskiej opinii publicz-
nej temu tematowi nie po-
święca się zbyt dużo miejsca. 
Czy zgodzi się Pani z tezą, że 
być może autorzy tej rewolu-
cji trochę się boją tego, jak 
opinia publiczna w Polsce i w 
innych krajach UE zareagu-
je na te ich „dobrodziejstwa”?

Ma pan absolutną rację. To 
jest polityka Komisji Europej-
skiej, żeby uciekać w narrację, 
którą przecież wszyscy akcep-
tują – tego, że chronimy plane-
tę, że dbamy o środowisko, że 
dbamy o bioróżnorodność, su-
gerując obywatelom, żeby nie 
zawracali sobie głowy szcze-
gółami. Stąd też pomysł, by 
ogłoszone to wszystko zosta-
ło w czasie wakacji. Powiedzmy 
to Polakom wprost: w najbliż-
szych latach nic nie będzie ich 
bardziej dotyczyć, jak właśnie 

Pani Poseł, czym jest pakiet 
„Fit for 55” i dlaczego powin-
niśmy się tym tematem inte-
resować?

To dla Polski bardzo niebez-
pieczne rozwiązanie, o czym 
jeszcze powiem. 
Chodzi o zało-
żenie, by w całej 
Unii Europejskiej 
do 2030 r. obni-
żyć emisję dwu-
tlenku węgla o 55 
proc. w stosun-
ku do roku 1990. 
I od razu mała dy-
gresja. Jako eu-
roposłowie dys-
ponujemy oceną 
Unijnej Agencji 
Środowiska, któ-
ra wskazywała, że 
do 2030 r. nie bę-
dziemy w stanie osiągnąć celu 
założonego wcześniej, czyli 
obniżyć emisję o 40 proc. Ko-
misja Europejska postanowi-
ła jednak zbić termometr i za-
miast zastanowić się, dlaczego 

Co wynika z pakietu „Fit for 55”? Nic dobrego
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matycznymi. W związku z tym 
duża część społeczeństwa ła-
two słucha tego rodzaju argu-
mentów, nie wnikając w szcze-
góły. Jednocześnie tam jest 
jeszcze jedno dno – przy okazji 
prawa klimatycznego, Europej-
skiego Zielonego Ładu i pakietu 
„Fit for 55” jest próba napisania 
nowego traktatu bez trakta-
tu. Chodzi o to, by przy okazji 
różnego rodzaju rozwiązań (na 
przykład podatków od energii), 
pozbawić kraje członkowskie 
kolejnych kompetencji. Dlatego, 

rozwiązania, które znajdują się 
w całym tym pakiecie. I dodam: 
pakiecie bardzo kontrowersyj-
nym. Najważniejsze, co widać 
w tych wszystkich dokumentach, 
to fakt, że za wszystko, absolut-
nie za wszystko, zapłaci każdy 
obywatel Unii Europejskiej.

Unia Europejska jako całość 
odpowiada za niecałe 10 proc. 
światowej emisji CO2. Jak tłu-
maczą zwolennicy propozycji 
Europejskiego Zielonego Ładu 
cały ten gigantyczny wysiłek, 
biorąc pod uwagę tę niedużą 
liczbę procentowego udziału 
Wspólnoty w emisji dwutlen-
ku węgla w skali świata?

Jest jeszcze jedna liczba bar-
dzo ważna w tym kontekście. Ze 
wszystkich kopalni mieszczą-
cych się na terenie Unii Europej-
skiej mamy tylko 4 proc. świa-
towego wydobycia węgla! I choć 
słychać zobowiązania i deklara-
cje ze strony Chin, Indii, Austra-
lii, czy Stanów Zjednoczonych, 
że państwa te również będą 
uczestniczyć w obniżaniu emisji 
CO2, to jednocześnie pojawia-
ją się informacje o powstawaniu 
300-gigawatowych elektrowni 
zasilanych węglem. Japończy-
cy, po swoich doświadczeniach 
związanych z energetyką jądro-
wą, budują 23 kopalnie opar-
te na węglu, ale oni są mądrzy 
– konstruują je w taki sposób, 
aby pochłaniać dwutlenek wę-
gla. Unia Europejska mówi tak: 
„Musimy dać przykład świa-
tu”, ale w tle tej próżności widać 
chęć sprzedaży różnego rodza-
ju nowych technologii temu „ca-
łemu światu”. I to jest główny cel 
transformacji energetycznej.

Dlaczego w takim razie nie-
wielu jest takich w Unii Euro-
pejskiej, którzy to dostrze-
gają, a ogromna rzesza ludzi 
tego nie rozumie? Przecież to 
są rzeczy zupełnie oczywiste 
i każdy, kto choć chwilę zasta-
nowi się nad problemem, po-
winien dojść do takich właśnie 
wniosków.

Przez ostatnie 20 lat wpro-
wadzano w przestrzeń obywa-
teli całego świata przekona-
nie o końcu świata, który będzie 
spowodowany zmianami kli-
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obywateli Wspólnoty, którzy 
żyją w ubóstwie energetycz-
nym. I to nie tylko ci, którzy się 
grzeją, ale również ci, którzy się 
chłodzą. To jest ten sam system. 
W związku z tym możemy so-
bie wyobrazić kolejne dziesiąt-
ki milionów, którzy w tym ubó-
stwie energetycznym zaczną za 
chwilę funkcjonować.

Wróćmy do istoty dokumen-
tów składających się na „Fit 
for 55”. Jakie propozycje uzna-
łaby Pani za najbardziej nie-
bezpieczne dla obywateli Unii 
Europejskiej?

W każdym z tych dokumen-
tów znajduje się coś niebez-
piecznego. Skoro jednak mówi-
liśmy przed chwilą o ubóstwie 
energetycznym, zacznę od ETS, 
czyli systemu handlu upraw-
nieniami do emitowania dwu-
tlenku węgla. To, że wymknął 
się on spod kontroli i znalazł się 
pod całkowitą pieczą spekulan-
tów, świadczy chociażby fakt, 
że mimo iż mamy pandemię, 
trwały lockdowny, wyłączy-
liśmy niemal całą gospodar-
kę, nie wiedzieć jakim cudem 
w ciągu kilku miesięcy dwukrot-
nie wzrosła cena za tonę emi-
sji dwutlenku węgla. W jednej 
z dyrektyw jest mowa o tym, 
że w takich sytuacjach Komi-
sja Europejska powinna inter-
weniować, powołując specjalny 
zespół. Wystąpiłam więc o po-
wołanie takiego zespołu, powo-
łując się na zapisy w tejże dy-
rektywie. Po miesiącu dostałam 
odpowiedź od Fransa Timmer-
mansa, który uznał, że wszyst-
ko jest ok i że powinno tak zo-
stać, bo za chwilę ten system 

będzie jeszcze droższy i dzię-
ki temu zniszczy i zburzy to, co 
wytwarza jakikolwiek ślad wę-
glowy. Niebezpieczny jest sam 
algorytm, bo oczywiście je-
steśmy w tych wszystkich pa-
kietach zakładnikami algoryt-
mów. Jeszcze 10–20 euro więcej 
za tonę dwutlenku węgla, a nie 
trzeba będzie żadnego pakie-
tu, bo wszystkie spółki, które 
są oparte w jakikolwiek sposób 
o węgiel, zwyczajnie będą ban-
krutować. I to nie tylko w Polsce, 
ale w całej Unii Europejskiej, co 
przełoży się na niekontrolowa-
ną i dziką transformację ener-
getyczną. Jeżeli do tego doło-
żymy dwa dokumenty – jeden 
obowiązujący, drugi, który jest 
już w ostatniej fazie negocjacji, 
w których Komisja Europejska 
żąda, by do 2025 r. zakończyć 
subsydiowanie na poziomie lo-
kalnym, regionalnym, krajo-
wym i europejskim wszystkiego, 
co oparte jest nie tylko o węgiel, 
ale również o ropę i gaz, to nie 
wiem, czy jesteśmy sobie w sta-
nie wyobrazić, co się stanie. 

Kolejny pomysł, który do-
tkliwie odczują obywatele (mam 
nadzieję, że na to ostatecznie nie 
będzie zgody), to włączenie do 
systemu ETS transportu osobo-
wego i budynków mieszkalnych, 
domków jednorodzinnych. Czy-
li za emisję CO2 płacić będą już 
nie tylko firmy produkcyjne, ale 
również bezpośrednio obywate-
le. W systemie handlu emisjami 
znalazł się też transport lotniczy 
(od razu widać to po cenach bile-
tów) i transport morski. Ten dru-
gi rozszerzony został nie tylko 
o sam przewóz, ale również m.in. 
o porty. 

że w Komisji Europejskiej mamy 
w tej chwili dominującą grupę 
lewicowo-liberalną, która chce 
doprowadzić do zbudowania 
jednego państwa, na wzór Sta-
nów Zjednoczonych. A Komisja 
Europejska ma być rządem ta-
kiego państwa. To wyraźnie wi-
dać. Dlatego negocjacje krajów 
członkowskich, Rady Europej-
skiej będą bardzo trudne i wła-
ściwie będą decydować o tym, 
czym Unia Europejska za chwi-
lę się stanie. Warto pamiętać, że 
już w tej chwili mamy 50 mln 
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klimatycznej.
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Muzeum Mt 5,14 Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego w Warszawie zorganizowało przed 
beatyfikacją konferencję na temat pracy w myśli 

Prymasa. Po moim wykładzie o wpływie życia ducho-
wego na jakość pracy padło jedno pytanie. Redaktor Ra-
fał Woś zapytał, w czym przeszkadza mi centralny pla-
nista. 

Myślę, że najlepiej zajrzeć do książki „Duch pracy 
ludzkiej”, którą Wyszyński wydał tuż u progu swojej bi-
skupiej posługi w 1946 r. Wielu kojarzy Wyszyńskie-
go jako przedstawiciela lewicy społeczno-gospodarczej. 
Lektura książki o pracy pokazuje jednak, że w zasadni-
czych kwestiach Wyszyńskiemu bliżej 
do ducha kapitalizmu. 

Podstawą gospodarki wolnoryn-
kowej jest poszanowanie dla własno-
ści prywatnej. Wyszyński przypomi-
na klasyczna naukę Kościoła sięgającą 
czasów św. Tomasza z Akwinu, któ-
ra głosi, że wolą Boga było, by dla 
utrzymania ładu w świecie prawo do 
własności prywatnej było oddzielo-
ne od użytkowania na rzecz dobra 
wspólnego. Prymas dodaje, że człowiek podejmuje pra-
cę i powinien ją dobrze wykonywać, by miał z czego po-
magać innym. Obowiązek jałmużny zakłada posiadanie 
dóbr materialnych. 

Wyszyński nie polemizuje otwarcie z marksizmem 
w „Duchu ludzkiej pracy”. Tam, gdzie są największe roz-
bieżności z nauką Kościoła, podkreśla prawidłowe jego 
nauczanie. Jednym z socjalistycznych mitów było twier-
dzenie, że praca w socjalizmie stanie się przyjemnością. 
Idąc za nauczaniem Kościoła, Prymas naucza, że praca 
jest zawsze związana z trudem i swój odkupieńczy cha-
rakter czerpie z planów Bożych dla rozwoju Królestwa 
Niebieskiego, które ma swój początek na ziemi. 

W przeciwieństwie do socjalizmu, który uzależnia 
człowieka od centralnego planisty, człowiek u Wyszyń-
skiego jest wolny. Odkrywa Boży porządek w świecie 
i swoje talenty. Potem angażuje się w świadome dzia-
łania, by osiągać nadprzyrodzone cele. Wyszyński wi-
dzi człowieka jako rozumnego współpracownika Stwór-
cy, którego celem jest doprowadzenie dzieła stworzenia 
do końca. 

Wyszyński nauczał, że praca nie stoi na przeszko-
dzie w jego relacji z Bogiem. Człowiek wewnętrznie wol-
ny przez pracę jest w stanie sam siebie kształtować 
i rozwijać. Życie pokazało, że również w socjalizmie, po-

mimo że został pozbawiony wolno-
ści zewnętrznej. Podstawą życia ze-
wnętrznego jest u Wyszyńskiego 
życie wewnętrzne. Duchowość po-
zwala człowiekowi w każdych warun-
kach kierować swoim życiem i nadać 
mu sens. 

Wyszyński nie wiedział, jak długo 
potrwa życie w PRL-u. Nie czekał na 
obalenie rządu. Nauczał, że rozwijanie 
cnót niezbędnych do dobrego wyko-

nywania pracy prowadzi do świętości tu i teraz. Nie od-
kładał tego na lepsze czasy. 

Nauczanie Prymasa Tysiąclecia jest aktualne również 
dzisiaj. Nie głosił kazań do przedsiębiorców, ponieważ 
tych przedsiębiorców w zasadzie nie było, ale z jego na-
uki jasno wnika, że przedsiębiorca też odkrywa Boże pla-
ny w świecie i musi realizować je w taki sposób, by do-
prowadziły go do życia wiecznego.

Harold Wilson, brytyjski polityk i członek Partii Pracy, 
chwalił się, że lekturę „Kapitału” Karola Marksa zakończył 
na drugiej stronie. W biografii Wyszyńskiego dowiaduje-
my się, że Prymas przeczytał „Kapitał” trzy razy. Niektó-
re książki należy czytać z uwagą do samego końca.

Przedsiębiorca 
też odkrywa Boże 
plany w świecie 
i musi realizować je 
w taki sposób, by 
doprowadziły go 
do życia wiecznego.
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Musimy wspierać rząd poprzez 
komunikowanie obywatelom 

prawdy o zagroże-
niach, jakie niesie ze 
sobą pakiet „Fir for 
55”. Rząd musi mieć 
siłę swoich obywa-
teli. Ochrona śro-
dowiska – tak, na-
tomiast nie w taki 
sposób i nie takim 
kosztem. Jeszcze raz 
powtórzę, ten pakiet 
nie ma nic wspólne-
go z ochroną śro-
dowiska, jest za to 
narzędziem, które 
może doprowadzić 

do ogromnego zubożenia oby-
wateli Unii Europejskiej, w tym 
wielu Polaków. 

Oprócz tego mowa jest też 
o podatku energetycznym. 
Wszystko, co kopalne, ma być 
dodatkowo opodatkowane. No 
i nie zapominajmy o tzw. strate-
gii leśnej, która mówi, że 30 proc. 
lasów ma być częściami chronio-
nymi, a jedna trzecia z tego – ści-
śle chronionymi. To oznacza, że 
człowiek nie będzie mógł nawet 
pójść na grzyby do takiego lasu. 

Z tego, co Pani mówi, wyła-
nia się naprawdę przerażający 
obraz. Moje ostatnie pytanie, 
bo chciałbym, żebyśmy mimo 
wszystko zakończyli tę rozmo-
wę jakimś pozytywnym akcen-
tem, jest następujące: czy ist-
nieje szansa, że się przed tym 
wszystkim obronimy, czy te 

szkodliwe założenia uda się ja-
koś powtrzymać?

Myślę, że tak. 
Tym bardziej że 
rząd Polski wca-
le nie jest osamot-
niony w tej walce. 
Mało tego – euro-
deputowani, nawet 
ci najbardziej „zie-
loni”, jak przewodni-
czący mojej komisji, 
który jest zaufanym 
europosłem prezy-
denta Macrona, po-
wiedział krótko po 
przedstawieniu tego 
pakietu, że całej Unii 
Europejskiej grożą żółte kami-
zelki, nawiązując oczywiście do 
słynnych protestów we Francji. 
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     WYWIAD

Jeszcze 10–20 
euro więcej za tonę 
CO2, a nie trzeba 
będzie żadnego 
pakietu, bo 
wszystkie spółki, 
które są oparte 
w jakikolwiek 
sposób o węgiel, 
zwyczajnie będą 
bankrutować.

W lipcu Komi-
sja Europejska 
przyjęła pakiet 
„Fit for 55”.
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wyższego szczebla) lub rodza-
ju działań, o których ma prawo 
decydować (np. wspólnego za-
rządzania sprawami prawnymi 
lub zagadnieniami finansowy-
mi). Podmiot taki powinien być 
w stanie narzucić swoją wolę in-
nym członkom grupy VAT pod-
legającym jakiejś formie nad-
zoru i rozliczalności.

I tu bardzo ważna uwaga: 
podczas całego okresu istnie-
nia grupy VAT zachodzić muszą 
wszystkie trzy typy powiązań. 
To oznacza, że wystąpienie tyl-
ko jednego rodzaju powiązań 
nie wystarczy, aby grupa VAT 

Grupy VAT będą nowym 
rozwiązaniem w pol-
skim porządku praw-

nym, ale ich struktura i zasady 
tworzenia, a także sposób roz-
liczeń, zostały zawarte w pro-
jekcie nowelizacji m.in. usta-
wy o VAT w ramach Polskiego 
Ładu. W Unii Europejskiej 18 
państw taką instytucję już 
w swoich regulacjach posiada, 
a trzy wprowadziły grupę VAT 
w celu uproszczenia obowiąz-
ków dokumentacyjnych.

Co ważne, utworzenie grupy 
VAT będzie dobrowolne. W za-
łożeniu ten nowy sposób or-
ganizacji firm ma pozwolić na 
uproszczenia w rozliczeniach 
między członkami utworzo-
nej grupy. Warto w tym miejscu 
dodać, że rozliczenia grupowe 
są dziś możliwe na gruncie CIT. 
Pomysłodawcy zmian w przepi-
sach nie widzą więc przeszkód, 
aby podobnego rozwiązania nie 
wprowadzić w obszarze VAT.

Kto utworzy grupę
Zgodnie z projektem noweliza-
cji tworzenie grup VAT zostanie 
udostępnione dla podmiotów 
powiązanych finansowo, ekono-
micznie i organizacyjnie. Powią-

zania finansowe zostały określo-
ne jako posiadanie przez jeden 
z podmiotów tworzących gru-
pę VAT bezpośredniego, ponad  
50-proc. udziału w kapitale za-
kładowym lub w tej części kapi-
tału zakładowego pozostałych 
podmiotów.

Powiązania ekonomiczne to 
działalność powiązanych człon-
ków grupy w tej samej branży. 
Jednak chodzi tu nie tylko o taki 
sam charakter głównej działal-
ności członków grupy, ale także 
uzupełnianie się i współzależ-
ność prowadzonej działalności 
czy też prowadzenie działalno-
ści w całości lub w dużej mierze 
wykorzystywanej przez człon-
ków grupy. Takie określenie po-
wiązań ekonomicznych ma wy-
kluczać z grupy VAT sztuczne 
struktury podmiotów pozba-
wionych jakiegokolwiek znacze-
nia gospodarczego.

Ostatnim elementem są po-
wiązania organizacyjne. Ozna-
cza to, że w grupie będzie mu-
siał być podmiot zarządzający, 
który będzie działał poprzecz-
nie w całej grupie VAT. Będzie 
go można ustalić na podsta-
wie jego miejsca w hierarchii 
(np. dzielone kierownictwo naj-
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dzie zawierać następujące in-
formacje:
•  jaka jest nazwa podatnika 

(będzie ona dodatkowo za-
wierała oznaczenie „grupa 
VAT” lub „GV”),

•  jakie podmioty wchodzą 
w skład grupy,

•  jaki jest kapitał zakładowy,
•  który z podmiotów będzie 

przedstawicielem grupy VAT,
•  kto jest udziałowcem (akcjo-

nariuszem), a także jaka jest 
wysokość ich udziału w kapi-
tale zakładowym podmiotów 
tworzących grupę VAT, posia-
dających co najmniej 50 proc. 
udziałów (akcji) tych podmio-
tów,

•  jaki jest czas trwania grupy 
VAT (nie krótszy niż 3 lata).

Po zawarciu umowy grupa 
VAT będzie musiała zostać za-
rejestrowana w urzędzie skar-
bowym. Będzie musiała także 
wystąpić o nadanie NIP.

Jak już wspomnieliśmy, 
czas trwania gru-
py będzie określo-
ny w umowie o jej 
utworzeniu i nie bę-
dzie mógł być krót-
szy niż trzy lata. 
Status ten będzie 
mógł być przedłu-
żony, ale wówczas 
konieczne będzie 
podpisanie kolejnej 
umowy, po speł-
nieniu wszystkich 

warunków, uprawniających do 
utworzenia grupy VAT. Co istot-

ne, przedstawiciel grupy będzie 
musiał informować skarbów-
kę o wszelkich zmianach doty-
czących grupy. Będzie miał na 
to 14 dni od zajścia modyfika-
cji. Gdy się okaże, że w trakcie 
obowiązywania umowy wystą-
pią zmiany w stanie faktycznym 
lub w stanie prawnym skutku-
jące naruszeniem warunków 
uznania grupy VAT za podatni-
ka, dzień poprzedzający dzień 
wystąpienia tych zmian będzie 
dniem, w którym nastąpi utra-
ta przez grupę VAT statusu po-
datnika.

Jakie korzyści? 
Zapewne wiele podmiotów po-
wiązanych będzie analizować 
korzyści płynące z utworze-
nia grupy VAT, zanim na taki 
krok się zdecyduje. Warto więc 
wskazać, że podstawą funkcjo-
nowania grup VAT ma być re-
gulacja przewidująca, że dosta-
wy towarów i świadczenie usług 
przez podmioty należące do 
tej grupy nie stanowią czynno-
ści podlegających opodatkowa-
niu. Chodzi bowiem o wprowa-
dzenie neutralności podatkowej 
wewnątrz grupy. To spowodu-
je zmniejszenie dokumentacji, 
a także wyeliminuje faktury we-
wnątrz grupy i odliczenia VAT. 

Grupa VAT będzie także do-
konywać wspólnych rozliczeń 
podatku od towarów i usług. 
Deklarację w imieniu grupy bę-
dzie składał ustanowiony dla 
niej przedstawiciel. 

powstała. Kluczowe jest rów-
nież to, że grupa VAT nie będzie 
mogła być człon-
kiem innej grupy 
VAT, co ma unie-
możliwić tworzenie 
struktur wielostop-
niowych.

Bez umowy  
ani rusz
Aby grupa VAT zo-
stała utworzona, 
konieczne będzie 
podpisanie sto-
sownej umowy. Będzie musiała 
mieć ona formę pisemną i bę-
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Podmioty powiązane     PODATKI

Od 1 stycznia 2022 r. powiązane 
przedsiębiorstwa zyskają prawo do 
tworzenia grup VAT. Dzięki temu możliwe 
będzie m.in. wspólne rozliczenie podatku  
od towarów i usług, co może przynieść 
spore korzyści. Ewa  KONDERAK

Grupa VAT pozwoli na korzystniejsze rozliczenia

Opcja tworzenia 
grup VAT ruszy 
z początkiem 
przyszłego 
roku. Warto, by 
przedsiębiorstwa 
powiązane już dziś 
rozważyły taką 
możliwość.



Do lat 50. ubiegłego wieku wieś 
była zapomniana. Opuszczone 
sady z czasem zdziczały. Stare 
kamienne podmurówki domów 
zarosły chwastami”.    

Przedsiębiorczy Zaolziacy
Dopiero w latach 1968–1970 Pu-
ławy zostały zaludnione przez 
polskich repatriantów z Zaol-
zia. Nie było im łatwo. W Pu-
ławach Górnych stała jedynie 
„opuszczona kamienna owczar-
nia i gliniany domek, który stał 
się schronieniem dla pierw-
szych przybyłych tu rodzin. 

Tereny te stanowiły w mi-
nionych wiekach ośrodek 
hutnictwa żelaza, a osada 

lokowana była w 1572 r. Jednak 
167 aktualnych mieszkańców Pu-
ław nie jest potomkami Łemków, 
którzy osiedlili się tu w XVI w. 
na prawie wołoskim. W Słow-
niku geograficznym Królestwa 
Polskiego z 1888 r. czytamy, że 
Puławy mają 57 domostw i 359 
mieszkańców, a także kościół pa-
rafii grecko-katolickiej i szko-
łę ludową. Żyjący tu Łemko-
wie, czyli ludność rusińska, byli 
właśnie grekokatolikami. Tabli-

ca informacyjna we wsi poda-
je, że „w 1945 roku mieszkańcy 
Puław dobrowolnie całą wio-
ską zgłosili się do wyjazdu na 
Ukrainę w nadziei, że nadal będą 
mogli mieszkać razem. Nieste-
ty wbrew oczekiwaniom zostali 
rozproszeni po różnych miejsco-
wościach. Po wywiezieniu ludzi 
opustoszała wieś została do-
szczętnie spalona. Pozostał je-
dynie stary łemkowski cmen-
tarz otoczony murem z polnego 
kamienia. Niszczejącą drewnia-
ną cerkiew pw. Ducha Święte-
go z 1831 r. rozebrano w 1950 r. 

Zajęli się rolnictwem, a ich go-
spodarstwa w peerelowskiej rze-
czywistości prezentowane były 
jako wzorowe i godne naślado-
wania. 

Kolejną rewolucję w Puławach 
przyniosły przemiany społecz-
no-polityczne trzy dekady póź-
niej. – Po 1989 r. stwierdziliśmy, 
że w całej wsi może pozostać tyl-
ko część rolników, bo gospodar-
stwa 5- czy 10-krowie nie mają 
racji bytu. Jesteśmy otoczeni gó-
rami, lasami, więc gospodarstw 
nie ma jak powiększyć. W latach 
80. mieliśmy największe indy-

widualne gospodarstwo bydła 
mlecznego na Podkarpaciu. Jak 
zaczęła się moda na agroturysty-
kę, to żona była jednym z ośmiu 
założycieli stowarzyszenia Ga-
licyjskich Gospodarstw Gościn-
nych „Bieszczady”. Ciężko byłoby 
pogodzić prowadzenie gospo-
darstwa rolnego z agroturystyką. 
To jest biznes, który trzeba polu-
bić. Na to się zdecydowaliśmy – 
opowiada Daniel Brózda, prezes 
Beskidzkiego Towarzystwa Tury-
styczne „Przełom Wisłoka”. 

Towarzystwo zostało założo-
ne w 2002 r. przez przedsiębior-

Przed sprowadzeniem na sta-
łe osadnicy, wykorzystując urlo-
py wypoczynkowe, przyjeżdżali 
przygotować sobie prowizorycz-
ne mieszkania. Każda rodzina 
otrzymała swoją działkę, jed-
nak granice między sąsiada-
mi musieli ustalać sami. Była to 
bardzo żmudna praca”. W cią-
gu dwóch lat ze Śląska Cieszyń-
skiego do Puław przeprowadzi-
ło się 19 rodzin, liczących ponad 
80 osób należących do Ewange-
licznej Wspólnoty Zielonoświąt-
kowej. Wybudowali nowe domy 
i pomieszczenia gospodarskie. 

Agrobiznes po polsku     REPORTAŻ

Dzisiaj z Rymanowa jedziemy wygodną drogą asfaltową, a jeszcze całkiem 
niedawno, aby dotrzeć do wsi Puławy, trzeba było osiem razy przekraczać 
w bród rzekę Wisłok.
                      Tomasz  CUKIERNIK

Turystyka w dobie koronawirusa

Widok ogól-
ny na Puławy 
Górne

fot. Tomasz Cukiernik
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ją co roku na stok narciarski, a ci 
zgodzili się wykorzystać zadatki 
w innym terminie. 

Pieniądze mieli, ale były 
odłożone na wymianę kotłow-
ni. Na szczęście nowego kotła 
nie zdążyli zamówić, bo pienią-
dze się przydały, żeby płacić ra-
chunki i na bieżące wydatki za-
mkniętego pensjonatu. Później 
dostali tzw. postojowe 2 tys. zł 
miesięcznie i jednorazowo uma-
rzalną pożyczkę 5 tys. zł z urzę-
du pracy. 

– W jakimś stopniu nas to 
wspomogło. Psychicznie odpo-
częliśmy. Była cisza, spokój, by-
liśmy sami, natomiast finansowo 
jesteśmy do tyłu. Były to pienią-
dze niemałe, ale jak się wynaj-
muje, to tych pieniędzy jest wię-
cej – mówi Piotr Brózda. 

Z bonu turystycznego sko-
rzystały dopiero trzy osoby. 
Niektórzy nie mogli tego zrobić, 
gdyż nie doczekali się na wyda-
nie takiego bonu przez urzęd-
ników. Właściciele agroturystyki 

czych mieszkańców okolicznych 
wiosek. Chcieli rozruszać tury-
stycznie Puławy i okolice. – Wie-
dzieliśmy, że nie wybudujemy 
tu fabryki, tylko możemy rozwi-
jać turystykę. Postanowiliśmy, że 
wybudujemy ośrodek narciarski. 
Tu jest mikroklimat, który obser-
wowaliśmy przez lata, i doszliśmy 
do wniosku, że możemy zaryzy-
kować – mówi prezes Brózda. 

Wykarczowano górę Kiczerę, 
która figurowała jako pastwisko. 
Przy wyciągu postawiono też re-
staurację, której nie powstydził-
by się niejeden ośrodek narciar-
ski w Szwajcarii, choć góra sięga 
zaledwie 640 m n.p.m. Na szczy-
cie stowarzyszenie buduje po-
nadto zaplecze gastronomiczno-
socjalne. Organizuje też zawody 
biegaczy narciarskich i planuje 
postawienie wieży widokowej. 

Czas lockdownu
Puławy są atrakcyjne turystycz-
nie nie tylko zimą. Latem Towa-
rzystwo organizuje zjazdy na 
hulajnogach. Ma też wypożyczal -
nię rowerów górskich, zwykłych 
i elektrycznych. Co istotne, prze-
chodzi tędy coraz bardziej po-
pularny Główny Szlak Beskidzki, 
czyli czerwona trasa przez góry 
z Wołosatego do Ustronia. Choć 
wydawałoby się, że wieś jest 
położona na uboczu, to jednak 
mimo to, a może właśnie dlatego, 
turysta zagląda tu często. Rozwija 
się agroturystyka. 

Niestety zarówno dla puław-
skich gospodarstw agrotury-
stycznych, jak i ośrodka narciar-
skiego, w skład którego wchodzą 
cztery wyciągi i wspomniana re-
stauracja, wielkim wyzwaniem 
okazały się kolejne fale lockdow-

nu, związane z pandemią koro-
nawirusa. 

– W związku z lockdownem 
pojawiły się problemy finanso-
we. Najpierw można było przyj-
mować gości tylko służbowo, 
a potem było totalne zamknię-
cie. W ogóle nie wolno nam 
było przyjmować gości. Stracili-
śmy przychody. Początkowo lu-
dzie kombinowali i przyjeżdża-
li z delegacjami, ale potem rząd 
się zorientował i to też ukrócił – 
opowiada Piotr Brózda z gospo-
darstwa agroturystycznego Sa-
lamander. 

– Problem pojawił się zimą 
(przełom 2020–2021 – przyp. 
red.), gdy mieliśmy rezerwacje, 
powpłacane zadatki i goście nie 
mogli do nas przyjechać. Było 
to dla nas dużym zmartwieniem, 
kiedy wyczytałem w obostrze-
niach, że zadatki, które były za-
płacone, mam obowiązek zwrócić 
– wspomina. 

Właściciele pensjonatu dzwo-
nili do gości, którzy przyjeżdża-

gu. Właściciele nie wypędzali 
ze stoku ludzi, którzy z dziećmi 
chcieli pojeździć na sankach 
i pooddychać świeżym powie-
trzem. Niestety musieli po nich 
sprzątać mnóstwo śmieci. 

– Poprzedniego sezonu my-
ślałem sobie, że właściciele wy-
ciągu robią na nim niezły biznes, 
bo wyjeżdżam za 2 zł na górę. 
Teraz dałbym i 20 zł, żeby tylko 
ktoś mnie wyciągnął i żebym nie 
musiał tam wchodzić – żalił się 
jeden z narciarzy.

Towarzystwo „Przełom Wi-
słoka” nie mogło sobie pozwolić 
na dalszy przestój, który przyno-
sił wielkie straty. Problem w tym, 
że funkcjonuje na kredytach i ma 
zobowiązania wobec banku. Dla-
tego członkowie stowarzysze-
nia próbowali dowiedzieć się, czy 
bank odroczy im spłatę rat oraz 
jakie dostaną odszkodowanie 
za lockdown. Nikt nie był w sta-
nie odpowiedzieć na te pytania. 
Dlatego po burzliwej naradzie 
w stowarzyszeniu jednym gło-
sem przeszła decyzja o otwarciu. 
Zbuntowali się i w ramach prote-
stu 10 dni przed końcem zakazu 
postanowili otworzyć restaurację 
(w której stosowali wszystkie za-
lecane obostrzenia) i stok nar-
ciarski. 

– Ja nie rozumiem, jak na 
stoku ludzie mogą się zara-
żać. W pierwszy dzień, jak otwo-
rzyliśmy w czasie lockdownu, 
to najwięcej ludzi przyjechało. 
Oczywiście ludzie strachliwi nie 
przyjechali, ale taki zrobiliśmy 
wtedy obrót, jak nigdy do tej 
pory. Mimo to tego sezonu mie-
liśmy co najmniej o jedną trze-
cią mniejszy obrót. Jak to ruszyło, 
a turyści przyjechali, to zadowo-

leni byli także ci członkowie sto-
warzyszenia, którzy głosowali 
przeciwko otwarciu – wspomina 
prezes Brózda. 

Życzliwi inaczej
Jednak szybko okazało się, że 
pojawili się także ludzie życz-
liwi inaczej, którzy donieśli do 
sanepidu i na policję. – Byłem 
zaskoczony postawą tych funk-
cjonariuszy i urzędników, którzy 
przyjechali. Byli bardzo grzecz-
ni, nie mieliśmy z nimi żadnego 
problemu. Do policji i do sanepi-
du jeździliśmy, rozmawialiśmy, 
negocjowaliśmy. To się ciągnę-
ło. Urzędnicy w sanepidzie rozu-
mieli, że mamy zapłacić banko-
wi 150 tys. zł i dyrekcja umorzyła 
nam karę. Co do policji, nasi po-
licjanci chcieli to zakończyć, ale 
mają chyba od góry narzucone 
polecenia, które muszą wykonać. 
Konsekwencje mamy do dzisiaj, 
dostaliśmy właśnie wezwanie do 
sądu – mówi Daniel Brózda. 

– A na spłatę kredytu cięż-
ko pracujemy przecież cały rok. 
Mieliśmy duże straty, bo wyko-
rzystaliśmy tę fajną zimę tyl-
ko w połowie. Mogliśmy zarobić 
1,5 mln zł więcej. Nie mamy od-
wrotu, musimy zarabiać i spłacać 
długi. Mamy trochę personelu, 
który utrzymujemy. Nie chcieli-
śmy ich zwalniać, bo zatrudnia-
my wyjątkowych pracowników – 
podkreśla.

Jak twierdzi, dochodziło do 
takich absurdów, że TVP3 Rze-
szów miała narzucone od góry, 
iż ma się kryć w pobliskich krza-
kach i filmować z ukrycia, jak coś 
będzie „nie w porządku” na sto-
ku. Ale kamerzysta powiedział, 
że nie będzie robił z siebie idioty.

trochę się go obawiali, bo na po-
czątku była to wielka niewiado-
ma. Piotr Brózda zawiódł się, kie-
dy zadzwonił na infolinię bonu 
turystycznego, by spytać, kiedy 
dotrą pieniądze. Odebrała bar-
dzo niemiła pani i powiedziała, 
że przecież trzeba czekać 14 dni. 
Okrzyczała go, co on sobie wy-
obraża, żeby w ogóle dzwonić. 
Ale przynajmniej dowiedział się, 
czego chciał. 

Covidowa rzeczywistość
Zimą właściciele pensjonatu nie 
mieli już telefonów z rezerwacja-
mi, dlatego że stok był zamknię-
ty. A była to najlepsza zima od 16 
lat, czyli w całym okresie dzia-
łalności Ośrodka Sportów Zimo-
wych KiczeraSki. Wyjątkowo dłu-
ga i dobra.

Członkowie Towarzystwa po-
myśleli, że pierwsze dwa tygo-
dnie zamknięcia jakoś przeżyją. 
Wtedy przyjechało bardzo dużo 
ludzi na stok, korzystali z białe-
go szaleństwa, ale bez wycią-
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dzie. Robię wszystko tak, jak-
by świat normalnie się kręcił, bo 
jesteśmy po to, żeby pracować, 
a nie stresować siebie i innych 
i uprzykrzać sobie w ten sposób 
życie – mówi Daniel Brózda. 

Praca przedsiębiorczych 
mieszkańców Beskidu Niskie-
go przybyłych z Zaolzia i ich 
potomków pokazuje, że rozwój 
jest tam, gdzie państwo się nie 
wtrąca, a nie ma go – gdy in-
terweniuje. Powraca stare hasło: 
jak państwo może pomóc? Byle 
nie przeszkadzało. A o dawnych 
mieszkańcach Puław – Łemkach 
dzisiaj przypomina jedynie sta-
ry cmentarz. 

Stowarzyszenie dostało po-
moc rządową, ale te pienią-
dze nie pokrywały strat. – To nie 
były takie pieniądze, jakie do-
stały duże ośrodki. Oni oczy-
wiście mają większe obroty, ale 
i tak dostaliśmy nieproporcjo-
nalnie mniej. Jak słyszę, ile po-
dostawały inne ośrodki narciar-
skie, to rzeczywiście lepiej je 
pozamykać i nic nie robić. Po co 
się użerać? Ale tak się nie da żyć. 
To wszystko jest nakręcane po to, 
żeby niszczyć małe i średnie fir-
my – uważa prezes Brózda. 

W jednym z wniosków 
o wsparcie podczas lockdow-
nu trzeba było wskazać główną 
działalność, ale stowarzysze-
nie nie ma głównej działalności, 
więc jej nie mogło wskazać. Dla-
tego zostało zdyskwalifikowa-
ne i nie dostało dofinansowania.  
– Uważam, że przygotowano 
takie formularze, bo z góry było 
ustalone, kto ma dostać pienią-
dze, a kto nie. Po północy trzeba 
było się logować, ale łącza były 
przeciążone. Sekretarka pró-
bowała się wstrzelić. W końcu 
po kilku godzinach udało się jej 
zalogować i dostaliśmy odpo-
wiedź, że nie dostaniemy pie-
niędzy, bo nie mamy głównego 
PKD – wspomina prezes. 

– Ale my nie chcemy dosta-
wać pieniędzy. Chcemy sami 
zarabiać. Jeżeli ludzie zaczyna-
ją dostawać pieniądze, to najle-
piej nie pracować, tylko chodzić 
i żebrać. To nie jest normalne. 
Cieszę się, że rodziny i dzie-
ci dostają 500 plus, ale myśmy 
wychowali szóstkę dzieci i nie 
dostaliśmy rodzinnego ani raz, 
bo mieliśmy za dużo hektarów 
przeliczeniowych, byliśmy ku-

łakami. To nie może tak być, bo 
ludzie się do tego przyzwycza-
ją – mówi. 

Po pierwsze:  
nie przeszkadzać
Prezes Brózda nie myśli 
o czwartej fali, bo jest zdania, że 
jakby człowiek o tym myślał, to 
by zwariował. – Nie wierzę w to, 
co pokazują nam media main-
streamowe. To jest takie wpły-
wanie przez media na psychi-
kę, żeby ludzi straszyć, a strach 
to jest największa groźba dla 
własnego życia. Ponad rok nie 
oglądamy tego dziadostwa. Nie 
chcę się zamartwiać tym, co bę-
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Tej książki nie można nie przeczytać!

Skoro publicysta tej miary co Ra-
fał Ziemkiewicz napisał, że „tej 
książki nie można nie przeczytać”, 

to tym bardziej nie wypada polemizo-
wać. W takim razie dołączamy do grona 
tych, którzy z czystym sumieniem po-
lecają biografię Stanisława Michalkiewi-
cza. Bo po pierwsze, to jeden z najwybit-
niejszych żyjących polskich publicystów, 
który dotąd swojej biografii się nie doro-
bił (a zapewne na to zasługuje). A po 
drugie, napisał ją nasz redakcyjny ko-
lega, publicysta „Forum Polskiej Go-
spodarki” (i kilku innych zacnych wy-
dawnictw) – Tomasz Cukiernik.

Rzeczona pozycja to pokaźnych 
rozmiarów… cegła. Autor ze szczegó-
łami opowiada o całym życiu swoje-
go bohatera: od korzeni rodziców, po-
przez jego edukację, pierwszą miłość, 
pierwszą i kolejne prace, życie rodzin-
ne, działalność antykomunistyczną 
i inwigilację przez SB, w tym także in-
ternowanie, działalność polityczną w III 
RP, walkę o polskie interesy, a przede 
wszystkim działalność publicystyczną, 
która trwa do czasów obecnych.

Kopalnia wiedzy
Co ciekawe, mało osób wie, że Stani-
sław Michalkiewicz, ten wielki zwolen-
nik wolnego rynku, kilkukrotnie pro-
wadził działalność gospodarczą, co 
kończyło się zwykle niepowodzeniem. 
W wyniku interwencji państwa – za-
znaczmy. Przez wiele lat natomiast 
z sukcesem prowadził drugoobiego-
we wydawnictwo Kurs, które przyno-
siło mu także zadowalające dochody. 
Nigdy nie zostało wykryte przez bez-
piekę. Symptomatyczne jest to, że wy-
dawnictwo zostało zamknięte dopie-

ro wraz z nadejściem tzw. transformacji 
ustrojowej. 

Odnośnie tych zmian już na początku 
1989 r. redaktor Michalkiewicz zauważył 
dwie sprawy, których mało kto mógł się 
wtedy domyślać. Mianowicie że Zacho-
dowi zależy wyłącznie na robieniu inte-
resów w Polsce oraz że nasz kraj przepo-
czwarza się z bolszewizmu w pewnego 
rodzaju republikę bananową. Na począt-

ku obrad okrągłostołowych nie każdy, 
nawet wyjątkowo przenikliwy obserwa-
tor i znawca procesów (geo)politycznych, 
mógł prawidłowo przepowiedzieć to, co 
dopiero nadejdzie. Michalkiewicz przewi-
dział też przyznanie Nagrody Nobla Ol-
dze Tokarczuk, bynajmniej nie z uwagi na 
literackie walory jej „dzieł”.

Przygotowując tę biografię, autor 
przeprowadził solidną kwerendę. Do-
głębnie zbadał archiwa IPN na temat Mi-
chalkiewicza, archiwum UPR oraz domo-
we archiwum Janusza Korwin-Mikkego. 
W bibliotekach przeglądał też archi-
walne numery „Zielonego Sztandaru” 
i „Najwyższego Czasu!”, w których to pi-
smach Michalkiewicz pracował przez 

lata. Dotarł nawet do ksiąg parafialnych 
na Wileńszczyźnie z czasów carskich, 
gdzie znajduje się informacja o urodze-
niu i chrzcie ojca Stanisława – Stefana 
Michalkiewicza. Kopalnią wiedzy musiały 
być też wielogodzinne rozmowy nie tyl-
ko ze swoim bohaterem, ale także z po-
nad setką osób, które doskonale znają 
Michalkiewicza prywatnie, z działalności 
publicystycznej czy politycznej.

Żadnej cenzury!
Tomasz Cukiernik nie pominął trudnych 
dla Michalkiewicza tematów. W biogra-
fii cytowane są nie tylko osoby zachwy-
cające się publicystycznym talentem re-
daktora, ale i otwarcie go krytykujące. 
Książka była autoryzowana przez głów-
nego zainteresowanego, który całe życie 
zwalczał cenzurę, i również teraz konse-
kwentnie nie usunął żadnego wątku z tej 
liczącej 472 strony biografii. Na dodatek 
cała pozycja w grubej oprawie okraszo-
na jest unikalnymi i w większości nigdzie 
wcześniej niepublikowanymi, głównie 
kolorowymi zdjęciami i ilustracjami, któ-
rych jest aż 223. Nie brakuje też ostrych 
słów i dosadnych sformułowań.

„Praca jest bardzo luźna i przyjem-
na w odbiorze, napisana w sposób prosty 
i zrozumiały, w dodatku dość dynamicz-
nym językiem, który nie nudzi. Wręcz 
przeciwnie. Miejscami jest bardzo weso-
ło, co też świetnie pasuje do osobowości 
bohatera będącego mistrzem sarkazmu 
oraz niezwykłego spojrzenia na naszą 
rzeczywistość” – ocenił Radosław Patle-
wicz, historyk i pisarz.

Książkę Tomasza Cukiernika pt. „Mi-
chalkiewicz. Biografia” można kupić po-
przez stronę www.BiografiaMichalkiewi-
cza.pl. Polecamy!

RECENZJA

„Michalkiewicz. Biografia”
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wzorem do wyliczenia kwo-
ty odliczenia. I również w tym 
przypadku to, z którego wzoru 
skorzysta dana osoba, będzie 
zależeć od wysokości rocznych 
przychodów.

W przypadku podatni-
ków o rocznych przychodach 
mieszczących się w przedzia-
le od 68 412 zł do 102 588 zł 
kwota obniżki wyniesie: (przy-
chody z pracy x 0,06684549)  
– 4 572 zł ÷ 0,17. Z kolei po-
datnicy, których przychody 
będą wyższe od 102 588 zł i nie 
przekroczą kwoty 133 692 zł, 
kwota ulgi wyniesie: (przycho-
dy z pracy x 0,07346090) + 
9821,75 zł ÷ 0,17.

Nową ulgę będzie się wy-
kazywać w zeznaniu rocznym, 
a także przy obliczaniu zaliczek 
na podatek m.in. przez zakłady 
pracy, które będą stosować ulgę 
za miesiące, w których podatnik 
uzyska od pracodawcy przy-
chody ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy nakład-
czej i spółdzielczego stosunku 
pracy w wysokości od 5 701 zł 
do 11 141 zł.

Dwa wzory
W nowych przepisach mają 

być określone wzory do obli-
czenia odliczenia przez zakład 
pracy. Zgodnie z projektem je-
żeli warunek wysokości i rodza-
jów przychodów będzie speł-
niony, zakład pracy pomniejszy 
dochód o kwotę ulgi dla pra-

Ulga ma pozwolić na odli-
czenie od dochodu pew-
nej kwoty, której wy-

sokość będzie uzależniona od 
poziomu rocznych przychodów 
danej osoby. Chodzi o przycho-
dy opodatkowane według pro-
gresywnej skali PIT (określonej 
w art. 27 Ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych). 
Z odliczenia skorzystają oso-
by zatrudnione na podstawie 
stosunku służbowego, stosun-
ku pracy, pracy nakładczej lub 
spółdzielczego stosunku pracy, 
osiągające przychody w prze-
dziale od 68 412 zł do 133 692 zł 
(miesięcznie – dla celów obli-
czania miesięcznych zaliczek 
na podatek – będzie to kwo-

ta w wysokości od 5 701 zł do  
11 141 zł). 

Koszty faktycznie 
poniesione
Do przychodów nie będą zali-
czane te, które są pomniejsza-
ne o 50 proc. koszty z tytułu ko-
rzystania przez twórców z praw 
autorskich i artystów wykonaw-
ców z praw pokrewnych lub roz-
porządzania przez nich tymi 
prawami. Uwzględniane będą 
tylko te przychody, które będą 
pomniejszane o zryczałtowane 
koszty kwotowe lub koszty fak-
tycznie poniesione.

Aby z nowej preferencji sko-
rzystać, konieczne będzie po-
służenie się odpowiednim 
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50 proc. koszty uzyskania przy-
chodów) w wysokości wyższej 
od 5 701 zł i nieprzekraczającej 
kwoty 8 549 zł miesięcznie 

lub
(A x 0,07346090) + 818,48 

zł ÷ 0,17,
gdzie A oznaczać będzie uzy-
skane przez podatnika w roku 
podatkowym przychody ze sto-
sunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej i spół-

dzielczego stosunku pracy (które 
podlegają opodatkowaniu zgod-
nie ze skalą PIT, z wyłączeniem 
przychodów, do których mają 
zastosowanie 50 proc. koszty 
uzyskania przychodów) w wyso-
kości wyższej od 8 549 zł i nie-
przekraczającej kwoty 11 141 zł 
 miesięcznie.

Nowe regulacje w tym zakre-
sie mają wejść w życie 1 stycznia 
2022 r. 

cowników w wysokości obliczo-
nej według jednego z wzorów:

(A x 0,06684549) – 381 zł 
÷ 0,17,

gdzie A oznaczać będzie przy-
chody ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy nakład-
czej i spółdzielczego stosunku 
pracy (które podlegają opodat-
kowaniu zgodnie ze skalą PIT, 
z wyłączeniem przychodów, 
do których mają zastosowanie  
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Nowa preferencja     PODATKI

W ramach nowelizacji przepisów podatkowych 
Ministerstwo Finansów ma wprowadzić od przyszłego 
roku tzw. ulgę dla klasy średniej. Będzie to preferencja 
skierowana do osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę. Ewa  KONDERAK

Czym ma być ulga dla klasy średniej?



prawą jakości powietrza nale-
ży zatem postrzegać w szerokim 
kontekście potrzeb społecznych 
i środowiskowych.

Wspomniałem o programie 
„Czyste Powietrze”, którego naj-
większym atutem jest to, że ofe-
ruje środki bezzwrotne. Mak-
symalna kwota dofinansowania 
możliwa do uzyskania to 37 tys. 

złotych. Pieniądze 
te można przezna-
czyć na wymianę ko-
tła, ale również na 
termomodernizację 
domu, co przekłada 
się bezpośrednio na 
realne oszczędno-
ści w zużyciu ener-
gii, a w konsekwencji 
mniejsze rachunki. 

To dlaczego tak 
wiele gospodarstw 

domowych nie skorzystało 
jeszcze z tych rozwiązań?

Myślę, że największą barierą 
pozostaje kwestia pewnej świa-
domości ekonomicznej. Błędne 
założenie, że korzystając z do-
tychczasowych paliw,  oszczę-
dzamy. Nic bardziej mylnego, 
zwłaszcza gdy weźmiemy pod 
uwagę parametry techniczne 
nowoczesnych kotłów konden-
sacyjnych, a także możliwe do 
uzyskania środki na dofinanso-

Czy w Polsce rzeczywiście 
mamy do czynienia z proble-
mem smogu? Jak duża jest 
skala tego zjawiska?

Tak, w dalszym ciągu zma-
gamy się z problemem smogu, 
aczkolwiek należy jasno i wyraź-
nie powiedzieć, że na przestrze-
ni ostatnich pięciu lat zrobiono 
naprawdę gigantyczny wysiłek 
w kierunku jego likwidacji. 

Mamy w dalszym ciągu 3 
mln domostw korzystających 
z  tzw. „kopciuchów”, w których 
spalany jest przede wszystkim 
węgiel, ale też różnego rodzaju 
paliwa niskiej jakości, co powo-
duje istotny wzrost emisji zanie-
czyszczeń.

Kolejny problem to oczywi-
ście transport, zwłaszcza w du-
żych aglomeracjach. 

W obu przypadkach, jako 
PGNiG Obrót Detaliczny, pro-
ponujemy rozwiązania opar-
te o ekologiczne paliwo gazo-
we. Klientów indywidualnych 
zachęcamy do przechodzenia 
na kondensacyjne kotły gazo-
we, jeśli zaś chodzi o transport, 
aktywnie wspieramy korzysta-
nie z CNG i LNG. W tym miej-
scu muszę się pochwalić: jako 
Spółka w 2019 r. przyczynili-
śmy się do zniesienia podat-
ku akcyzowego właśnie na CNG 
i LNG. 

Wspomniał Pan o 3 mln „kop-
ciuchów”. Rozumiem, że tyle in-
stalacji cieplnych pozostało do 
wymiany w gospodarstwach 
domowych? 

Zgadza się. Blisko 3 mln go-
spodarstw domowych uży-
wa w dalszym ciągu tzw. „kop-
ciuchów” i to właśnie głównie 
do tych gospodarstw kierowa-
ny jest największy 
w historii rządo-
wy program „Czy-
ste Powietrze”,  ale 
również nasze dzia-
łania,  które w grun-
cie rzeczy ten pro-
gram uzupełniają. 
Mam tu na my-
śli nasze programy 
„Prosto po czyste 
powietrze” i „Prze-
łącz się na gaz”, któ-
rych istotnym ele-
mentem jest pomoc w uzyskaniu 
dofinansowania, czy uruchomie-
nie dodatkowych środków, mają-
cych ułatwić Klientom podjęcie 
decyzji o przejściu z węgla, czy 
też innych paliw stałych, na gaz. 
Co istotne, Polacy coraz bardziej 
zdają sobie sprawę z tego, w jak 
wielkim stopniu problem smogu 
bezpośrednio wpływa na stan ich 
zdrowia, czystość otoczenia oraz 
komfort  życia. Nasze zaangażo-
wanie w kwestie związane z po-
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     WYWIAD

Nasza spółka aktywnie włącza się w działania na rzecz czystego 
powietrza, oferując gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom produkty 
oparte o gaz ziemny, czyli paliwo ekologiczne, bezpieczne i wygodne 
w użytkowaniu – mówi Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Nasze 
zaangażowanie 
w kwestie związane 
z poprawą jakości 
powietrza należy 
postrzegać 
w szerokim 
kontekście potrzeb 
społecznych 
i środowiskowych.

Henryk Mucha
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po zakończeniu konsultacji spo-
łecznych, nowa ustawa otworzy 
nam możliwość uczestniczenia 
w programie dofinansowania do 
wymiany kotłów. Mówiąc krótko, 
jako Spółka dołożymy dodatko-
we środki, aby Klienci mogli wy-
mienić kotły węglowe na nowo-
czesne kotły kondensacyjne.

Bez względu na oczekiwane 
zmiany legislacyjne od 5 lipca br. 
realizujemy nasz nowy program 
„Prosto po czyste powietrze”. 
W ramach programu Pracowni-
cy naszych Biur Obsługi Klienta 
i infolinii pomagają m.in. w wy-
pełnianiu wniosków o uzyska-
nie dofinansowania z progra-
mu „Czyste Powietrze”. Na razie 
działania prowadzimy na tere-
nie dwóch województw: pod-

karpackiego i śląskiego, w któ-
rych zakaz używania starych 
i nieefektywnych źródeł grzew-
czych obowiązywał będzie już 
od 01.01.2022 roku. Planujemy 
jednak rozszerzyć zasięg pro-
gramu na kolejne wojewódz-
twa, w zależności od harmono-
gramów ograniczeń prawnych 
wprowadzanych przez poszcze-
gólne samorządy. 

Dodatkowo, na terenie całe-
go kraju, wspieramy Klientów 
w uzyskaniu tzw. przyłączenia 
gazowego. Pomagamy kom-
pleksowo w przejściu przez cały 
proces w sposób szybki, spraw-
ny i łatwy. 

Jak można skorzystać z pro-
gramu „Prosto po czyste po-
wietrze”? 

Przede wszystkim zaprasza-
my do naszych Biur Obsługi 
Klienta na terenie  województw 
śląskiego i podkarpackiego. 
Mamy też podpisane porozu-
mienia z gminami, które umoż-
liwiają nam prowadzenie tam 
dyżurów. Do dyspozycji Klien-
tów są też nasza infolinia,  eBOK, 
aplikacja mobilna oraz strona 
internetowa pgnig.pl. W każ-
dym z kanałów jesteśmy do 
dyspozycji obecnych i przy-
szłych Klientów. 

Warto na koniec przypo-
mnieć, że środki na wymianę 
kotła z programu „Czyste Po-
wietrze” nie wykluczają możli-
wości korzystania z lokalnych 
programów dofinansowań. Kwo-
ta może więc przekroczyć nawet 
37 tys. zł. To są naprawdę duże 
pieniądze, dlatego szkoda było-
by z takiej okazji nie skorzystać. 
 

wanie inwestycji termomoderni-
zacyjnych z programu „Czyste 
Powietrze”. 

W jaki sposób PGNiG Obrót 
Detaliczny wspomaga konsu-
mentów w wymianie syste-
mów grzewczych?

Pierwszy projekt realne-
go wsparcia Klientów w procesie 
wymiany kotła zrealizowaliśmy 
na przełomie lat 2018–2019. Za-
oferowaliśmy 10 tys. dofinanso-
wań w wysokości 1000 zł i 2 tys. 
dofinansowań w kwocie 3000 
zł dla posiadaczy Karty Du-
żej Rodziny. To w gruncie rze-
czy był asumpt do zaangażowa-
nia  w proces inicjujący zmiany 
w ustawie o efektywności  ener-
getycznej. Z końcem tego roku, 

Prosto po czyste powietrze

Materiał  
przygotowany  

we współpracy 
z PGNiG Obrót 

Detaliczny
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     GOSPODARKA

Na popularnej 
giełdzie MATIF 
za pszenicę 
konsumpcyjną 
w kontrakcie na 
wrzesień jeszcze 
w ubiegłym roku 
płacono 185 euro. 
Dziś jest to aż  
273 euro. 

Polityka rolna
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ry jawi się jako znaczący pro-
ducent pszenicy. Rokrocznie 
w Polsce zbiera się nawet 12 mln 
ton tego zboża, z czego na eks-
port trafia aż 1/3. Rodzimi pro-
ducenci swoje wysyłki kieru-
ją głównie do Niemiec, Maroko, 
Algierii czy Arabii Saudyjskiej.

Mimo wszystko handel zbo-
żem jest dziś utrudniony. Rolni-
cy masowo decydują się na ma-
gazynowanie ziarna. Dzieje się 
tak dlatego, że obecna sytuacja 
rynkowa każe snuć nadzieję na 
dalsze wzrosty cen. Te mają być 
wyższe zarówno u eksporte-
rów, jak i przetwórców. Eksper-
ci są zgodni, że ceny nie spad-
ną, dlatego ryzyko związane 
z przechowywaniem ziarna jest 
minimalne. Wciąż jednak pro-
ducenci zastanawiają się, jaki 
wpływ na ceny będą miały spo-

Eksperci branży w Polsce 
wskazują na jeden zasad-
niczy problem, z którym 

boryka się dziś znaczna część 
kraju. To niedobór ziarna kon-
sumpcyjnego, a więc tego, któ-
re przeznaczone jest do spo-
życia przez człowieka. Wynika 
to z faktu, że warunki atmosfe-
ryczne znacznie nadszarpnęły 
wysoką rokrocznie jakość ziarna 
pochodzącego z naszego kraju.

Polska nie jest w tym przy-
padku jednorodna. Zróżnicowa-
ne warunki atmosferyczne do-
prowadziły do sytuacji, w której 
w północnej i zachodniej czę-
ści kraju udało się zebrać około  
70 proc. pszenicy kwalifiku-
jącej się jako konsumpcyjna, 
a na wschodzie i południowym-
-wschodzie zaledwie około 30–
40 proc. Cala reszta, czyli bez 

mała 70 proc., przeznaczona 
zostanie na potrzeby przemy-
słu paszowego. Ziarno to ce-
chuje się niską gęstością, poro-
stem oraz niską liczbą opadania. 

Rolnicy czekają
Ceny zbóż, mimo problemów, 
w wymiarze globalnym, są re-
kordowo wysokie. Jest to silnie 
odczuwane na polskim rynku 
i stanowi wypadkową warun-
ków upraw oraz kursu złotego 
do euro i dolara. Różnice cenowe 
– choćby względem lat wcze-
śniejszych – są wyraźne. Na po-
pularnej giełdzie MATIF za psze-
nicę konsumpcyjną w kontrakcie 
na wrzesień jeszcze w ubiegłym 
roku płacono 185 euro. Dziś jest 
to aż 273 euro. 

To informacja szczególnie 
istotna dla naszego kraju, któ-

rują liczne procesy zachodzące 
w młynie. Właściciele utrzymy-
wać muszą laborantów, osoby 
odpowiedzialne za pakowanie, 
transport i szereg innych ge-

nerujących rosnące 
koszty procesów. 

Droższe są także 
surowce wykorzy-
stywane w tej ga-
łęzi biznesu. Wię-
cej płaci się dziś za 
drewno koniecz-
ne przy transporcie, 
tekturę, folię, wor-
ki, torby papierowe, 
palety. Wszelkie po-
zasurowcowe koszty 
– jak wskazują eks-
perci – poszybowa-

ły w górę nawet o 7 proc. tylko 
w stosunku do ubiegłego roku. 
Na nastroje branży nie najle-

piej wpływają także zapowiedzi 
dotyczące planowanej kolejnej 
podwyżki płacy minimalnej. 

Swoje piętno odcisnęła także 
pandemia, która skutecznie za-
kłóciła stabilną dotychczas pozy-
cję światowego handlu. Pozostają 
jeszcze koszty związane z dosto-
sowaniem się do restrykcyjnych 
wymogów pandemicznych. 

Wypadkową wszystkich tych 
czynników jest fakt, że tylko od 
początku roku mąka podroża-
ła o ponad 3,6 proc., a pieczywo 
o niemal 6 proc. Najwyższe od 
niemal dekady ceny zbóż każą 
myśleć niezwykle realnie o ko-
lejnych podwyżkach, z którymi 
zmierzyć będą się musieli nie 
tylko producenci, ale także kon-
sumenci, na których – jak zawsze 
ma to miejsce – rozleje się część 
dzisiejszej presji cenowej.  

dziewane rewelacyjne zbiory 
kukurydzy.

 
Konsument dostanie  
po kieszeni
Na ceny final-
ne produktów na 
sklepowych pół-
kach wpływ będą 
mieć jednak nie 
tylko ceny zbóż. 
Z wysokimi koszta-
mi muszą się dziś 
liczyć także mły-
ny. Przedstawicie-
le branży wskazują, 
że koszty utrzyma-
nia zakładów rok-
rocznie wzrastają. 
Pełna automatyza-
cja jest dziś niemożliwa, dlatego 
wciąż wiele pozostawić trzeba 
w rękach ludzi, którzy nadzo-

Za zboże trzeba płacić jak… za zboże

Żniwa w zasadzie za nami. Tegoroczny sezon, biorąc pod uwagę warunki 
atmosferyczne, określić można jako nieporównywalnie lepszy niż w latach 
wcześniejszych, kiedy susza pustoszyła stany upraw w całym kraju.  
Nie znaczy to jednak, że w tym roku rolnicy nie musieli stawiać czoła 
rozmaitym problemom. Wciąż wisi nad nimi bowiem topór w postaci 
ograniczeń wynikających ze strategii Europejskiego Zielonego Ładu  
czy zagrożenia płynące wprost z negatywnych następstw pandemii COVID-19. 
Sytuacja na rynku zbóż zmienia się dynamicznie. Robert  KUJAWA

fot. Freepik.com



du było możliwe, konieczne bę-
dzie specjalne oświadczenie po-
zostałych członków, że się na to 
zgadzają. Jak wynika z nowych 
przepisów, oświadczenia oraz 
odmowy złożenia tych oświad-
czeń będą sporządzane w po-
staci elektronicznej, opatrzo-
nej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem za-
ufanym lub podpisem osobi-
stym albo w postaci papiero-
wej opatrzonej własnoręcznym 
podpisem.

Jeżeli dokumenty zosta-
ną sporządzone w postaci pa-
pierowej, to osoba podpisująca 
sprawozdanie finansowe bę-
dzie sporządzała odwzorowa-
nia cyfrowe tych dokumentów, 
a następnie opatrywała te od-
wzorowania podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym.

Co istotne – oświadcze-
nie złożone przez pozostałych 
członków organu wieloosobo-

Do Sejmu trafiła noweli-
zacja ustawy o rachun-
kowości, która pozwo-

li na podpisywanie sprawozdań 
finansowych przez jednego 
członka zarządu. Nowe rozwią-
zania miałyby w większości 
wejść w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienni-
ku Ustaw. Przepisy te zawierają 
jednak nie tylko ułatwienia, ale 
także zmiany dotyczące forma-
tu samych sprawozdań.

Jeden podpis za wszystkich
Najważniejsza zmiana w nowych 
przepisach to oczywiście wspo-
mniana możliwość podpisania 
elektronicznego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozda-

nia z działalności przez jednego 
tylko członka zarządu wielooso-
bowego – po uprzednim upo-
ważnieniu go przez pozostałych 
członków. Obecnie sprawozda-
nie muszą obowiązkowo podpi-
sać wszyscy członkowie zarządu. 
Celem przepisu jest wprowa-
dzenie uproszczeń dla jednostek 
kierowanych przez zarząd wie-
loosobowy, które ze względów 
organizacyjno-technicznych 
mają trudności z elektronicz-
nym podpisywaniem sprawoz-
dań. Odpowiedzialność zarządu 
i elektroniczna (obowiązkowa) 
forma sprawozdań pozostaną 
bez zmian.

Aby złożenie podpisu tylko 
przez jednego członka zarzą-
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dy rachunkowości (jak również 
zgodnie z MSR) będą sporzą-
dzać swoje sprawozdania, które 
stanowią część raportu roczne-
go, w formacie stosowanym dla 
celów rocznego raportu finanso-
wego, o którym mowa w unijnym 
rozporządzeniu 2019/815, czyli 

XHTML (ang. Exten-
sible Hyper Text 
Markup Language, 
czyli rozszerzal-
ny język znaczników 
hipertekstowych).

Jednostki nie-
będące emitenta-
mi, ale sporządza-
jące sprawozdania 
finansowe zgodnie 
z MSR, będą mogły 

sporządzać je w formacie sto-
sowanym przez tę jednostkę dla 
celów rocznego raportu finan-
sowego, o którym mowa w roz-
porządzeniu 2019/815 (XHTML) 
lub w innym formacie przeszu-
kiwalnym.

Wspomniane unijne roz-
porządzenie 2019/815 (chodzi 
o rozporządzenie z 17 grudnia 
2018 r. uzupełniające dyrektywę 
2004/109/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w odniesie-
niu do regulacyjnych standar-
dów technicznych dotyczących 
specyfikacji jednolitego elektro-
nicznego formatu raportowania; 
Dz. Urz. UE L 143 oraz Dz. Urz. UE 
L 326) przewiduje, że emitenci 
sporządzają swoje raporty rocz-
ne, a więc także sprawozdania fi-
nansowe, które wchodzą w skład 
tego raportu, w formacie XHTML. 
W przypadku sprawozdań skon-
solidowanych należy je oznako-
wać przy użyciu standardu Inli-
ne XBRL.

Kontrola na bieżąco
Zmiany w zakresie formatu 
sprawozdania finansowego mają 
oczywiście na celu nie tylko do-
stosowanie się do ogólnoeuro-
pejskich standardów, ale także 

wego (najczęściej zarządu lub 
rady dyrektorów) będzie musia-
ło potwierdzać, że sprawozdanie 
spełnia wymagania przewidzia-
ne w ustawie. Odmowa złożenia 
oświadczenia będzie traktowa-
na jako równoważna z odmową 
podpisania sprawozdania finan-
sowego i wymagać 
będzie pisemnego 
uzasadnienia dołą-
czonego do spra-
wozdania finanso-
wego.

Elektroniczne 
wyszukiwanie
Nowelizacja wpro-
wadzi także nowe 
formaty elektro-
niczne dla sprawozdań finan-
sowych oraz nałoży nowe obo-
wiązki na biegłych rewidentów. 
I tak na podstawie nowych prze-
pisów emitenci sporządzający 
roczne sprawozdania finanso-
we w oparciu o polskie standar-
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Sprawozdania finansowe

Rząd pozwoli – po spełnieniu określonych warunków 
– na podpisywanie sprawozdań finansowych przez 
jednego tylko członka zarządu. Zmienić mają się 
także niektóre zasady sporządzania sprawozdań 
finansowych, w tym ich format. Marek  KUTARBA

Fiskus zyska nowe narzędzia kontroli

Nowe przepisy 
pozwolą fiskusowi 
na zbieranie 
w formie 
elektronicznej 
niemal dowolnych 
danych od 
przedsiębiorców.

     RACHUNKOWOŚĆ



Jak być skutecznym liderem?
Jak skupić wokół siebie pracowników, by chętnie 

włączyli się w pracę nad zmianami w firmie? Przed-
stawiciele małych i średniej wielkości przedsię-

biorstw, trenerzy biznesu oraz reprezentanci świata 
naukowego spotkali się na Forum Biznesu 2021. Ha-
słem przewodnim spotkania było: „Nowa era przy-
wództwa”. Gościny 
udzieliła im Akademia 
Ekonomiczno-Humani-
styczna w Warszawie.

Odpowiedzi na py-
tanie o skuteczne przy-
wództwo w firmie szuka-
no podczas dwóch paneli 
dyskusyjnych. Szczegól-
ną uwagę przykuł dru-
gi panel, zatytułowany 
„Przywództwo dziś – jak 
być skutecznym przy-
wódcą-liderem”,  
w  trakcie którego poszukiwano odpowiedzi wprost na 
postawione, kluczowe dla całej debaty, pytanie.

 Potrzeba pokory
Robert Kamiński, doradca zarządu firmy fintecho-

wej Provema, stwierdził, że dobry przywódca w firmie 
powinien mieć nie tylko umiejętność niestandardowego 
myślenia, ale także uważnego słuchania opinii. Te opinie 
mogą pochodzić nie tylko z branży, w której działa jego 
firma, ale także z innych branż i sektorów oraz – szerzej 
– ze świata gospodarczego. Podkreślił też ważną, a cza-
sem niedocenianą rolę pokory, jako cechy osobowej biz-
nesowego lidera. Przywódca nie musi przecież wiedzieć 
wszystkiego. Powinien dążyć do poszerzania wiedzy i nie 
wolno mu okazywać wyższości pracownikom.

Takiej pokory uczy między innymi rynek fintech (na 
którym działa Provema), który zaskakuje wciąż nowymi 
możliwościami i rozwiązaniami biznesowymi. Kamiński 
podkreślił też, że w większych firmach dyrektorzy po-
szczególnych pionów – czy w ogóle kierownictwo śred-
niego szczebla – nie powinni obawiać się pracowników 
kreatywnych i chcących włączać się w organizację czy 
reorganizację firmy. Dobry przywódca musi być otwar-

ty na opinie i rady innych i umieć właściwie zarządzić 
zmianami – czyli tak, by poszczególne innowacje w fir-
mie były ze sobą spójne. Nie jest to jednak możliwe bez 
wsłuchiwania się w głosy pracowników.

Potrzebne – w czasach takich jak pandemiczny kry-
zys – zmiany w przedsiębiorstwie należy przeprowa-

dzać szybko i zdecydo-
wanie. Trzeba je jednak 
najpierw rozmrozić  
– taki termin, zaczerp-
nięty z dzieł klasyka 
marketingu Philipa Ko-
tlera, został przywoła-
ny w czasie panelu „Lider 
jako organizator zmian  
– strategia rozwoju”. Roz-
mrożenie zmian pole-
ga na wytłumaczeniu ze-
społowi, po co w ogóle 

one są, co i dlaczego jest zmieniane i jaka jest w nich rola 
wszystkich członków zespołu oraz samego przywódcy. 
Tu niezwykle ważna jest dobra komunikacja lidera z ze-
społem, a także pracowników zespołu pomiędzy sobą.

 Przywództwo silne i mądre
Zgodnym zdaniem uczestników dyskusji – w celu 

przeprowadzenia zmian w życiu firmy, oprócz koniecz-
ności dokonywania optymalizacji kosztów, potrzebne jest 
właśnie silne i mądre przywództwo. Chcąc zdobyć za-
ufanie zespołu i przyciągnąć go do swojej wizji, przy-
wódca powinien posiadać też kompetencje „miękkie” 
i wykorzystywać je w codziennej pracy z ludźmi. Te kom-
petencje można (i należy) rozszerzyć na coś o większym 
znaczeniu – na bycie po prostu „ludzkim” dla pracow-
ników, dając im odczuć sympatię lidera, a nie być tylko 
szefem wymagającym wypełnienia zadań „pod linijkę”.

Kierując zespołem, nigdy nie wolno stosować prze-
mocy. Tylko czasem przynosi ona efekt, jednak jest on 
bardzo krótkotrwały i ostatecznie prowadzi do obstruk-
cji w firmie, do zabicia kreatywności zespołowej. A to 
skutkuje niewykonaniem zadań lub wykonywaniem ich 
w ograniczonym zakresie, a nawet do zwalniania się pra-
cowników i przechodzenia do konkurencji. 
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     RACHUNKOWOŚĆ

Teoria a praktyka
Teoretycznie za niezłożenie 
sprawozdania grożą wysokie 
kary. W praktyce, przeglądając 
KRS, nietrudno natknąć się na 
spółki, które nie składają spra-
wozdań nawet po kilka lat z rzę-
du. Z ogólnie dostępnych da-

nych wynika np., że 
kilka lat temu na  
258 tys. działają-
cych spó łek z o.o. 
sprawozdania złoży- 
ło zaledwie 150 tys. 
I ten stan od wielu 
lat bynajmniej wca-
le się nie poprawia. 
Dziś takich spółek 
jest ponad 400 tys. 
(dane za 2020 r.)  
– ile z nich nie 
składa sprawoz-
dań trudno mi po-

wiedzieć. Jednak zaglądając od 
czasu do czasu do KRS w po-
szukiwaniu danych finansowych, 
wcale nie tak rzadko można na-
trafić na takie braki.

Tymczasem sprawozdanie 
ważne jest nie tylko dla fiskusa, 
który może przeprowadzić jego 
analizę pod kątem ewentual-
nej potrzeby kontroli, ale także 
np. dla banków czy kontrahen-
tów spółki. Na podstawie analizy 
sprawozdania można bowiem 
wyrobić sobie opinię na temat 
kondycji finansowej i wiarygod-
ności danego podmiotu. I pora 
chyba, aby coś z tym zrobiono. 

Mimo tego bowiem, że ostat-
nio sądy rejestrowe za-

wiadamiają prokuratu-
ry o fakcie niezłożenia 
sprawozdania (jest to 
przestępstwo), to pro-

blem nadal nie znika. 

ułatwienie kontroli. Odpowiedni 
format ułatwia przeszukiwanie 
sprawozdań pod kątem intere-
sujących fiskusa danych i w ten 
sposób ułatwia też typowanie 
podatników do ewentualnych 
„pogłębionych” kontroli.

Warto zauważyć, że zmiany 
dotyczące odpowiednich forma-
tów sprawozdań finansowych to 
nie wszystko, co w najbliższym 
czasie dostanie do swojej dys-
pozycji fiskus. Już od 2023 r. bę-
dzie miał również pełny wgląd 
we wszystkie wystawiane fak-
tury. Od tego roku wszyscy po-
datnicy przy wystawianiu faktur 
(ale nie rachunków) będą musie-
li obowiązkowo korzystać z rzą-
dowego Krajowego Systemu 
e-Faktur (KSeF). 

Dodatkowo podatkowy Pol-
ski Ład przewiduje, że od 2023 r. 
wszystkie księgi i ewidencje po-
datkowe będą prowadzone 
w formie elektronicznej i prze-
syłane w formie ustrukturyzo-
wanej bezpośrednio do fiskusa. 
Równocześnie ZUS chce wpro-
wadzić obowiązek składania 
jednolitego pliku ubezpiecze-
niowego. Co miesiąc, w termi-
nie do 20. dnia następnego mie-
siąca, będą przesyłane księgi 
w przypadku, gdy na podstawie 
ksiąg i ewidencji jest ustalany 
dochód, od którego są wpłacane 
miesięczne zaliczki. Kwartalnie, 
w terminie do 20. dnia mie-
siąca następującego bezpo-
średnio po upływie kwarta-
łu, będą przesyłane księgi 
w przypadku, gdy na pod-
stawie ksiąg i ewidencji jest 
ustalany dochód, od któ-
rego są wpłacane kwartal-
ne zaliczki. Po zakończeniu 

roku księgi będą przesyłane raz 
jeszcze, tym razem w terminie 
do upływu terminu dla złoże-
nia zeznania za rok podatkowy 
(dla podatników PIT jest to ostat-
ni dzień kwietnia, dla podatników 
CIT, dla których rok podatkowy 
jest taki sam jak kalendarzowy – 
ostatni dzień marca).

Na tym jednak 
nie koniec. Nowe 
przepisy dadzą bo-
wiem ministrowi fi-
nansów prawo do 
poszerzenia zakre-
su danych przeka-
zywanych w formie 
ustruk turyzowa-
nej. Zakres dodatko-
wych danych będzie 
mógł być określo-
ny w drodze rozpo-
rządzenia. Pozwoli 
to fiskusowi na zbieranie w for-
mie elektronicznej niemal do-
wolnych danych od przedsię-
biorców.

W kontekście zmian w ra-
chunkowości dotyczących spra-
wozdań warto pamiętać, że wy-
móg składania sprawozdania 
finansowanego dotyczy wszyst-
kich, którzy muszą lub zdecy-
dowali się na prowadzenie ksiąg 
rachunkowych – niezależnie od 
tego, czy są dużą spółką, czy fir-
mą jednoosobową.

Zmiany 
w zakresie formatu 
sprawozdania 
finansowego mają 
na celu nie tylko 
dostosowanie 
się do unijnych 
standardów, ale 
także ułatwienie 
kontroli.



Przyszłość jest z miedzi
Wsparcie merytoryczne w wie-
lu panelach dyskusyjnych za-
pewniła również kadra eksper-
tów KGHM Polska Miedź S.A. 
– spółki, która obchodzi w tym 
roku sześćdziesięciolecie.

– Zmieniliśmy strategię od 
czasu, kiedy w 2018 r. jako za-
rząd objęliśmy swoje stanowi-
ska – mówił Adam Bugajczuk, 
wiceprezes KGHM Polska Miedź 
S.A. – Wiedzieliśmy, że musimy 
przygotować alternatywy dla 
energii elektrycznej, której ceny 
były bardzo niestabilne. Uru-
chomiliśmy szereg procesów 
optymalizacyjnych związanych 
z hutnictwem i aktywami zagra-
nicznymi. Chcieliśmy być gotowi 

Forum Wizja Rozwoju to 
jedno z największych 
wydarzeń gospodar-

czych w kraju, w trakcie które-
go wyjątkowe grono ekspertów 
debatuje nad szerokim spek-
trum zagadnień kluczowych 
dla rozwoju polskiej gospo-
darki. Wydarzenie odbyło się 
pod honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego, które-
go uroczyste wystąpienie ofi-
cjalnie otworzyło tegoroczną 
konferencję.

– Azymut skierowany 
w kierunku przyszłości wią-
że się z wypracowaniem śmia-
łych i odważnych wizji, jakie są 
przedmiotem dyskusji na kolej-
nej edycji Forum Wizja Rozwoju 
w Gdyni, w którym mam przy-
jemność uczestniczyć – powie-
dział premier.

Nowa epoka
W trakcie dwóch dni zrealizo-
wano 61 paneli dyskusyjnych 
w ramach kilkunastu bloków te-
matycznych dotyczących m.in. 
energetyki, ekonomii, gospo-

darki morskiej, polityki senio-
ralnej czy geopolityki. Nowością 
w programie był Kongres 3W  
– woda, wodór, węgiel, współ-
organizowany z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego.

– Wkroczyliśmy w epokę, 
od której mogą zależeć kolej-
ne dekady – mówił Mateusz 
Morawiecki. – W świecie gwał-
townie zmieniających się para-
dygmatów politycznych musi-
my budować sieć partnerstwa. 
Poprzez nasze działania ostat-
nich tygodni bardzo wydat-
nie te sojusze umocniliśmy. 
Sprawnie przeprowadzona ak-
cja ewakuacyjna z Afganistanu 
to dowód na to, że nie tylko nie 
zostawiamy naszych partnerów 
w potrzebie, ale umiemy tak-
że przeprowadzić logistycznie 
tak skomplikowaną operację. 
Pokazaliśmy też, że w kryzy-
sie stulecia uratowaliśmy mi-
liony miejsc pracy, utrzymali-
śmy naszą politykę społeczną, 
rozwijamy skrzydła inwestycji 
infrastrukturalnych. Dzieje się 
tak dzięki naprawie systemu fi-
nansów publicznych – dodał.
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o bezpieczeństwo, czyli utrzy-
manie miejsc pracy dla pracow-
ników i utrzymanie płynności fi-
nansowej dla przedsiębiorców.

– Jeśli jesienią pojawi się 
czwarta fala pandemii, być 
może będzie pewne spowol-
nienie, ale jesteśmy już na tyle 
odporni i przygotowani, że za-
reagujemy w odpowiedni spo-
sób. W dalszym ciągu jako 
ARP mamy fundusze, które są 
do dyspozycji. Do tej pory zło-
żono ponad 510 wniosków 
o wsparcie, na kwotę ok. 1,2 mld 
zł. Tak więc do dyspozycji jest 
jeszcze ok. 500 mln zł. Mamy 
instrumenty takie jak pożyczki 
na kapitał obrotowy, które na-
dal są oferowane przedsiębior-

com. Ich zaletą jest spłata odro-
czona o 12 do 15 miesięcy, dzięki 
czemu przedsiębiorca nie musi 
się martwić, że już następne-
go miesiąca po zaciągnięciu po-
życzki musi spłacać ten kapitał 
– mówił prezes Agencji Rozwo-
ju Przemysłu.

Unikalne rękodzieła
Wydarzeniem towarzyszącym 
konferencji było II Pomorskie Fo-
rum Kół Gospodyń Wiejskich. 
Uczestnicy mogli zapoznawać się 
z unikalnym rękodziełem i spró-
bować regionalnych specjałów 
kulinarnych. Koła najbardziej za-
angażowane w rozwój pomor-
skich rejonów wiejskich otrzyma-
ły specjalne nagrody. 

na zmienne warunki – zarówno 
gorszą, jak i lepszą koniunkturę. 
Dziś niewątpliwie mamy do czy-
nienia z tą drugą, o czym świad-
czy wysoki poziom cen miedzi. 
Nasze hasło na najbliższe 60 lat 
to „przyszłość jest z miedzi”. Nie 
mamy wątpliwości, że tak wła-
śnie będzie. Cieszymy się, że 
możemy już teraz zbierać owoce 
inwestycji i procesów, które re-
alizowaliśmy przez ostatnie trzy 
lata.

O przygotowaniu na ewentu-
alną kolejną falę pandemii CO-
VID-19 w panelu poświęconym 
roli narodowego kapitału mówił 
Cezariusz Lesisz, prezes Agen-
cji Rozwoju Przemysłu. Podkre-
ślił, że chodzi przede wszystkim 
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Pod koniec sierpnia w Akademii Marynarki 
 Wojennej w Gdyni odbyła się IV edycja 
Forum Wizja Rozwoju – największej 
konferencji gospodarczej w północnej 
Polsce. Eksperci ze środowiska 
akademickiego, przedstawiciele biznesu, 
politycy oraz naukowcy wzięli udział 
w kilkudziesięciu panelach dyskusyjnych.

Azymut skierowany w przyszłość
     GOSPODARKA Forum Wizja Rozwoju
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znaczy blisko 470 mld euro na 
rozwój technologii wodorowych. 
Jestem przekonany, że Polska 
może być znaczącym benefi-
cjentem tych środków – stwier-
dził pełnomocnik rządu ds. OZE. 

Gospodarka wodorowa
Wiceminister Zyska przypo-
mniał również, że rok temu pod-
pisano list intencyjny o powoła-
niu partnerstwa na rzecz rozwoju 
gospodarki wodorowej w Polsce. 
Poinformował, że obecnie jest to 

ponad 150 podmio-
tów z Polski i zagra-
nicy. – Są to kon-
cerny globalne, jak 
Toyota, Siemens czy 
też największe pol-
skie spółki Skarbu 
Państwa: PKN Or-
len, Lotos, PGNiG, 
Azoty, Węglokoks, 
JSW. Wszystkie fir-
my, które mają coś 
wspólnego z wo-
dorem. Podjęliśmy 

pracę na rzecz przygotowania 
polskiego sektorowego porozu-
mienia wodorowego. Zgroma-
dzimy interesariuszy rynku, by 
maksymalizować local content, 
by jak najwięcej polskich przed-
siębiorstw uczestniczyło w łań-
cuchu dostaw, w budowie nowe-
go sektora gospodarki, jakim jest 
gospodarka wodorowa – zazna-
czył.

O węglu, jako pierwiastku ży-
cia, i wykorzystaniu go w budo-
wie zrównoważonej gospodarki 
mówiła prof. Małgorzata Jaku-

Przed Polską ogromne wy-
zwania dotyczące go-
spodarowania wodą, co 

w dobie zmian klimatycznych 
jest szczególnie istotne. Przed 
Polską również światowy wy-
ścig o miano liderów w dziedzi-
nie produkcji zielonego wodoru, 
który jest przyszłością ener-
getyki. Nasz kraj może stać się 
także jednym z głównych gra-
czy, jeśli chodzi o węgiel. Chodzi 
tu o innowacyjne wykorzysta-
nie węgla w medycynie, farmacji 
i nowych technologiach. Mamy 
ogromny kapitał społeczny i in-
telektualny, by z tych zasobów 
odpowiednio skorzystać. Jak 
to zrobić? Co może sprawić, że 
Polska stanie się w tym obsza-
rze jednym z liderów? Jakie naj-
większe przeszkody przed nami 
stoją? Odpowiedzi na te pyta-
nia szukali goście dwuczęściowej 
dyskusji „3W jako przyszłość 
zrównoważonej gospodarki” 
podczas IV edycji Forum Wizja 
Rozwoju w Gdyni.

Intelektualny potencjał
– Polska ma ogromny potencjał 
intelektualny. Innowacyjne roz-
wiązania, które tworzą nasi na-
ukowcy, powinny być inspira-
cją do rozwoju nowych biznesów. 
I odwrotnie: biznes, który potrze-

buje nowych technologii, szu-
ka wsparcia w nauce. By osią-
gnąć sukces, potrzebujemy 
integratora, który z jednej stro-
ny będzie łączyć potencjalnych 
naukowych i biznesowych part-
nerów, a z drugiej pomoże stwo-
rzyć przyjazny dla 
nich ekosystem. BGK 
z chęcią podejmie 
się tej roli – mówiła 
podczas gdyńskie-
go wydarzenia Be-
ata Daszyńska-Mu-
zyczka, prezes BGK. 

– Chcemy także 
obudzić wśród Pola-
ków świadomość, że 
ich codzienne decy-
zje mają wpływ nie 
tylko na klimat i ota-
czające nas środowisko, ale także 
na to, jaka jest kondycja polskich 
przedsiębiorstw i stan naszej 
gospodarki – dodała.

Obecny na panelu wicemi-
nister klimatu i środowiska Ire-
neusz Zyska zapowiedział, że 
w najbliższym czasie rząd przyj-
mie Polską Strategię Wodoro-
wą. – Mówi się, że wodór to pa-
liwo przyszłości. Ale wodór to już 
nasza rzeczywistość, tu i teraz. To 
już się dzieje w Japonii, Austra-
lii, Stanach Zjednoczonych, także 
w Europie. Unia Europejska prze-

3W: Woda – Wodór – Węgiel, to nowa inicjatywa 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Te trzy zasoby, 
odpowiednio wykorzystane, mogą zrewolucjonizować 
polską gospodarkę i zwiększyć konkurencyjność 
naszych przedsiębiorstw.

Nadchodzi rewolucja 3W
     ENERGETYKA Forum Wizja Rozwoju

we, jak grafen, który w pewnym 
momencie wydawało się, że sta-
nie się polską specjalnością. Swe-
go czasu byliśmy sporo przed 
resztą świata w wykorzystywaniu 
grafenu w technologiach elek-
tronicznych czy w telemedycy-
nie. Naprawdę warto w te techno-
logie inwestować i wdrażać nowe 
sposoby wykorzystania czystego 
węgla w przemyśle – wymienia-
ła prof. Jakubowska. 

Prezes Sieci Badawczej Łuka-
siewicz Piotr Dardziński z kolei 
poinformował, że w portfolio or-
ganizacji są projekty ze wszyst-
kich trzech obszarów: związane 
z uzdatnianiem wody, magazy-
nowaniem wodoru, a także tech-
nologie związane z grafenem. 
Jednocześnie wskazał na potrze-
bę precyzyjnego definiowania 
przez rząd co i po co w długo-
terminowych strategiach powin-
no być realizowane. – Bez tego 
trudno nam będzie rozwijać pro-
jekty – zaznaczył.

Zaktywować biznes
Wiceprezes Banku Gospodar-
stwa Krajowego Paweł Nierada 
przyznał, że z perspektywy BGK 
projekt 3W jest czymś absolut-
nie kluczowym. – To jest cały pro-
gram na rzecz zrównoważonego 
rozwoju na najbliższe lata, który 
ma prowokować działania w wie-
lu obszarach gospodarki tak, żeby 
aktywować świat biznesu i świat 
nauki. Dzięki temu uda nam się 
zbudować nowoczesny potencjał 
gospodarki 3W – stwierdził. I do-
dał, że jednym z istotnych działań 
inicjatywy BGK ma być utworze-
nie Centrum 3W. Jego zadaniem 
będzie rozbudowa know-how, 
a w długiej perspektywie wzmac-
nianie konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw zajmujących się 
wykorzystaniem wodoru, wody 
i innowacyjnych technologii wę-
glowych. 

 
Więcej informacji
www.bgk.pl/3w/

bowska z Politechniki Warszaw-
skiej. – Węgiel jest pierwiast-
kiem, który tworzy największą 
liczbę związków chemicznych 
ze względu na najbardziej sta-
bilne wiązanie. Trudno wyobra-
zić sobie jakikolwiek żywy orga-
nizm bez obecności węgla. Jego 
zastosowanie jest bardzo sze-
rokie. Mówimy tu m.in. o prze-
myśle chemicznym, farmaceu-
tycznym, tworzyw sztucznych, 
spożywczym i wielu, wielu in-
nych. Musimy postrzegać węgiel 
jako podstawowy surowiec, któ-
ry zapewnia naszą egzystencję. 
Technologie węglowe absolutnie 
trzeba rozwijać. Istnieją czyste 
formy węgla, które są kataliza-
torem w wielu procesach techno-
logicznych. Węgiel przyszłości to 
węgiel użyty do włókien wyko-
rzystywanych przez inżynierów, 
a także w medycynie. To również 
węgiel aktywny. Mamy też nano-
formy węgla, o których nie wa-
ham się powiedzieć, że to mate-
riały XXI wieku. Wreszcie mamy 
struktury węglowe jednoatomo-

Potrzebujemy 
integratora, który 
będzie łączyć 
potencjalnych 
naukowych 
i biznesowych 
partnerów oraz 
pomoże stworzyć 
przyjazny dla nich 
ekosystem.
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Relacja przygotowana we współpracy z BGK
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ceminister rodziny i polityki spo-
łecznej, pełnomocnik rządu ds. 
polityki społecznej.  

O konkretnych działaniach 
związanych z CSR w Grupie  
LOTOS opowiadał Wiesław La-
buda, prezes Fundacji LOTOS. 
– Ogólnie rzecz ujmując, moż-
na powiedzieć, że nasza fundacja 
koncentruje się na budowaniu re-
lacji ze swoim otoczeniem bizne-
sowym. Prowadzimy wiele inicja-
tyw społecznych, ale szczególną 
uwagę poświęcamy projektom 
związanym z dziećmi i młodzieżą. 
Na pierwszy plan wysuwają się 
tu programy sportowe. One czę-
ściowo wynikają z tego, że Grupa  
LOTOS jest partnerem kilku 
związków sportowych. Zapew-
ne wielu z Państwa zna program 
skierowany do skoczków nar-
ciarskich, który realizujemy od  
2003 r., czyli „Szukamy następ-
cy mistrza”. Ten program chy-
ba najdobitniej pokazał nam, jak 

Społeczna odpowie-
dzialność biznesu (CSR) 
w każdej organiza-

cji jest zbiorem działań mają-
cych wpływ na społeczeństwo 
i środowisko poprzez zapew-
nianie przejrzystego i etycz-
nego postępowania. Przyczynia 
się do zrównoważonego roz-
woju, w tym dobrobytu i zdro-
wia społeczeństwa, uwzględnia 
oczekiwania interesariuszy, jest 
zgodna z obowiązującym pra-
wem i spójna z międzynarodo-
wymi normami postępowania, 
jest zintegrowana z działaniami 
organizacji i praktykowana w jej 
relacjach. Przedsiębiorcy co-
raz chętniej dzielą się wypraco-
wanymi zyskami, angażując się 
w akcje charytatywne, wspie-
ranie sportowców i pomaganie 
potrzebującym. 

Czy, a jeśli tak, to jakie ko-
rzyści dla przedsiębiorstw 
przynoszą działania w zakre-
sie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu? O tym rozmawia-
li uczestnicy panelu: „Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu. Ko-
rzyści dla przedsiębiorstw” pod-
czas IV edycji Forum Wizja Roz-
woju w Gdyni.

Opłacalna działalność
– Społeczna odpowiedzialność 
biznesu jest elementem zwią-
zanym z działalnością pożyt-
ku publicznego. Działania rządu 
w tym aspekcie bardzo mocno 
powinny korespondować z dzia-
łalnością przedstawicieli pod-
miotów sektora gospodarcze-
go. Kiedy te dwa porządki ze 
sobą współpracują, mają wspól-
ne cele i realizują swoje zadania 
w sposób spójny, wtedy przyno-
si to efekty na istotną społecznie 
skalę – stwierdził Piotr Mazu-
rek, sekretarz stanu w Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów i Peł-
nomocnik Rządu ds. Młodzieży. 

– Ogromną rolą zarówno rzą-
du, jak i biznesu jest przekonywa-
nie mniejszych przedsiębiorców 
do tego, że działania związane 
ze społeczną odpowiedzialno-
ścią biznesu mają sens. Bo w du-
żych firmach świadomość zwią-
zana z CSR jest rozwinięta. Duże 
polskie przedsiębiorstwa w więk-
szości prowadzą szeroko poję-
te działania społeczne, szczy-
cą się tym i już rozumieją, że to 
im się opłaca. W mniejszych fir-
mach jest z tym o wiele trudniej 
– zaznaczyła Barbara Socha, wi-

Jak przekonać przedsiębiorców do działań związanych 
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu?  
– Jeżeli jest ona dobrze prowadzona, to jej 
konsekwencją zawsze będzie wzrost wartości firmy. 
W krótszej bądź dłuższej perspektywie czasu ten zysk 
na pewno się pojawi – przekonywali uczestnicy dyskusji 
o CSR w ramach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

CSR to element procesu inwestycyjnego firmy
dziś wygrywają dla Polski meda-
le i są powodem naszej dumy – 
przypomniał Wiesław Labuda.

Skuteczna  
strategia
Prezes Fundacji  
LOTOS dodał, że 
projekt ten posta-
no wiono „skopio-
wać i rozszerzyć”. 
Powstał program  
„Rakiety LOTOSU” 
– skierowany do 
przyszłych tenisi-
stów oraz program 
„Piłkarska przy-
szłość z LOTOSEM”, 

 który w podobnym trybie szko-
li przyszłych piłkarzy. Składa 
się na niego 15 ośrodków futbo-
lowych, gdzie odbywają się in-
tensywne zajęcia ze wsparciem 
trenerskim, medycznym i inte-
lektualnym. – Program piłkar-
ski przynosi już efekty, bo jego 
pierwsi adepci podpisali zawo-
dowe kontrakty z klubami, co jest 
dla nas kolejnym powodem do 
dumy – podkreślił Wiesław La-
buda. I dodał, że choć nie są to 
programy medialnie nośne, to 
są bardzo efektywne. I w kilku 
regionach Polski naprawdę istot-
ne z punktu widzenia kwestii so-
cjalnych – wielu młodych ludzi 
nie byłoby stać na sprzęt i pro-
fesjonalne szkolenie, gdyby nie 
wsparcie, jakie otrzymują w ra-
mach tych programów. 

– Jeżeli strategia CSR jest 
dobrze prowadzona w firmie, 
to jej konsekwencją zawsze bę-

dzie wzrost wartości firmy, czyli 
zysk. W krótszej bądź dłuższej 
perspektywie czasu ten zysk na 
pewno się pojawi. Jeśli chcemy 
przekonywać przedsiębiorców, 
żeby faktycznie podjęli decy-
zję o zaangażowaniu swojego 
przedsiębiorstwa w społecz-
ną odpowiedzialność bizne-
su, to należy zacząć od powie-
dzenia im, że ten CSR może 
stać się realnym narzędziem 
do osiągnięcia przewagi kon-
kurencyjnej na rynku – zazna-
czyła Agata Górnika, dyrek-
tor Biura Relacji z Otoczeniem  
PKN ORLEN, przewodnicząca 
Rady Fundacji ORLEN.

Wspólna misja
Jej zdaniem potrzebne jest do 
tego odejście od tradycyjnie ro-
zumianej roli CSR, gdzie mó-
wimy o raportowaniu poza-
finansowym czy działalności 
społecznej, ale nie ma mowy 
o korzyściach i zysku. Należy 
przejść do bardziej zaawanso-
wanej formuły zarządzania po-
przez CSR, która będzie spój-
na z finansową, marketingową 
i sprzedażową strategią firmy 
i gdzie CSR stanie się elemen-
tem procesu inwestycyjnego. 

– Naszą wspólną rolą jest 
przekonywanie przedsiębior-
ców, którzy z CSR nie mają na 
razie nic wspólnego, że ze sku-
tecznej polityki związanej ze 
społeczną odpowiedzialnością 
biznesu płyną ogromne korzy-
ści – podsumowała wicemini-
ster Socha. 

ważna jest działalność związa-
na z dziećmi i młodzieżą. Karierę 
pomału kończył Adam Małysz, 
skoki narciarskie 
stały się w Polsce 
niezwykle popular-
ną dyscypliną spor-
tu, więc postanowi-
liśmy zaangażować 
się w kształcenie 
nowych sportow-
ców, kandydatów na 
mistrzów. Co cieka-
we, przez wiele lat 
nikt o tym progra-
mie głośno nie mó-
wił. To była ciężka, 
organiczna praca, 
na którą szły niemałe pieniądze. 
Efektów na początku nie było, 
one zaczęły pojawiać się dopiero 
po 7-8 latach. Okazało się wów-
czas, że dzięki wsparciu Grupy 
LOTOS mamy wspaniałych na-
stępców Adama Małysza, którzy 
weszli na mistrzowski poziom, do 
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Naszą wspólną 
rolą jest 
przekonywanie 
przedsiębiorców, 
że ze skutecznej 
polityki związanej 
ze społeczną
odpowiedzialno-
ścią biznesu płyną 
ogromne korzyści.
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Na pytanie o ewentualny 
kontrakt na gaz z Niemiec pre-
zes PGNiG odpowiedział, że 
jest to możliwe, ale przypo-
mniał, że jest to wciąż gaz ro-
syjski, jednak oczywiście nie 
będący przedmiotem umów 
z samą Rosją. Jak stwierdził, 
gaz jest źródłem nacisku po-
litycznego ze strony Rosji nie 
tylko na Polskę, ale i na inne 
kraje: – W Polsce jesteśmy 
uwrażliwieni na kwestie zwią-
zane z zakręcaniem kurka, jed-
nak i polityka Rosji wobec in-
nych krajów, w tym Niemiec, 

Paweł Majewski był go-
ściem panelu: „Wyzwania 
dla bezpieczeństwa ener-

getycznego”. Prezes PGNiG za-
znaczył podczas dyskusji, że 
dostawy gazu do Polski będą 
możliwe nie tylko dzięki Bal-
ticPipe i terminalu LNG w Świ-
noujściu, ale PGNiG liczy także 
na gazociągi Polska–Słowacja 
i Polska–Litwa. Ten drugi kieru-
nek jest szczególnie przyszło-
ściowy. – Współpracę z Litwą 
będziemy z pewnością rozbu-
dowywać – zaznaczył prezes 
PGNiG.

Płynne zapotrzebowanie
Także wydobycie na Ukrainie, 
o którym Paweł Majewski mó-
wił podczas Forum, choć słu-
ży szczególnie potrzebom tego 
kraju, nie wyklucza dostaw gazu 
również do Polski. PGNiG ma 
także możliwość sprowadza-
nia gazu ziemnego z USA dzię-
ki wynegocjowanym kontraktom 
u amerykańskich dostawców.  
– Zapotrzebowanie na gaz jest 
dość płynne, będziemy więc 
śledzić sytuację i dostosowywać 
potrzebne dostawy – wyjaśnił 
prezes Majewski.

Rola gazu w zapewnieniu bezpie czeństwa energetycznego Polski
     ENERGETYKA Forum Ekonomiczne

Przejście na rynek globalny
Jeśli chodzi o część lądową pro-
jektu FSRU, to GAZ-SYSTEM 
projektuje obecnie gazocią-
gi, które połączą statek z sie-
cią krajową. – Są to projekty 
w fazie uzyskiwania pozwoleń 
– dodał. Jeśli chodzi o zapew-
nienie bezpieczeństwa dostaw, 
uspokoił, że już obecnie sys-
tem  przesyłowy jest gotowy do 
transportu  znacznie większych 
ilości gazu, niż wynika to z po-
trzeb, nawet uwzględniając ilo-
ści  na zapas. – Limity mogą 
wyniknąć raczej z gotowości go-
spodarki, na pewno nie z infra-
struktury – wyjaśnił.

Na temat zapotrzebowania 
na gaz wypowiedział się także 
prezes firmy FGSZ Szabolcs Fe-
rencz, zauważając, że sytuacja 
związana z pandemią spowo-
dowała zwyżkę zapotrzebowa-
ni na ten surowiec, a wraz z tym 
znaczący i nieracjonalny wzrost 
cen – obecnie są one dwukrotnie 
wyższe niż zimą. Jego zdaniem 
należy spodziewać się unormo-
wania sytuacji.

Tomasz Szulc z Europejskie-
go Centrum Projektów Pozarzą-
dowych przypomniał jednak, że 
przekierowanie dostaw wiąże się 
z przejściem na rynek globalny 
i np. rynki azjatyckie także śledzą 
sytuację i podwyższają ceny – 
niewykluczone więc, że podczas 
surowej zimy nastąpi podwyżka.

Z kolei Mateusz Radecki, 
prezes zarządu PERN, liczy na 
możliwość poznania realistycz-
nych potrzeb klientów na ga-

tunki ropy, jakie będą potrzeb-
ne, oraz na rozwiązanie konfliktu 
Orlen–Lotos, i od tego uzależ-
nia dalsze projekty. Mówiąc 
o bezpieczeństwie, odniósł się 
do niedawnego zanieczyszcze-
nia ropy z Rosji chlorkami orga-
nicznymi i zapewnił, że w lipcu 
tego roku ostatnie chlorki z po-
nadnormatywnych ilości zo-
stały usunięte. – Z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa kryzys 
został zażegnany – dodał. Pod-
kreślił, że lepsza współpraca 
z partnerem z Białorusi umoż-
liwia  uzyskanie informacji o po-
tencjalnym zanieczyszczeniu 
i odpowiednią reakcję znacznie 
szybciej. Dodatkowo zespoły la-
boratoryjne częściej badają ja-
kość surowca.

Kwestia bezpieczeństwa
Na koniec kwestie zagrożeń ze 
strony bezpieczeństwa IT poru-
szył Paweł Jakubik z firmy Mi-
crosoft. Cyberataki jego zdaniem 
coraz bardziej dotyczą sektora 
energetycznego, a jako przykład 
podał atak na rurociąg w USA, 
który został zhakowany niezwy-
kle skutecznie, w wyniku cze-
go doszło do zapłaty żądanego 
przez przestępców okupu. Roz-
wiązanie widzi w wykorzystaniu 
technologii chmurowych z uwagi 
na możliwość implementacji po-
prawek i łat w oprogramowaniu 
w czasie rzeczywistym. – Trzeba 
wyważyć dwie rzeczy: innowacje 
i bezpieczeństwo. Na pierwszym 
miejscu musi być cybersecuri-
ty – stwierdził. 

także może mieć niezbyt ko-
rzystne konsekwencje. Niemcy 
w znakomitej większości korzy-
stają z gazu rosyjskiego.

O możliwości regazyfikacji 
gazu LNG na pokładach stat-
ków mówił prezes zarządu 
GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień. 
Według niego technologia ta 
jest już rozwinięta i opłacalna, 
obecnie są możliwości realiza-
cji takiego procesu w Termina-
lu LNG  w Świnoujściu – który 
działa i  jest  przygotowywa-
ny do odbioru zwiększonych 
ilości gazu – oraz w przyszło-
ści w FSRU w Zatoce Gdańskiej. 
Jednak żeby podjąć ostatecz-
ną decyzję biznesową, odbędą 
się konsultacje z firmami, które 
sprowadzają gaz do Polski.

Konsultacje obejmą realne 
zapotrzebowanie oraz pozwo-
lą określić potrzebną wielkość 
statku FSRU, uwzględniając 
zapotrzebowanie na usługę 
przesyłową na rynku. Stępień 
dodał, że projekt jest na etapie 
kompletowania dokumentacji 
i jeśli przedsięwzięcie zostanie 
zrealizowane, sprowadzanie 
LNG tą drogą będzie  jak naj-
bardziej możliwe do realizacji 
za kilka lat. Szczególnie waż-
ne jest to, że dzięki technologii 
FSRU (Floating Storage Rega-
sification Unit), w jakiej będzie 
zainstalowana  instalacja do 
odbioru LNG w Porcie Gdań-
skim – nie ingerujemy w ga-
zyfikację na lądzie, z korzyścią 
dla mieszkańców i przyrody – 
wyjaśnił.
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– Zapewniam, że dostawy gazu po zakończeniu sprowadzania go z Rosji,  
czyli po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego, będą dla Polski zapewnione  
– powiedział podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes  
PGNiG SA Paweł Majewski.

   9
  mld 

metrów  
sześciennych 
gazu rocznie 

ma  
docelowo 

płynąć  
do Polski 

dzięki  
inwestycji 
Baltic Pipe.
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technologiczną. Tamtejsi giganci 
technologiczni, tacy jak: Aliba-
ba, Baidu,  Tencent (twórca kom-
pleksowej aplikacji WeChat), czy 
Didi tylko z pozoru przypomi-
nają swoich zachodnich odpo-
wiedników jak Amazon, Google, 
Facebook czy Uber. W rzeczywi-
stości są konglomeratami, któ-
re tworzą technologiczne in-
nowacje z „chińską specyfiką” 
i w niczym nie ustępują amery-

kańskim gigantom. 
Chińczycy mają 
także swoją własną 
„Dolinę Krzemową” 
– dzielnicę w Peki-
nie Zhongguancun 
(dżong-guan sun), 
gdzie powstają naj-
nowsze innowacje.

Amerykanie są 
obecnie niekwestio-
nowanymi liderami 

w rozwoju sztucznej inteligen-
cji, ale Chińczycy coraz mocniej 
depczą im po piętach. Sprzyjają 
im z pewnością wielkość popu-
lacji, ale także kultura przedsię-
biorczości, podlegająca zasadzie 
„zwycięzca bierze wszystko”, 
a także mechanizmy długoter-
minowego finansowania startu-
pów w modelu venture capital 

Dr Kai-Fu Lee, autor książ-
ki „Inteligencja Sztucz-
na, rewolucja prawdziwa. 

Chiny, USA i przyszłość świata”, 
jest prezesem i dyrektorem ge-
neralnym Sinovation Ventures. 
Sinovation zarządza kapitałem 
inwestycyjnym w wysokości 1,7 
mld dolarów i jest czołową fir-
mą venture capital, wspierają-
cą rozwój najnowocześniejszych 
chińskich firm technologicz-
nych. Co ciekawe, w przeszło-
ści był prezesem Google Chi-
na, a także zajmował stanowiska 
kierownicze w Microsoft i Apple. 
Te doświadczenia dały mu uni-
katowe i wielowymiarowe spoj-
rzenie na rozwój technologiczny 
Chin i USA.
 
Chiny wkraczają do gry
To właśnie obszar rozwoju no-
wych technologii, a w szczegól-
ności sztucznej inteligencji, a nie 
bezpośrednia rywalizacja mili-
tarna (gdzie oczywiście najno-
wocześniejsze technologie są 
wykorzystywane) będzie – zda-
niem ekspertów – głównym ob-
szarem rywalizacji mocarstw. Od 
samego początku badań i wyko-
rzystania SI, czyli lat 80. ubie-
głego stulecia, niekwestionowa-

nym liderem w tym obszarze 
są Stany Zjednoczone. Jednak 
ostatnie lata to niebywały skok 
w tej dziedzinie Chin, które ge-
nerują setki nowych startupów 
i rozwiązań.

Badania nad wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji od kilku lat 
są jednym z priorytetów władz 
Chin, które wspierają rozwój 
w tym sektorze. Według Kai Fu-
-Lee są już obszary w wykorzy-
staniu SI , w których 
Państwo Środka jest 
światowym liderem 
– takie jak „Internet 
rzeczy”, czyli komu-
nikowanie się urzą-
dzeń podłączonych 
do Internetu między 
sobą, czy wykorzy-
stanie SI w dronach, 
co wywołuje oczy-
wiste zaniepokoje-
nie USA, które oskarżają Chiny 
o kradzież technologii i nakłada-
ją ograniczenia na dostęp chiń-
skich firm do amerykańskiego 
rynku.

Chińczycy, w przeszłości 
opierający swój rozwój na ko-
piowaniu rozwiązań zachod-
nich, dysponują dziś jednak au-
tonomiczną i niezależną ścieżką 

Wyścig ze sztuczną inteligencją
     INNOWACJE Wojna technologiczna

i rządowe zachęty do rozwo-
ju sztucznej inteligencji. Rynek 
chiński wyróżnia ogromna kon-
kurencja technologiczna i krótki 
czas od stworzenia innowacji do 
jej praktycznego wykorzystania.

Atut wielkości populacji – 
prawie 1,5 mld ludzi  w grani-
cach jednego państwa –  jest 
z pewnością ogromnym plu-
sem w kontekście analizy zacho-
wań użytkowników sieci, która 
jest niezbędna do wykorzysta-
nia potencjału sztucznej inteli-
gencji. SI tym lepiej i szybciej się 
uczy, im więcej danych o oto-
czeniu i użytkownikach otrzy-
muje. Chiny i Chińczycy mają 
także odmienne od zachodnie-
go podejście do ochrony pry-
watności i danych osobowych, 
co umożliwia bardziej nieskrę-
powany rozwój technologicz-
ny. Dla społeczeństw zachod-
nich fundamentem jest ochrona 
prywatności i kontrola wykorzy-
stania danych. W Chinach nieko-
niecznie…

Nadzieja i zagrożenie
„SI już dziś steruje wieloma z na-
szych ulubionych aplikacji i wi-
tryn internetowych, a w najbliż-
szych latach będzie kierować 
naszymi samochodami, zarzą-
dzać naszymi portfelami, pro-
dukować większość kupowanych 
przez nas towarów i być może 
zabierać nam pracę. Takie zasto-
sowanie SI to zarówno nadzie-
ja, jak i zagrożenie, powinniśmy 
się przygotować na obie te moż-
liwości”  – ostrzega Kai-Fu Lee.

Jego zdaniem wiąże się z tym 
wszystkim ogromna odpowie-
dzialność za zapewnienie roz-
woju świata, przyczyniającego 

się np. do tworzenia miejsc pra-
cy, postępu w medycynie, prze-
mian procesów przemysłowych, 
dostępu do lepszej edukacji czy 
niezliczonych udogodnień na-
szego codziennego życia.

Według jego przewidywań 
w ciągu najbliższych 15 lat bę-
dziemy w stanie np. zautoma-
tyzować nawet 50 proc. miejsc 
pracy w USA. Nie znaczy to, że 
wszystkie te miejsca pracy znik-
ną z dnia na dzień, ale zacznie-
my obserwować coraz większą 
presję wywieraną na pracowni-
ków. Podobnie może być w Chi-
nach i innych krajach rozwijają-
cych się. Może to powodować 
rosnące bezrobocie i poszerza-
jące się nierówności.

Dzięki szerokiemu zasto-
sowaniu sztucznej inteligen-
cji w różnych dziedzinach go-
spodarki niepotrzebne staną się 
zawody, które bazują na auto-
matycznej analizie danych. Bę-
dzie to robiła sztuczna inteli-
gencja – sprawniejsza, szybsza 
i popełniająca mniej błędów. 
Dlatego nieuchronne jest, że na 
znaczeniu będą zyskiwać zawo-
dy wymagające empatii wobec 
drugiej osoby, bazujące na kon-
taktach międzyludzkich, emo-
cjach i uczuciach, których nie na-
uczy się SI.   

Kai-Fu Lee apeluje więc do 
rządzących i biznesu o poważne 
zainteresowanie się przyszły-
mi skutkami masowego wyko-
rzystania sztucznej inteligencji 
i opracowanie koniecznych roz-
wiązań zapewniających współ-
istnienie robotów z ludźmi, tak 
by przyczyniało się ono do roz-
woju świata i odkrycia sedna 
człowieczeństwa. 
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Skala wykorzystania sztucznej inteligencji będzie decydowała o pozycji państw 
i przyszłości światowego rynku pracy. SI zmienia większości obszarów naszego 
życia i gospodarki – od medycyny, po przemysł, handel, edukację, a także 
wojskowość. W wyścigu o prymat technologiczny biorą dziś udział dwaj giganci 
– USA i Chiny, ale skutki tego wyścigu odczuwać będziemy wszyscy. Konrad  RAJCA

„Sztuczna inteli-
gencja stanie się 
wkrótce tym, czym 
jest elektryczność 
– będzie wczech-
obecna i koniecz-
na do życia” – pi-
sze Kai-Fu Lee.
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ENERGETYKA

Zainteresowanie wodorem nie pojawiło się znikąd. Wodór jest brakującym 
ogniwem Zielonego Ładu, elementem, który będzie stabilizował rynek energii. 
W niedalekiej przyszłości to właśnie on ma zapełnić lukę powstałą po 
zanikającym rynku ropy i węgla.

związane z tym paliwem. – Wo-
dór to rzeczywiście wyzwanie, ale 
też gigantyczna szansa, zarów-
no dla powstającego na naszych 
oczach multikoncernu energe-
tycznego, jak i całej polskiej go-
spodarki – przyznał Jarosław 
Wróbel. – Dlaczego postrzega-
my wodór jako ogromną szan-
sę? Przede wszystkim z punk-
tu widzenia położenia rafinerii 
w Gdańsku. Po pierwsze, mamy 
mocno rozwijającą się morską 
energetykę wiatrową na Bałty-
ku i związany z tym spodzie-
wany nadmiar produkcji energii 
w najbliższej dekadzie. Zaistnie-
je więc potrzeba magazynowania 
tej energii, a dzięki elektrolizerom 
można będzie z tych nadwyżek 
produkować wodór. Po drugie, 
trudno sobie wyobrazić, by pro-
dukcja i dystrybucja wodoru dla 

żeglugi morskiej była prowadzo-
na przez kogoś innego niż Gru-
pę LOTOS, dysponującą rafine-
rią o unikalnym w skali światowej 
położeniu, czyli tuż przy samej 
linii brzegowej – dodał wicepre-
zes Grupy LOTOS.   

  
Inwestycja za miliard
Jarosław Wróbel zaznaczył, że 
LOTOS wdraża kolejne projek-
ty inwestycyjne związane z logi-
styką, czyli pozyskaniem miejsca 
umożliwiającego jak najlepsze 
ładowanie, tankowanie i magazy-
nowanie wodoru. – Obecnie jed-
ną z naszych najważniejszych in-
westycji związanych z wodorem 
jest budowa elektrolizera o mocy 
ok. 100 MW. Inwestycja ta warta 
jest blisko miliard złotych. Chce-
my produkować zielony wodór 
o parametrach paliwa transpor-
towego. Zakładamy, że będzie-
my go wykorzystywać do trans-
portu kolejowego, morskiego, 
ale też miejskiego w aglomeracji 
trójmiejskiej. Po co to wszystko? 
Żeby spełnić wyśrubowane nor-
my związane z nową polityką kli-
matyczną – zaznaczył wicepre-
zes Grupy LOTOS. 

W podsumowaniu wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że przyszłość 
wodorowa dopiero się tworzy 
i otwiera drzwi przed wieloma 
sektorami gospodarki. Dlatego 
tak ważne jest, by polskie firmy 
skorzystały z tej szansy. 

Opotencjale związanym 
z produkcją i magazyno-
waniem wodoru w Pol-

sce, a także wykorzystywaniu 
go w transporcie oraz przemy-
śle rozmawiali podczas Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach uczestnicy pane-
lu „Wodór – paliwo przyszłości”. 
W dyskusji udział wziął m.in. Ja-
rosław Wróbel – wiceprezes za-
rządu Grupy LOTOS, w strategii 
której inwestycje w projekty wo-
dorowe zajmują ważne miejsce.

Ogromna szansa
Wszyscy byli zgodni co do tego, 
że kwestią czasu jest moment, 
kiedy wodór zastąpi inne paliwa, 
dlatego, że pozyskanie energii 
z wodoru jest najbardziej efek-
tywne. Jego wydajność sięga na-
wet 70 proc. Przy okazji jest to 
paliwo zeroemisyjne. Nic więc 
dziwnego, że w Polskiej Stra-
tegii Wodorowej widnieje zapis 
o uruchomieniu do 2030 r. mi-
nimum pięciu dolin wodorowych 
– centrów kompetencji w proce-
sie wdrażania gospodarki wodo-
rowej, integracji sektorów i trans-
formacji klimatycznej przemysłu. 
W takich dolinach mają być pro-
dukowane ogniwa paliwowe, 
autobusy wodorowe, a nisko-
emisyjny wodór będzie wyko-
rzystywany na szeroką skalę.

Na inwestorów wciąż czyha-
ją jednak poważne wyzwania 

Wodór, czyli brakujące ogniwo
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Relacja  
powstała we 
współpracy 

z Grupą  
LOTOS

Jarosław Wró-
bel – wicepre-
zes zarządu 
Grupy LOTOS

Współpraca 
nauki z biznesem.
Warto!  

Przez wiele lat wydawało się, że te dwa światy są 
od siebie odseparowane. Uniwersytet kojarzył się 
z miejscem spokojnego namysłu i analiz. To tam 

rodziły się idee, które umożliwiają poznawanie rzeczy-
wistości. Był to świat za murami, przez które nie po-
winna przenikać codzienność dotycząca m.in. przed-
siębiorców. Ta bowiem jawiła się jako coś niezwykle 
praktycznego, gdzie trudno znaleźć miejsce na dogłęb-
ne wnikanie w naturę rzeczy. Kierunek działania wy-
znaczać miało przede wszystkim dążenie do osiągnię-
cia zysku. Połączenie nauki z biznesem postrzegano 
więc jako zagrożenie dla każdej z tych 
dziedzin. Ten przesąd upadać zaczął 
kilka dekad temu i dziś na własne 
oczy przekonujemy się, jakim w isto-
cie był szkodliwym doktrynerstwem. 

Z takiego założenia wychodzimy 
w firmie, którą ponad 25 lat temu za-
łożyłem i której cały czas jestem pre-
zesem, czyli w Grupie Inwest. Nasza 
działalność to branża deweloperska, 
od pewnego czasu wzbogacona o pro-
dukcję prefabrykowanych elementów 
budowlanych. Kilka lat temu dostrze-
gliśmy, że rynek ten czeka głęboka 
zmiana. Tą zmianą jest właśnie budow-
nictwo modułowe, umożliwiające ukończenie inwesty-
cji zgodnie z zasadą: szybciej, taniej, lepiej. Wbrew po-
tocznemu skojarzeniu prefabrykacja to nie wielka płyta, 
ale nowoczesne, przyjazne dla środowiska i praktyczne 
elementy konstrukcyjne. Stąd pomysł na własną fabrykę 
prefabrykatów. Dzięki temu rozwijamy dodatkową, obok 
deweloperskiej, gałąź naszego biznesu, komplementarną 
wobec tego, czym zajmowaliśmy się pierwotnie. 

Budownictwo modułowe rozwija się przede wszyst-
kim na płaszczyźnie technologicznej. Stąd tak ważne są 

badania z obszaru inżynierii. Nie wyczerpuje to jednak 
pola wszystkich możliwych analiz. Interesujące są także 
zagadnienia związane z finansowaniem i zarządzaniem 
tego typu inwestycjami. Prefabrykacja to zatem prze-
strzeń do licznych i ciekawych badań zarówno dla mło-
dych adeptów nauki, jak i doświadczonych badaczy. 

Mając to na uwadze, zainicjowaliśmy współpracę Gru-
py Inwest z Politechniką Poznańską. Poznań to miasto, 
w którym intensywnie rozwijamy działalność, realizując 
kolejne inwestycje. A tamtejsza politechnika to znana i ce-
niona uczelnia. Wspólnie zorganizowaliśmy konkurs po-

święcony nowoczesnym technologiom 
w budownictwie mieszkaniowym. Jego 
celem jest zachęcenie studentów przy-
gotowujących pracę dyplomową do 
poświęcenia pracy właśnie tej kwestii. 
Niebawem jego rozstrzygnięcie. 

W tym miejscu warto podkre-
ślić niezwykłą otwartość, z jaką spo-
tkaliśmy się ze strony Politechni-
ki Poznańskiej. Uzyskaliśmy patronat 
rektora uczelni, współpracę podjęli 
z nami również profesorowie i wykła-
dowcy, którzy weszli w skład kapitu-
ły konkursu. Dzięki tej kooperacji na-
wiązała się między nami więź, która 

procentować może przy okazji kolejnych projektów, ja-
kie mamy w planach. 

Piszę o tym, by podkreślić, że nie trzeba być wiel-
ką międzynarodową korporacją, aby podjąć współpracę 
z czołowymi uczelniami. Zdecydowanie istotniejsza jest 
dobra wola i pomysł. Warto zachęcać tych, którzy mają 
jakieś wątpliwości, czy w akademickich murach poszukać 
wsparcia dla podejmowanych wyzwań. Wydaje się, że to 
nie tylko opcja, ale coraz częściej konieczność. Działajmy 
więc razem z nauką dla dobra polskiej gospodarki!

Dziś na 
własne oczy 
przekonujemy 
się, że przesąd 
o szkodliwości 
łączenia nauki 
z biznesem był 
w gruncie rzeczy 
szkodliwym 
doktrynerstwem.
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efekty. Nasza firma jest firmą 
przemysłową, która zatrudnia 
pracowników przede wszystkim 
z wykształceniem technicznym. 
Jeśli takie osoby są odpowied-
nio przygotowane do zawo-
du i z konkretnymi umiejętno-
ściami wchodzą na rynek pracy, 
bardzo ułatwia to firmie proces 
rekrutacji – zaznaczył prezes 
Marcin Chludziński.

Prezes Chludziński podkre-
ślił, że w KGHM proces szkole-
nia przyszłego pracownika trwa 
trzy lata. W tym czasie ucznio-
wie szkół technicznych, przy-
szli pracownicy miedziowego 
giganta, mogą poznać firmę od 
środka, jej funkcjonowanie oraz 
zapoznać się ze szczególnie 

Debatę poprowadził Piotr 
Pilewski – redaktor na-
czelny money.pl. W roli 

prelegentów udział wzięli:
•  Marzena Machałek – wicemini-

ster edukacji i nauki,
•  Marcin Chludziński – prezes 

zarządu, KGHM Polska Miedź 
SA,

•  Marta Florczak – członek za-
rządu Lidl Polska ds. Personal-
nych,

•  Rafał Mrówka – Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie,

•  Artur Miernik – partner EY Pol-
ska.

Dyskusję rozpoczęła wicemi-
nister Marzena Machałek, pod-
kreślając, jak istotne jest kształ-
cenie zawodowe w kontekście 
działań związanych z tzw. em-
ployer branding. – Od 15 lat 
mamy pozytywny trend wzrostu 
zainteresowania nauką w zawo-
dach. Aż 57 procent absolwentów 
szkół podstawowych świadomie 
wybiera kształcenie zawodo-
we. Wynika to z poprawy jakości 
oferty szkół i samego kształcenia 
w nich. Po tych szkołach można 
uzyskać bardzo przyzwoitą pra-
cę. Co więcej, ukończenie szkoły 
przygotowującej do konkretne-
go zawodu nie zamyka drogi do 
dalszego kształcenia – mówiła 
Marzena Machałek.

Skuteczny system
Sekretarz stanu w MEiN doda-
ła, że w tym procesie niezwy-
kle ważna jest współpraca ze 
środowiskiem przedsiębiorców, 
aby odpowiadać na zapotrze-
bowania rynku. Istotne są także 
zmiany w sposobie finansowa-
nia oraz mechanizmy wspiera-
nia pracodawców inwestujących 
w kształcenie.

– Taki system pozyskiwa-
nia przyszłych pracowników jest 
rzeczywiście niezwykle ważny 
i bardzo skuteczny. Mogę przy-
znać to z czystym sumieniem, 
bo w KGHM intensywnie go roz-
wijamy, właśnie we współpracy 
z Ministerstwem Edukacji i Na-
uki, co przynosi bardzo dobre 

Wiarygodny wizerunek firmy kluczem do sukcesu
     ZARZĄDZANIE Forum Ekonomiczne

sób tworzy się związek pomię-
dzy ludźmi, którzy przebywają ze 
sobą pod ziemią, w trudnych wa-
runkach pracy. Oni utożsamiają 
się z tym miejscem. Zdają sobie 
bowiem sprawę, że w pewnych 
sytuacjach będą mogli liczyć tyl-
ko i wyłącznie na siebie, muszą 
więc sobie ufać. Mamy jednak też 
inne narzędzia, które pozwalają 
pracownikom mocniej identyfiko-
wać się z pracodawcą. Mam tu na 
myśli system partycypacji finan-
sowej. Jeśli przedsiębiorstwo wy-
pracowuje zysk, to nasi pracowni-
cy otrzymują udział w tym zysku. 
To ma też wymiar edukacyjny, 
przekłada się bowiem na zainte-
resowanie pracowników nie tyl-
ko tym, co się dzieje w firmie i jak 
jest ona zarządzana, ale również 
światową ekonomią – dodał pre-
zes koncernu, który podczas XXX 
Forum Ekonomicznego w Karpa-
czu został uhonorowany tytułem 
Firmy Roku 2020. Kapituła wy-
różniła KGHM Polską Miedź SA 

m.in. za rekordowe wyniki, stra-
tegię i wizję działania, zrównowa-
żony rozwój oraz innowacyjność.

Motywacja a zaangażowanie
Na bardzo ważną rzecz związa-
ną z budowaniem wizerunku fir-
my zwrócił też uwagę prof. Ra-
fał Mrówka z SGH. – Kluczem 
w kwestii budowania wizerun-
ku pozytywnego pracodawcy 
jest kultura organizacyjna i praca 
nad zaangażowaniem pracowni-
ka. To zaangażowanie jest czymś 
innym niż motywacja. Zaanga-
żowany pracownik oczywiście 
skorzysta z narzędzi motywacyj-
nych i przyjmie premie czy inne 
bonusy od pracodawcy, ale tak 
naprawdę on musi mieć poczu-
cie, że w tej konkretnej firmie re-
alizuje siebie i swoje cele. To tutaj 
chce się kształcić i rozwijać zawo-
dowo. W pewnym sensie bierze 
też współodpowiedzialność za 
kulturę organizacyjną w miejscu 
pracy – zaznaczył prof. Mrówka.

I dodał, że tak rozumiana 
kultura organizacyjna powin-
na być budowana od szczy-
tu firmy, czyli od menedżmen-
tu, ale musi kaskadowo schodzić 
na niższe szczeble zarządza-
nia przedsiębiorstwem. Lider na 
każdym poziomie zarządzania 
musi być dla pracowników, któ-
rych ma pod sobą, autorytetem 
i wzorem. Tylko w taki sposób 
uda się zbudować wiarygodny 
wizerunek firmy. 

 
Zapraszamy na stronę: 

kghm.com/pl/kariera

ważnymi procedurami związa-
nymi z bezpieczeństwem.

– Czy warto budować pozy-
tywny wizerunek firmy jako do-
brego pracodawcy? Myślę, że ta 
kwestia w dzisiejszych czasach 
jest oczywista. Warto jednak pa-
miętać, że to się udaje tylko wte-
dy, gdy cały proces opiera się 
na prawdziwych wartościach i na 
tym, co w firmie się dzieje. Jeśli 
za tym, co robimy, nie stoi real-
ne przesłanie, szybko okaże się, 
że wszelkie deklaracje są puste 
i tak naprawdę zbędne. A prze-
cież od tego, jak dany pracownik 
czuje się w firmie, zależy jakość 
jego pracy. To jest szczególnie 
ważne w tak dużym przedsię-
biorstwie jak nasze – zaznaczył 
prezes miedziowego giganta. 
I przypomniał, że cała grupa ka-
pitałowa KGHM zatrudnia ponad 
34 tys. pracowników.

– Trudne warunki, w których 
pracujemy, sprzyjają budowie 
tego procesu. W naturalny spo-
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Relacja  
przygotowa-

na we współ-
pracy z KGHM 

Polska 
 Miedź SA

Czy warto dążyć do budowania wizerunku dobrego pracodawcy, w jaki sposób 
to robić i jaka powinna być w tym procesie rola państwa – o tym podczas 
XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiali uczestnicy panelu: 
„Employer Branding – jak to robią najlepsi pracodawcy na rynku, rola sektora 
prywatnego w reorganizacji systemu edukacji”.
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Jak uciec przed zieloną inflacją?

główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”

Kamil
GORAL

      RAPORT MAKROEKONOMICZNY   FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

 Obowiązujący obecnie w Unii Europejskiej 
system handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 to kluczowe narzędzie transformacji 
energetycznej, wpisujące się idealnie 
w poszukiwane alibi dla zawieszenia wolnego 
rynku. Do głosu zaczyna dochodzić centralny 
planista, regulujący praktycznie wszystko,  
z cenami kluczowych dóbr, takich jak energia 
czy żywność, na czele. Chociaż formalnie 
środki produkcji pozostać mają w rękach 
prywatnych, UE w ten sposób żegna się 
z gospodarką wolnorynkową. 
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Wydawało się, że nie ma 
twardszego funda-
mentu integracji eu-

ropejskiej niż wolny rynek. Było 
przez dekady oczywistością, 
że celem tego procesu jest bu-
dowanie więzi gospodarczych, 
których ramy wyznacza właśnie 
mechanizm rynkowy. To w  tej 
przestrzeni między producen-
tami i konsumentami dochodzić 
miało do „uzgadniania” popytu 
i  podaży, finałem których była 

cena. Cena równowagi czysz-
cząca dany rynek i  zapewnia-
jąca zarówno opłacalność pro-
dukcji, jak i  dająca nabywcom 
możliwość zaspokojenia swo-
ich potrzeb. Ów wolny rynek nie 
oznaczał braku mechanizmów 
korygujących. Wszak w czystej 
postaci szybko doprowadziłby 
do powstawania monopoli na-
turalnych, co w praktyce byłoby 
autodestrukcją modelu kapitali-
stycznego.



ganda robiła, co mogła, żeby 
pokazać, że u  nas jest lepiej 
niż u nich, każdy wiedział, że 
jest inaczej. To marksistow-
ska ekonomia poniosła zu-
pełną porażkę. To ona stała za 
permanentnym niedoborem, 
niekończącymi się kolejkami 
i  nieefektywnym zarządza-
niem dostępnymi zasobami. 
Szkalowany przez marksi-
stów kapitalizm był zatem 
źródłem dobrobytu. Zawierał 
bowiem w sobie zdolność do 
automodyfikacji. To właśnie 
z tego powodu nie sprawdziły 
się przepowiednie komuni-
stów o tym, że państwa opar-
te o wolny rynek nieuchronnie 
czeka rewolucja. Nie doszło 
do powstania robotników, nie 
obalali oni rządów i nie usta-
nawiali robotniczych rad. Nie 
było zwyczajnie takiej po-
trzeby. Drapieżny kapitalizm 
w  darwinowskim wydaniu 
zaczął zanikać. Zmiany, jakie 
przyniósł wiek XX, doprowa-
dziły do znaczącej poprawy 
sytuacji pracowników najem-
nych. Ich pensje rosły, wa-
runki zatrudnienia poprawiały 
się. Nie było zatem potrzeby 
gwałtownego buntu. 

Zgoła inaczej było w  krajach, 
w których ustrój gospodarczy 
wywodzono z  dzieł Marksa 
i Engelsa. Okazało się, że teo-
ria ekonomiczna marksizmu 
nie daje ludowi pracującemu 
miast i wsi szans na poprawę 
losu. Wręcz przeciwnie, jest 
ona źródłem zubożenia tych, 
o których pierwotnie miała się 
najbardziej troszczyć. Dodat-
kowo jest dogmatyczna i nie-

Państwo zatem było i  jest 
w  dalszym ciągu potrzebne, 
aby nie utracił on swojej toż-
samości. Ktoś musi bowiem 
ustalać i  egzekwować reguły 
gry nieprzekraczalne dla ni-
kogo, kto chce w niej uczest-
niczyć. Zresztą rola państwa 
nie ogranicza się tylko do 
tego „nocnego stróża”, to po-
dejście nadmiernie redukuje 
jego znaczenie. Może pań-
stwo wyznaczać pewien ruch 
w  gospodarce, np. poprzez 
mechanizm podaży pienią-
dza i  wysokość stopy pro-
centowej. Stwarza narzędzie 
pomagające w  eliminowaniu 
niekorzystnych społecznie 
zjawisk, takich jak wysokie 
bezrobocie czy, często mu 
towarzyszące, powstawanie 
obszarów biedy. 

Czasem jest też tak, że to 
państwo jest źródłem pro-
blemów. Mamy z tym do czy-
nienia wtedy, kiedy np. przez 
swój zbytni aktywizm wkra-
cza tam, gdzie nie jest niko-
mu potrzebne. Przejawia się 
to np. w  nadmiernej regulacji 
gospodarki. Kiedy to władza 
polityczna pod naciskiem róż-
nego rodzaju lobby ogranicza 
bądź nakazuje. Czyni to rzeko-
mo w  imię dobra wspólnego, 
w  istocie jednak ulega naci-
skom partykularnym. Niektó-
re ruchy czynione przez decy-
dentów publicznych wynikają 
zwyczajnie z  niekompeten-
cji, braku wizji czy zwykłego 
chciejstwa. Są one także po-
chodną złożonych w  trakcie 
kampanii obietnic, które służą 
zaspokojeniu oczekiwań czę-

ści elektoratu i dają szansę na 
przedłużenie rządów. 

Nie ulega jednak wątpliwości, 
że rola państwa w gospodar-
ce wolnorynkowej, chociaż 
istotna, musi być ograniczo-
na. Wzorem takiego modelu 
dla Polaków w  drugiej po-
łowie XX wieku był głównie 
Zachód, w  tym dawne EWG. 
To tam w życie wcielano „eko-
nomię burżuazyjną”, z pogar-
dą traktowaną przez stano-
wiący państwową ideologię 
marksizm. I  chociaż propa-
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religię, kulturę i  prawo. Kto 
dysponował kapitałem, ten 
narzucał całą resztę, która 
tę jego przewagę miała pe-
tryfikować. Ruch rewolucyj-
ny polegał zatem na zmianie 
stosunków własności, a  na-
stępnie dostosowaniu do tego 
nadbudowy – to była metoda 
zastąpienia starego porząd-
ku. W przypadku działań Unii 

Europejskiej mamy do czynie-
nia z  ruchem w  przeciwnym 
kierunku. Najpierw modyfiko-
wano nadbudowę. Rewolucja 

kulturalna z  lat 60. XX wieku 
została w  ramach UE zinsty-
tucjonalizowana w  ramach 
dobrze zaplanowanego mar-
szu. Te zmiany instytucjonal-
ne uniemożliwić mają odwrót 
od „zdobyczy” rewolucji. Na 
ich straży stoją bowiem orga-
ny Unii, które każą każdego, 
kto nie akceptuje nowego po-
rządku. Nie oznacza to jednak, 
że rewolucja poprzestanie tyl-
ko na sferze obyczajów. Jej 
zasięg, podobnie jak miało to 
miejsce u starych marksistów, 
jest totalny. Kto zatem liczy, 
że gospodarka się przed nią 
uchowa, jest w błędzie. 

Pewnym problemem dla 
elit brukselskich jest to, że 
marksizm kompletnie się 
skompromitował. Gospodar-
cze wizje Marksa i  jego na-
stępców doznały potężnej 
porażki w kontakcie z empirią. 
Nie da się tego nie przyznać. 
Jak zatem wciskać te same 
schematy tak, aby nie wywo-
łać powszechnego oburzenia? 
Wydaje się to zadanie niewy-
konalne, nieprawdaż? A  jed-
nak znalazł się sposób. Tym 
sposobem jest klimatyzm. 
Nowa świecka religia, w  ra-
mach której hołdy składa się 
„matce ziemi”. Ta jest obecnie 
nękana przez niewdzięczną 
ludzkość i  jeśli szykany te się 
nie skończą, dojdzie do wiel-
kiej globalnej katastrofy. 

Już teraz – w myśl tej narracji 
– mamy jej zapowiedzi. Hu-
ragany, tornada, wzrost tem-
peratury, topnienie pokrywy 
lodowcowej i  tak dalej. Jeśli 

reformowalna. Jej promotorzy 
wiedzieli bowiem, że jedyna 
sensowna reforma socjalizmu 
polega na jego zupełnym za-
rzuceniu. Nie mogli na to po-
zwolić, chcąc utrzymać swoją 
władzę i przywileje. Coraz bar-
dziej zatem opis świata propa-
gandy oddzielał się od empirii. 
Różnica ta była tak widoczna, 
że w  zasadzie nie pozosta-
wało nic innego, jak śmiać się 
z generowanych przez nią ma-
teriałów. Nikt zatem nie trak-
tował ich poważnie. Marksizm 
został ostatecznie – tak się 
przynajmniej wydawało – 
skompromitowany. 

Zwieńczeniem naszej tęskno-
ty za wolnym rynkiem miała 
być integracja z Unią Europej-
ską. Polakom organizacja ta 
kojarzyła się przede wszyst-
kim ze sferą gospodarczą, 
a  jak gospodarka w  wydaniu 
zachodnim, to oczywiście ka-
pitalizm. Nie było na początku 
XXI wieku opinią powszech-
ną, że nasze wejście do Unii 
może oznaczać stopniowy, 
acz wyraźny ruch w kierunku 
gospodarki centralnie plano-
wanej. UE miała być gwaran-
tem tego, że te czasy mamy 
już nieodwołalnie za sobą. 

Powrót marksizmu 

Jak dużym błędem było 
takie podejście, widać wy-
raźnie w  ostatnich latach. 
Warto w tym miejscu poczy-
nić pewną uwagę. W  teorii 
marksistowskiej kontrola nad 
środkami produkcji wyzna-
czała tzw. nadbudowę, czyli 
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Emisja CO2 w mld ton w 2019 r.
(źródło: Globalcarbonatlas.org)

 1 Chiny 10,17

 2 Stany Zjednoczone 5,28

  3 Indie 2,62

 4 Rosja 1,68

 5 Japonia 1,11

 6 Iran 0,78

 7 Niemcy 0,70

 8 Indonezja 0,62

 9 Korea Południowa 0,61

 10 Arabia Saudyjska 0,58

 11 Kanada 0,58

 12 RPA 0,48

 13 Brazylia 0,47

 14 Meksyk 0,44

 15 Australia 0,41

 16 Turcja 0,41

 17 Wielka Brytania 0,37

 18 Włochy 0,34

 19 Francja 0,32

 20 Polska 0,32

 Zasięg rewolucji, podobnie jak  
miało to miejsce u starych 

marksistów, jest totalny. Kto zatem liczy,  
że gospodarka się przed nią uchowa,  
jest w błędzie.
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Frans Tim-
mermans nie 
ukrywa, że 
idzie przez 
Unię Europej-
ską z narra-
cją rewolucyj-
ną. Pakiet „Fit 
for 55” ma 
pomóc zbu-
rzyć stary po-
rządek i utwo-
rzyć nowy.



je na to, że nie jest to poziom 
ostateczny. 

Unia systematycznie ograni-
cza podaż tych uprawnień, co 
oczywiście zwiększa ich cenę. 
Nie robi także wiele, aby po-
wstrzymać spekulacyjny han-
del tymi dokumentami, dając 
w ten sposób przyzwolenie na 
ewentualne powstawanie ba-
niek cenowych. 

Innymi słowy system ten jest 
sprofilowany tak, aby wartość 
uprawnień emisyjnych rosła. 
Kierunek jest tylko w  jedną 
stronę – do góry. Ma to do-
prowadzić do zastąpienia wy-
sokoemisyjnych źródeł energii, 
głównie chodzi tu o węgiel, źró-
dłami odnawialnymi. Póki co 
efekt jest taki, że narasta pre-
sja ze strony przedsiębiorstw 
energetycznych na podnosze-
nie taryf dla odbiorców energii 
elektrycznej. W  przeciwnym 
wypadku ich działalność bizne-
sowa traci sens. Wydaje się za-
tem, że nieuniknione są kolejne 
i  niezwykle dotkliwe podwyżki 
cen prądu dla gospodarstw do-
mowych i przedsiębiorstw. 

zatem „czegoś” nie zrobimy, 
czeka nas wszystkich koniec. 
Wyrządzamy przy tym krzyw-
dę nie tylko sobie, ale także 
przyszłym pokoleniom. Jeśli 
tak dalej pójdzie, to nie wia-
domo nawet, czy będą jakieś 
przyszłe pokolenia. Sytuacja 
jest zatem napięta. Wymaga 
ona działań ekstremalnych 
i  bardzo szybkich. Czasu 
wszak jest bardzo mało, już 
w zasadzie go nie ma. Może-
my zatem nie zdążyć z ratun-
kiem, każda chwila zwłoki ma 
swoją wysoką cenę. 

Ta mroczna opowieść po-
twierdzana „nieodpartymi” 
dowodami naukowymi i swo-
istą histerią ze strony na-
puszczonych przez dorosłych 
nastolatków, na których cze-
le stoi Greta „How dare you” 
Thunberg, to tak poszukiwa-
ne alibi dla zawieszenia wol-
nego rynku. W  tych bowiem 
warunkach nie może się on 
ostać. Musi go zastąpić cen-
tralny planista, ustalający cele 
dla emisji CO2, a  co za tym 
idzie, regulujący praktycznie 
wszystko, z  cenami kluczo-

wych dóbr, takich jak energia 
czy żywność, na czele. 

Cena emisji CO2  
i ideologowie w akcji

Obowiązujący obecnie w  Unii 
Europejskiej system han-
dlu uprawnieniami do emisji 
CO2 to kluczowe narzędzie 

transformacji energetycznej. 
W największym skrócie, firmy 
energetyczne i znaczna część 
przemysłu, które emitują CO2, 
za każdą dodatkową tonę ta-
kiej emisji ponad ustalone 
limity muszą płacić. Jeśli za-
tem chcą emitować więcej, to 
także muszą liczyć się z  do-
datkowymi kosztami. Jeszcze 
kilka lat temu jeden certyfikat 
kosztował kilka euro. Obecnie 
kolejna ekstra tona to koszt 
około 60 euro. I wiele wskazu-

rasta, nie za bardzo wiadomo 
jednak, kto ma pokryć koszty 
związane z ich zastępowaniem 
OZE. Konieczne są gigantyczne 
nakłady w  instalację nowych 
mocy, a  także dostosowanie 
sieci energetycznych do znacz-
nie mniej stabilnych dostaw ze 
źródeł odnawialnych. Problem 
braku stabilności odnawialnych 
źródeł energii to także niepew-
ność co do ciągłości dostaw 
elektryczności. Mnożą się przy-

kłady, które dobitnie pokazują, 
jak wielkie jest to zagrożenie. 
Wystarczą niesprzyjające, 
z perspektywy OZE, warunki at-
mosferyczne, aby zabrakło prą-
du w gniazdkach. W okoliczno-
ściach kryzysowych dochodzi 
do ponownego uruchamiania 
bloków węglowych. 

Kilka tygodni temu taka sytu-
acja miała miejsce w  Wielkiej 
Brytanii. Gdyby chcieć dokład-
nie omówić wszystkie takie 
przypadki na świecie, najpew-
niej trzeba by tylko tej kwestii 
poświęcić cały numer „Forum 
Polskiej Gospodarki”. Inaczej 
mówiąc, bez bezpiecznika 
w  postaci węgla nici z  susze-
nia głowy, prania czy zmywa-
nia w zmywarce. I co nie mniej 
istotne, powstaje poważne 
ryzyko przestojów w  przed-
siębiorstwach. Kosztownych 
przestojów dodajmy. 

Bezmyślność działań Unii Eu-
ropejskiej w  obszarze klimatu 
wynika także z  innego faktu, 
w skali świata Unia odpowiada 
za ok. 10 proc. emisji dwutlen-
ku węgla. I  tak dla przykładu 
za niemal jedną trzecią odpo-
wiadają Chiny. Łącznie zaś 90 
proc. globalnej emisji CO2 jest 
zlokalizowane poza UE. Od 
miesięcy trwają starania obec-
nej amerykańskiej administra-
cji, aby namówić Chińczyków 
do większego włączenia się 
w  światowe cele klimatycz-

O możliwym wzroście taryf na 
przyszły rok mówił w niedaw-
nym wywiadzie dla „Dzien-
nika Gazety Prawnej” prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 
Rafał Gawin: – Sygnałów, jakie 
to będą konkretnie podwyż-
ki, jeszcze nie mamy. O  tym 
zapewne dowiemy się wtedy, 
kiedy spółki rzeczywiście zło-
żą swoje wnioski taryfowe. Nie 
jest zaskoczeniem, że nie będą 
to podwyżki odzwierciedlające 
poziom inflacji, ale znacznie 
wyższe. Padają różne liczby 
i  rzeczywiście poruszamy się 
raczej na poziomie dwucyfro-
wym niż jednocyfrowym.

Mówi się także coraz częściej 
o  tzw. zielonej inflacji, czyli 
wzroście cen towarów i  usług 
w związku z polityką klimatycz-
ną Unii Europejskiej. Inflacja 
taka ma de facto charakter ad-
ministracyjny, gdyż jej źródłem 
nie jest rynkowa gra czynników 
popytowo-podażowych, ale re-
gulacje prawne przyjmowane 
w ramach tej organizacji. Presja 
na odchodzenie od konwen-
cjonalnych źródeł energii na-
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 Jeszcze kilka lat temu jeden certyfikat 
kosztował kilka euro. Obecnie kolejna 

ekstra tona handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 to koszt około 60 euro. I wiele wskazuje 
na to, że nie jest to poziom ostateczny.

 Podniesiona ma zostać minimalna 
stawka akcyzy na wyroby 

energetyczne, takie jak ropa, benzyna czy 
gaz. Będzie to oznaczało znaczy wzrost cen 
na stacjach, w porównaniu z tymi obecnymi 
sięgający nawet 40 proc.



gaz. Będzie to oznaczało sko-
kowy i  znaczy wzrost cen na 
stacjach, w porównaniu z tymi 
obecnymi sięgający nawet 40 
proc. Unia ma także wprowa-
dzić cło graniczne związane 
z tzw. śladem węglowym, czyli 
ilością CO2 związaną z produk-
cją danego towaru.  

ne. Państwo Środka wciąż 
jednak odmawia, wskazując, 
że samo będzie decydować 
o  tym, jaką politykę w  tym 
obszarze będzie prowadzić. 
Mówiąc wprost, bez pełnego 
zaangażowania jednych tylko 
Chin całe wyrzeczenia, jakie 
próbuje się narzucić w Unii Eu-
ropejskiej, nie mają żadnego 
sensu. Nawet jeśli przyjąć, że 
to człowiek odpowiada za kli-
mat poprzez emisję dwutlenku 
węgla, to jakiekolwiek skutecz-
ne działania wymagają pełnej 
koordynacji w  skali globalnej. 
Na to się jednak nie zanosi. 
Poniesione mają zatem zo-
stać gigantyczne koszty, które 
z punktu widzenia założonego 
celu zupełni nic nie przyniosą. 

Zagrożenia związane z  Zielo-
nym Ładem są jak najbardziej 
realne. Niektóre już się mate-
rializują. Jednak dla ideologów 
z  Brukseli, stojących za tym 
planem, nie ma to żadnego 

znaczenia. Oni chcą rewolucji, 
to jest ich misja. 

Fit for what?

Konkretyzacją założeń wy-
nikających z  Zielonego Ładu 
jest pakiet zmian prawnych 
przedstawiony przed dwoma 
miesiącami opinii publicznej 
pod nazwą „Fit for 55”. Skala 
nowych regulacji jest ogromna, 
o czym świadczy objętość pro-
jektowanego prawa, liczy ono 
ponad 1000 stron przepisów. 
Rozmiar trudny do przejścia 
dla specjalisty, nie mówiąc już 
o laikach. Najważniejsze w „Fit 
for 55” jest chyba to, że zakła-
da on objęcie systemem han-
dlu emisjami (ETS) dodatkowo 
transportu morskiego oraz 
lotniczego, a  także budownic-
twa. Podniesiona ma zostać 
minimalna stawka akcyzy na 
wyroby energetyczne, głównie 
chodzi tutaj o  tradycyjne pali-
wa, takie jak ropa, benzyna czy 

Sytuacja, w  której ideologia zastępuje rozsądek i  rzeczową analizę, budzić 
musi niepokój. Wnioski z zaproponowanych tu rozważań nie są zatem opty-
mistyczne. Realizacja planów opracowywanych w Unii Europejskiej odnośnie 
do gospodarki będzie miała opłakane skutki, szczególnie dla takich państw 
jak Polska, czyli gospodarki wciąż jeszcze rozwijającej się, która ma długi 
dystans do nadrobienie wobec bogatego Zachodu. Wraz z Zielonym Ładem 
szanse na jego pokonanie ewidentnie maleją. Koszty, które są tutaj nieunik-
nione, niechybnie poniesie całe polskie społeczeństwo. 

JAKIE WNIOSKI?
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Średnioważone ceny miesięczne energii elektrycznej na rynku dnia następnego (w PLN)
(dane Towarowa Giełda Energii)
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pod uwagę szereg kosztów 
pośrednich. Rzetelna analiza 
ekonomiczna Zielonego Ładu 
powinna je uwzględniać. Unij-
na polityka klimatyczna za-
kłada, że realizacja zawartych 
w  niej celów będzie stanowi-
ła impuls dla innowacyjności 
i  konkurencyjności gospoda-
rek państw członkowskich 
oraz przedsiębiorstw. Brak 
jednak przekonującej argu-
mentacji, która miałaby to po-
twierdzać. 

Zielony Ład – jeśli zostanie 
zrealizowany – wpłynie na 
ceny, a zatem na popyt i podaż 
szeregu dóbr produkcyjnych 
i  konsumpcyjnych. Nowy po-
ziom równowagi, jaki osiągnie 
gospodarka, o  ile ją osiągnie, 
będzie zagrożona niepełnym 
wykorzystaniem zagregowa-
nego potencjału unijnej go-
spodarki, a  także potencjału 
poszczególnych krajów człon-
kowskich. Wiele wskazuje na 
to, że będzie to zatem równo-
waga suboptymalna, w  której 
występować może wysokie 
niedobrowolne bezrobocie, 
inflacja i rachityczny w najlep-
szym wypadku wzrost pro-
dukcji. 

Powstaje także inny problem, 
który stanowi clou tej analizy. 
Nie będzie to już gospodar-
ka wolnorynkowa. Chociaż 
formalnie środki produkcji 
pozostać mają w  rękach pry-
watnych, to jednak zakres 
możliwości ich wykorzystania 
będzie ściśle regulowany przez 
centralnego planistę. Praktycz-
nie, acz nie formalnie, dojdzie 
zatem do swoistego przeję-
cia ich przez centralny organ 
planistyczny, który poprzez 
mechanizm administracyjny 
wyznaczał będzie: co i w jakiej 
ilości oraz jakości ma być pro-
dukowane i sprzedawane. Bę-
dzie też silnie oddziaływał na 
cenę, ta co najwyżej w jakimś 
nieznacznym stopniu będzie 
pochodną rynkowej gry popytu 
z podażą. 

W sferze faktów będzie to za-
tem gospodarka centralnie pla-
nowana, a więc socjalistyczna 
par excellence. To, że jeszcze 
nie w  pełni widać to zagroże-
nie, nie wynika z  tego, że jest 
ono mgliste. Jeśli zastosować 
do Zielonego Ładu procedurę 
rozumowania przyczynowo-
-skutkowego, to o  podobne 
wnioski nie będzie trudno.  

Od 2035 r. – zgodnie z „Fit for 
55” – będzie można zareje-
strować w UE tylko samocho-
dy elektryczne. Te wszystkie 
regulacje mają doprowadzić do 
redukcji emisji CO2 do 2030 r. 
 o 55 proc. w porównaniu z ro-
kiem 1990. 

Jak podaje raport przygoto-
wany przez PIE we współpra-
cy z European Roundtable on 
Climate Change and Susta-
inable Transition i  Cambridge 
Econometrics, samo objęcie 
systemem handlu emisjami 
budownictwa i  transportu 
będzie oznaczało koszt dla 
gospodarstw domowych 
w UE na poziomie 1,1 bln euro 
rozłożony na lata 2025–2040. 
Oszacowanie kosztów całości 
polityki klimatycznej wydaje 
się zresztą niezwykle trudne 
i  konieczne zarazem. Obok 
kosztów bezpośrednich, zwią-
zanych z koniecznością zaku-
pu uprawnień, wziąć trzeba 

fo
t. 

EP
A

/J
ul

ie
n 

W
ar

na
nd

/P
oo

l/
PA

P/
EP

A

Przewodniczą-
ca Komisji Eu-
ropejskiej Ur-
sula von der 
Leyen prze-
konuje, że 
wspólnie mo-
żemy zbudo-
wać gospo-
darkę wolną 
od węgla. Jed-
nak konkret-
nych kosztów 
transformacji 
energetycznej 
wciąż nikt nie 
jest w stanie 
podać.



trudnić w Państwowych Zakła-
dach Tele- i Radiotechnicznych 
w Warszawie. Na pierwszym 
stanowisku pracy Magnuski był 
odpowiedzialny za naprawę 
oraz instalowanie odbiorników 
radiowych. Nowa praca stała się 
dla chłopaka prawdziwą pasją, 
co nie uszło uwagi kierownictwa 
zakładu. Dzięki stałym docho-
dom w zakładach państwowych 
PZT Magnuski mógł pogłębić 
swoją pasję, podejmując studia 
na Wydziale Telekomunikacji 

Politechniki War-
szawskiej, które 
ukończył w 1934 r. 
Solidne wykształ-
cenie i wrodzo-
ny talent połączo-
ny z pracowitością 
sprawiły, że dy-
rekcja zakładów 
postanowiła uczy-
nić go szefem ze-
społu projektują-
cego radiostacje 
wojskowe. 

Czarne chmury
Jednym z mankamentów 
wszystkich ówczesnych ar-
mii były problemy z łączno-
ścią, dlatego polscy sztabow-
cy i kierownictwo PZT pokładało 
w młodym i zdolnym inżynie-
rze wielkie nadzieje. 

Oprócz rozpracowa-
nia przez Polaków nie-
mieckiej maszyny szy-

frującej – słynnej Enigmy czy 
stworzenia bomby wodorowej 
(przez Stanisława Ulama) na 
koncie polskich geniuszy mamy 
jeszcze szereg innych wynalaz-
ków, bez których wojna z pew-
nością trwałaby o wiele dłużej. 
Do takowych z pewnością na-
leży wynalezienie przez Hen-
ryka Magnuskiego popularnej 
do dziś krótkofalówki walkie-
-talkie. 

Sami Amerykanie podkre-
ślają fakt, że wynalazek Polaka 
ogromnie przyczynił się do ich 
zwycięstw na plażach Norman-
dii i na wyspach Pacyfiku, a po-
tem chociażby podczas wojny 
koreańskiej. Dzisiaj trudno sobie 
wyobrazić amerykańskie filmy 
wojenne bez charakterystycz-
nych krótkofalówek, które stały 
się najsłynniejszym, ale nie je-
dynym pomysłem Polaka. Ma-
gnuski opatentował łącznie aż 
30 wynalazków.

Amerykański staż
Wspominając o kolejnym pol-
skim genialnym innowato-
rze, warto na samym początku 
wspomnieć, że podczas II wojny 
światowej także inny wynalazek 
Magnuskiego urato-
wał życie wielu ame-
rykańskim pilotom. 
Mowa o nowatorskiej 
radiolatarni radaro-
wej. Było to urządze-
nie, dzięki któremu 
piloci podczas lotu 
w słabej widoczności 
mogli bez problemu 
odnaleźć swój lotni-
skowiec. O tym jed-
nak za chwilę.

Henryk Magnuski 
urodził się w 1909 r. 
w Warszawie. Nie miał łatwe-
go dzieciństwa. Szybko zo-
stał sierotą i aby się utrzymać, 
musiał w młodym wieku zna-
leźć pracę, co w przedwojen-
nej Polsce wcale nie było łatwą 
sprawą. Na szczęście nastolet-
niemu Henrykowi udało się za-

     POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

O tym, że II wojna światowa rozpoczęła się atakiem 
Niemców (i Słowaków) na Polskę 1 września 1939 r., 
wie chyba każdy Polak, jednak o wiele gorzej jest 
z wiedzą o tym, że do zakończenia wojny walnie 
przyczynili się polscy wynalazcy. O jednym z nich  
jest dzisiejsza opowieść. Jarosław  MAŃKA
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Henryk Magnuski

Polak, który dał światu 
walkie-talkie

Magnuski 
skonstruował 
radiostację, którą 
każdy żołnierz 
był w stanie sam 
przenieść w plecaku 
(specjalnie do tego 
przygotowanym). 
Stąd nazwa  
walkie-talkie.
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wiedzieli, że głównym proble-
mem będzie brak możliwości 
przeniesienia tych urządzeń. 
Z aparatury amerykańskiej 
można było bowiem korzystać 
jedynie w bazach wojskowych 
i na statkach. Dlatego tamtejsze 
władze rozpoczęły poszukiwa-
nia firmy, która byłaby w stanie 
wyprodukować pierwszą prze-
nośną radiostację. 

Padło na GMC, do której rok 
wcześniej trafił Magnuski. Polski 
inżynier jeszcze w Warszawie 
rozpoczął pracę nad ulepsze-
niem radiostacji wojskowych, 
nic więc dziwnego, że wkrótce 
dokonał epokowego odkrycia. 
W 1941 r. skonstruował nowa-
torski radiotelefon oznaczony 
kodem SCR 536, zwany popu-
larnie handie-talkie. Zgodnie ze 
specyfiką ówczesnych czasów 
służył on oczywiście wojsku.

Do głównych zalet radio-
telefonu należały mała waga 
(ok. 2 kg) i wytrzymałość. Moż-
na go było nawet – w razie po-
trzeby – na krótko zanurzyć 
w wodzie. 

Za krótki zasięg
W grudniu 1941 r. po ataku Ja-
ponii na Perl Harbor Stany 
Zjednoczone przystąpiły do II 
wojny światowej i handie-talkie 
okazał się niezwykle popularny 
na polach walki. Dzięki nowe-
mu urządzeniu żołnierze mogli 
się ze sobą łatwo i bezpiecznie 
kontaktować.

O sukcesie wynalazku niech 
świadczy fakt, że liczba eg-
zemplarzy wyprodukowanych 
przez GMC od grudnia 1941 r. 
do zakończenia II wojny świato-
wej grubo przekroczyła 100 tys. 

W tym czasie nad II Rzeczą-
pospolitą zaczęły zbierać się 
czarne chmury, które w 1939 r. 
były już widoczne. Elity II RP po-
kładały duże nadzieje w swoich 
sojusznikach – Anglii i Fran-
cji i starały się tak, jak to było 
wówczas możliwe, dozbrajać 
polską armię, spodziewając się 
rychłego konfliktu z Niemca-
mi. Przedwojenni wojskowi do-
skonale zdawali sobie sprawę 
z problemów technicznych, ja-
kie miała polska armia, nad po-
prawą czego pracował m.in. ze-
spół Państwowych Zakładów 
Tele- i Radiotechnicznych. Łącz-
ność w polskiej armii stała się 
palącą potrzebą, toteż dyrekcja 
PZT postanowiła wysłać swoje-
go najbardziej utalentowanego 
inżyniera na specjalne szkole-
nie do Stanów Zjednoczonych. 
W Ameryce Magnuski miał za-
poznać się z nowatorskimi pro-
jektami i wrócić do kraju, by 
kontynuować pracę nad polski-
mi radiostacjami wojskowymi. 

Pierwszy wynalazek
Za oceanem Magnuski podjął 
szkolenie w czerwcu 1939 r. Dla 
młodego polskiego inżyniera 
wyjazd do Ameryki był przede 
wszystkim ważną misją mają-
cą przyczynić się do wzrostu 
obronności Polski. 

Magnuski trafił do Nowego 
Jorku, gdzie pod okiem ame-
rykańskich fachowców pogłę-
biał wiedzę z zakresu łączno-
ści radiowej. Niestety, tej wiedzy 
nie dane mu było wykorzystać 
w swoim miejscu pracy – w war-
szawskich zakładach PZT. Wieść 
o napaści Niemiec na Polskę 
była dla młodego inżyniera 

szokiem. Oznaczała ni mniej ni 
więcej tylko tyle, że na amery-
kańskiej ziemi będzie zdany na 
samego siebie. 

Na szczęście jego talent zo-
stał zauważony także przez 
Amerykanów. Już w 1940 r. Ma-
gnuski znalazł zatrudnienie 
w renomowanej firmie Galvin 
Manufacturing Corporation, 
która siedem lat później zmie-
ni nazwę na Motorola, pod któ-
rą funkcjonuje do dziś. Szyb-
ko okazało się, że zatrudnienie 
młodego polskiego inżyniera 
okazało się dla GMC strzałem 
w dziesiątkę. 

Amerykanie liczyli się 
z możliwością przyłączenia do 
wojny po stronie koalicji anty-
hitlerowskiej. Tamtejsi wojskowi 
zdawali sobie sprawę, iż znaj-
dujący się na froncie żołnie-
rze będą potrzebowali spraw-
nej łączności radiowej. I choć już 
wtedy amerykańscy żołnierze 
korzystali z radioodbiorników, 
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Tak wygląda-
ła radiosta-
cja plecakowa 
SCR300, któ-
rej masowa 
produkcja ru-
szyła w USA 
w 1943 r.



przez niego „zestawem pakie-
tów”) mógł być transportowa-
ny jedynie przy użyciu czołgów, 
a czasami i one okazywały się… 
zbyt małe. 

Tymczasem Magnuski skon-
struował radiostację, którą każ-
dy żołnierz był w stanie sam 
przenieść w plecaku (specjalnie 
do tego przygotowanym). Stąd 
też popularna nazwa radiosta-
cji skonstruowanej przez Pola-
ka: walkie-talkie. 

Radiolatarnia radarowa
Przenośną radiostację wojskową 
Magnuskiego można zobaczyć 
praktycznie na każdym amery-
kańskim filmie z okresu II wojny 
światowej i wojny koreańskiej. 
Dzisiaj amerykańscy (i świato-
wi) historycy wojskowości nie 
mają wątpliwości, iż lądowanie 
aliantów w Normandii w 1944 r. 
oraz zmagania z Japończykami 

sztuk. Dzięki wynalazkowi pol-
skiego inżyniera fabryka GMC 
zdobyła lukratywne zamówie-
nia wojskowe, a i sam Magnuski 
zyskał zasłużony rozgłos. 

Jak się jednak wkrótce oka-
że, był to dopiero pierwszy wy-
nalazek polskiego inżyniera. 
Handie-talkie, choć niezwykle 
nowatorskie i proste w użyt-
kowaniu, osiągało zasięg 4,5 
km, co nie zadowalało amery-
kańskich wojskowych. Magnu-
ski postanowił podjąć wyzwanie 
i stworzyć radiostację o wiele 
większym zasięgu. 

W taki sposób doszło do 
stworzenia wynalazku, który 
stał się dziełem życia Magnu-
skiego. Radiostacja wojskowa 
SCR 300, której seryjna pro-
dukcja na potrzeby wojska ru-
szyła w 1943 r., ważyła co praw-
da ok. 17 kg, czyli była znacznie 
cięższa od radiotelefonu, ale 

miała kilkukrotnie większy za-
sięg od swoich poprzedników. 
Aż o kilkanaście kilometrów!

Walkie-talkie Magnuskiego 
miało też dużo większy zasięg 
od prototypu skonstruowanego 
przez kanadyjskiego wynalazcę 
Donalda Lewesa Hingsa. Pod-
kreślić należy, że to właśnie Ka-
nadyjczyk wynalazł radiostację, 
która była tak naprawdę dwu-
kierunkowym przenośnym ra-
diem. Prototyp charakteryzował 
się jednak dużą wagą i małym 
zasięgiem, podczas gdy za-
sięg radiostacji Polaka sięgał aż  
15 km, co na polu walki było 
niewiarygodnym wręcz udo-
godnieniem. Ponadto waga ra-
diostacji Magnuskiego sięgająca 
17 kg była raczej wagą piórko-
wą w porównaniu z ciężką wagą 
prototypu. Przenośny system 
sygnalizacji radiowej wynale-
ziony przez Hingsa ( i nazwany 
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Żołnierz  
amerykański 
z handie-tal-
kie. Ten wyna-
lazek Henryka 
Magnuskiego 
osiągał zasięg 
4,5 km.
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na wyspach Pacyfiku bez wy-
nalazku Magnuskiego przy-
niosłoby o wiele 
więcej ofiar. Radio-
stacja walkie-talkie 
ze swoim zasięgiem 
umożliwiała komu-
nikację piechoty, 
artylerii i czołgów. 
Walkie-talkie moż-
na też było dostra-
jać do innych radio-
stacji działających 
na różnych często-
tliwościach, co było 
na ówczesne czasy 
nie lada udogod-
nieniem. 

Wynalazek Polaka przyczy-
nił się też do niebywałego roz-
woju firmy GMC, która zdoby-
ła kolejne intratne kontrakty. Do 
końca wojny wyprodukowała aż 
43 tys. radiostacji walkie-talkie, 
które używane były wszędzie 
tam, gdzie walczyło amerykań-
skie wojsko. 

Jak się wkrótce miało oka-
zać, handie-talkie i walkie-ta-
kie nie były jedynymi wyna-
lazkami Magnuskiego. Jeszcze 
podczas II wojny światowej pol-
ski inżynier wynalazł kolej-
ne urządzenie, ratujące życie 
żołnierzom. Wielkim proble-
mem pilotów startujących z lot-
niskowców było to, iż w czasie 
złej pogody oraz po zmierzchu 
mieli ogromne trudności z od-
nalezieniem pływającego lot-
niska. Ci, którym nie udało się 
podczas powrotu odnaleźć lot-
niskowca, ginęli w odmętach 
oceanów. 

Magnuski zaradził temu, 
tworząc radiolatarnię radarową 
AN/CPN-6. Dzięki temu urzą-

dzeniu piloci mogli bez proble-
mu odnaleźć swój lotniskowiec 

nawet pośród bu-
rzowej pogody czy 
ciemności. Tym sa-
mym wynalazek 
Magnuskiego przy-
czynił się do oca-
lenia życia wielu 
amerykańskich pi-
lotów.

Misja wykonana
Po zakończeniu II 
wojny światowej 
Magnuski posta-
nowił nie wracać do 

komunistycznej Polski. Został 
w USA, gdzie założył rodzinę 
i gdzie kontynuował działalność 
naukową. Zajmował się m.in. 
pracami nad konstruowaniem 
mikrofalowych stacji przekaź-
nikowych, powszechnie dzisiaj 
wykorzystywanych w telewizji 
i telefonii komórkowej. 

Na koncie Henryka Magnus-
kiego jest łącznie 30 paten-
tów. Był autorem wielu pu-
blikacji w języku angielskim 
dotyczących techniki telekomu-
nikacyjnej i członkiem IEEE (In-
stytut Inżynierów Elektryków 
i Elektroników). Zmarł w 1978 r. 
w swoim domu w Gleview w Il-
linois. W 2006 r. został wpisany 
na Honorową Listę Inżynierów 
Stanu Illinois – Illinois Engine-
ering Hall of Fame. Jego imię 
nosi także katedra na wydziale 
Elektrycznym i Nauk Kompute-
rowych Uniwersytetu stanu Illi-
nois. 

Henryk Magnuski wykonał 
misję powierzoną mu jeszcze 
przed wojną w Warszawie. Dzi-
siaj w wojskowych systemach 
komunikacji nadal wykorzysty-
wane są rozwiązania polskiego 
wynalazcy, a jego patenty roz-
winęły całą światową telekomu-
nikację. 

Wynalazek Polaka 
przyczynił się 
do niebywałego 
rozwoju firmy 
GMC. Do końca  
II wojny światowej 
wyprodukowała 
ona aż 43 tys. 
radiostacji  
walkie-talkie.

Zasięg walkie-
-takie był już 
o wiele więk-
szy niż swojej 
poprzedniczki. 
Sięgał aż  
15 km, co 
na polu walki 
było niewiary-
godnym wręcz 
atutem.

Henryk Magnuski



go obowiązujących spółki gieł-
dowe – „Dobre Praktyki Spó-
łek Notowanych na GPW 2021”, 
uwzględniających postulaty za-
warte w SRRK. Przyjęty zbiór 
Dobrych Praktyk 2021 jest wy-
nikiem pracy wielu ekspertów 
reprezentujących różne grupy 
uczestników rynku kapitałowego 
i odzwierciedla aktualne trendy 
i europejskie regulacje w obsza-
rze corporate governance.

Rozszerzyliśmy również o ko-
lejne spółki Program Wsparcia 
Pokrycia Analitycznego. Dzię-
ki temu na rynku dostępnych jest 
więcej analiz dla mniej płynnych 
spółek, co umożliwia inwestorom 
podejmowanie decyzji inwesty-
cyjnych w oparciu o wiarygod-
ne, niezależne źródło informacji 

Mamy za sobą już prawie dwa 
lata wdrażania Strategii Roz-
woju Rynku Kapitałowego. Czy 
uznaje Pan te dwa lata za suk-
ces? Co udało się już zrealizo-
wać?

Pierwszy element, który jest 
jakby wbudowany w tę strategię 
– to fakt, że jasno pokazaliśmy, 
w jakich miejscach poszło nam 
dobrze, a w jakich mamy jeszcze 
duże braki. Wiele rzeczy dzie-
je się oddolnie, chociażby zwró-
cenie uwagi na to, że jakość na-
szego arkusza zleceń nie odstaje 
od tych najbardziej rozwiniętych 
rynków.  Chyba, że na plus. Po-
twierdzają to dane Europejskiej 
Federacji Giełd (FESE). Porów-
nując wysokość obrotów w roku 
2020 do roku 2018, GK GPW 
zanotowała najwyższy wzrost 
w stosunku do innych giełd, wy-
noszący 45 proc. 

 Przyglądając się I półroczu 
2021 r., GPW zanotowała wzrost 
obrotów o ponad 24 proc. (dla 
danych liczonych w euro), co 
daje nam trzeci wynik w Europie. 
Wyprzedzają nas jedynie gieł-
dy w Bułgarii (+28 proc.) i Luk-
semburgu (+31 proc.). Za nami 
plasują się natomiast „pierw-
szoligowe” europejskie parkiety 

– na giełdzie w Londynie obro-
ty zmniejszyły się o ponad 28 
proc., na Deutsche Borse o bli-
sko 14 proc., natomiast grupa Eu-
ronext zanotowała spadek obro-
tów o ponad 8 proc. rok do roku.

Jako giełda podejmujemy 
szereg działań, które wpisują się 
w realizację SRRK. Niedawno od-
daliśmy do użytku na GPW tech-
nologię TCA Tool, która pozwala 
zmierzyć mikro i makro strukturę 
rynku w taki sposób, by zrealizo-
wać swoje zamierzenia inwesty-
cyjne przy najmniejszym kosz-
cie (optymalizując koszty ukryte), 
uwzględniając dane w czasie rze-
czywistym, w sposób ciągły – bez 
opóźnień. Jest spore zaintereso-
wanie takimi rozwiązaniami wśród 
naszego środowiska maklerskie-
go i zarządzających aktywami. 
Więc takie rzeczy na poziomie 
biznesowym/strategicznym dość 
dobrze wyszły w zakresie inno-
wacyjności, co było takim moc-
nym akcentem tej strategii.

Aktywnie działamy tak-
że w zakresie propagowania za-
sad ładu korporacyjnego przez 
spółki giełdowe. W marcu 2021 r. 
Rada Giełdy podjęła uchwa-
łę w sprawie przyjęcia nowego 
zbioru zasad ładu korporacyjne-
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o udostępnianie przez banki da-
nych o swoich klientach. I to są 
takie rzeczy, które widać właśnie 
w biznesie i innowacyjności.

Natomiast w SRRK najbardziej 
spektakularne są rzeczy związa-
ne ze zmianami prawnymi i re-
gulacyjnymi. I te zmiany prawne 
postępują dość „dostojnie”. Na 
razie nie odczuwamy, że gold 
plating znika z obowiązujących 
nas regulacji. 

Czyli chce Pan powiedzieć, że 
w tym temacie jest marazm 
i postępują wolno?

Niestety tak. Na pewno ta-
kim obiektywnym powodem, i nie 
mówię tego, by kogoś usprawie-
dliwiać, jest to, że półtora roku 
temu wszystkie siły zostały prze-
stawione na kwestie związane 
z pandemią. Paradoksalnie pan-
demia służyła rynkowi kapitało-
wemu i to w całej Europie, a nawet 
na całym świecie. Ustawodaw-
ca, czyli nasze Ministerstwo Fi-
nansów, był cały czas zajęty kwe-
stiami związanymi z pandemią, 
na to nałożyła się także zmia-
na pełnomocnika. A to zawsze 
trudny okres, kiedy jedna oso-
ba coś kończy, a druga przejmu-
je po niej obowiązki. Kolejna kwe-
stia dotyczy dużej ilości działań 
po stronie Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, która w pandemii 
i w okresie generalnej niepewno-
ści co do systemów finansowych 
i ich mikrostabilności była tym 
mocno zajęta. Dosłownie od kil-
ku miesięcy mamy do czynienia 
z reaktywacją wdrażania strate-

gii. Na pierwszy plan wysuwa się 
platforma do pożyczek papierów 
wartościowych, włączenie banków 
powierniczych. Liczymy, że prawo 
będzie przy tym liberalne, opar-
te na minimalnych wymogach re-
gulacyjnych – jedynie tych, które 
wynikają z niezbędnych przepi-
sów (głównie unijnych), co po-
zwoli tą transparentną platformą 
sprawnie operować.

Do tego w kolejnych odsłonach 
Polskiego Ładu pojawiła się waż-
na rzecz – ulga IPO. Dotyczy ona 
zarówno kosztów ponoszonych 
przez emitentów oraz podatku od 
zysków kapitałowych inwestorów. 
To bardzo ważna zachęta do by-
cia spółką publiczną.

Rynek akcji mamy już bardzo 
dobrze rozwinięty. Trochę słabiej 
wygląda sprawa rynku kapita-
łowego instrumentów dłużnych. 
SRRK bardzo mocno akcentu-
je potrzebę rozwoju tego rynku. 
Kluczową inicjatywą są obliga-
cje rozwojowe. Są to długotermi-
nowe instrumenty dłużne o stałej 
stopie procentowej z podwójnym 
ratingiem inwestycyjnym. Jest to 
wprost wymarzony instrument 
do finansowania ambitnych pla-
nów rozwojowych. Trudno o lep-
sze wsparcie wchodzenia gospo-
darki na nowe tory po pandemii…

No właśnie. Można zauważyć, 
że między Ministerstwem Ak-
tywów Państwowych a Mini-
sterstwem Finansów stworzo-
ne zostały dwie koncepcje tego 
papieru wartościowego – jeden 
adresowany bardziej do klien-

o emitencie. Do trzeciej edycji Pro-
gramu zakwalifikowanych zostało 
65 spółek notowanych na Głów-
nym Rynku oraz na rynku New-
Connect. Od początku 2020 r. 
zostało opracowanych już ponad 
1000 raportów, a kolejne są sys-
tematycznie publikowane.

Dość dobrze funkcjonu-
je też tzw. inkubator w ramach 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie –„inkubo-
waliśmy” już sześć technologii, 
a jedna spółka doczekała się 
nawet inwestycji z naszej stro-
ny i wspólnie z dwoma global-
nymi funduszami Venture Capi-
tal zainwestowaliśmy w „fabrykę 
FinTechów”, czyli infrastruktu-
rę umożliwiającą tworzenie 
różnych FinTechów w oparciu 

Instrument do finansowania ambitnych planów rozwojowych
Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego, 
rozwój polskiej giełdy i obligacje rozwojowe 
– m.in. o tych tematach rozmawialiśmy 
z prezesem GPW. Nie mogliśmy także nie 
zapytać o Polski Ład i klasę średnią, której 
przecież ten projekt ma w dużej mierze 
dotyczyć. Rozmawiali Krzysztof BUDKA i Kamil GORAL
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ry był po demontażu otwartych 
funduszy emerytalnych.

Zazwyczaj jest tak, że zmien-
ność zwiększa zainteresowanie 
rynkiem, bo można krótkotermi-
nowo czy spekulacyjnie dużo za-
rabiać. U nas przez cały okres 
pandemii, a nawet do połowy tego 
roku, była duża zmienność. Ona 
zaczęła się osłabiać w niedawno 
rozpoczętej drugiej połowie roku.

Czy stawiacie sobie jakiś cel, je-
śli chodzi o Strategię Rozwoju 
Rynku Kapitałowego, związany 
np. z wartością aktywów do PKB 
i czy jest jakaś ścieżka dojścia do 
określonego celu, a jeśli tak, to 
jak ona przebiega?

Generalnie jest tak, że celem 
jest to magiczne 75 proc. udziału 
kapitalizacji giełdy do PKB, co jest 
średnią „starej” Unii. Stany Zjed-
noczone mają 350 proc., więc to 
nie jest tak, że jakoś wysoko sta-

tów detalicznych, drugi – do 
instytucji ze względu na mini-
malną wartość nominału. Któ-
ra z tych opcji jest Panu bliższa?

Sytuacja jest jeszcze bardziej 
złożona. Zgodnie z SRRK obli-
gacja rozwojowa ma być zwol-
niona z tzw. podatku Belki. Ten 
podatek płacą tylko inwestorzy 
indywidualni. Obligacja rozwojo-
wo demokratyzuje finansowanie 
przedsięwzięć biznesowych i in-
frastrukturalnych – każdy może 
kupić taki instrument poprzez 
swój rachunek maklerski. Emi-
tent i inwestor z góry znają prze-
pływy pieniężne związane z ob-
ligacją, a notowanie na rynku daje 
płynność.

Inwestorowi indywidualnemu 
trudności nastręcza wybór ob-
ligacji. Jako uzupełnienie war-
to rozważyć powołanie instytu-
cji, która jest inwestorem w różne 
obligacje rozwojowe. Coś na wzór 
anglosaskich trustów…

Czyli takiego animatora rynku?
Bardziej takiego funduszu, 

który inwestowałby w portfel tych 
obligacji rozwojowych. Bo jednak 
z akcją łączy się to ryzyko wzrostu 
i spadku, zresztą wartość obliga-
cji stałoprocentowej też może się 
wahać – to jednak nie jest kluczo-
we ryzyko. Kluczowe ryzyko łączy 
się z ryzykiem kredytowym, kiedy 
ktoś po prostu zbankrutuje i nie 
spłaci obligacji. I chociaż jest ten 
podwójny rating itd., to wiemy, że 
nawet przy ratingu AAA, jak się 
spojrzy na dane historyczne, 2-3 
proc. emitentów też upadało.

Bywało, że agencje ratingowe 
potrafiły się poważnie pomy-
lić…

Zgadza się. Nie jest tak, że 
agencje ratingowe są nieomylne.

Też biorą pieniądze za swoje 
usługi.

Tam jest wbudowany konflikt 
interesów, bo gdyby była agencja 
ratingowa wystawiająca wszyst-
kim niskie ratingi, to by zbankru-
towała.

Wspomniał Pan o tym, że pan-
demia tak naprawdę pomogła 
rynkom kapitałowym, giełdom 
na świecie, w tym Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warsza-
wie. Nie obawiacie się jednak, że 
będzie to efekt chwilowy? Obec-
nie rzeczywiście jest entuzjazm, 
realnie ujemne stopy procen-
towe, ludzie nie mają po prostu 
w co inwestować i wchodzą na 
giełdę. Kiedy jednak sytuacja za-
cznie się normować, to wszystko 
wróci do takiego marazmu, któ-

0,65 proc. – co oznacza, że rynek 
venture capital w USA jest sie-
dem razy bardziej rozwinięty niż 
w Polsce (uwzględniając różni-
cę w PKB). Analogiczne wskaźniki 
dla rynku kapitałowego pokazu-
jące kapitalizację spółek publicz-
nych w Polsce i USA to odpo-
wiednio 40 proc. i 186 proc. PKB. 
Rynek kapitałowy w Polsce jest 
więc „tylko” pięć razy mniejszy. 
By osiągnąć podobne proporcje, 
wartość inwestycji funduszy ven-
ture capital musiałaby wzrosnąć 
do około 3,25 mld zł rocznie. Jest 
to realne, o ile zarządzający fun-
duszami wypracują solidne zwro-
ty z inwestycji, a w tym mogą po-
móc wyjścia „przez giełdę”.

Patrząc szerzej, jak Pańskim 
zdaniem Polski Ład wpłynie 
na polską gospodarkę? Wiele 
wskazuje na to, że przedsiębior-
cy nie są z niego zadowoleni.

Kontrowersyjne są niektó-
re rozwiązania podatkowe. Jest 
tak, że połowa ludzi na nich zy-
skuje, dla 40 proc. są neutralne, 
a za wszystko płaci 10 proc. Więc 
koszty są skoncentrowane, korzy-
ści dość szeroko rozrzucone.

A jak ocenia Pan wypowiedź wi-
ceministra Piotra Patkowskiego, 

który zdefiniował klasę śred-
nią jako ludzi, którzy zarabiają 
2900 zł na rękę?

Rozmawiamy w Warszawie, 
gdzie średnia pensja jest ok. 8 tys. 
zł brutto. Ja mogę powiedzieć, że 
mam i z racji pracy, i z racji za-
interesowań, pewne wyczulenie, 
że Polska nie kończy się w War-
szawie. Jeżeli dochód całej ro-
dziny wynosi 6 tys. zł, w śred-
niej wielkości mieście w Polsce, 
szczególnie na wschodzie, to jest 
to duża niezależność ekonomicz-
na. Polska jest bardzo zróżnico-
wana. Nie uważam zatem tego 
za błędne stwierdzenie, tylko za 
zbytnie uogólnienie. Stąd jestem 
zwolennikiem regionalnego róż-
nicowania pensji minimalnej itd. 
Powinniśmy patrzeć na to w kon-
tekście niezależności ekonomicz-
nej. A w wielu miejscach Polski  
6 tys. zł na rodzinę daje taką nie-
zależność.

Mówiliśmy o pewnych sukce-
sach czy pewnych nadziejach 
związanych ze Strategią Roz-
woju Rynku Kapitałowego. A co 
Pańskim zdaniem po prawie 
dwóch latach się nie udało, a po-
winno się udać?

Chyba nie potrafimy wyrwać 
się z tego, co świetnie zrobili Ho-
lendrzy, dlatego tak dużo skorzy-
stali na brexicie – czyli traktować 
przepisy unijne jako minimum, 
które staramy się jeszcze tro-
szeczkę obniżyć, bo rynki zo-
stały przeregulowane. Komisja 
Europejska ma trudności z wy-
cofaniem się z wielu swoich po-
mysłów, które po prostu się nie 
sprawdziły. Nie musimy zatem 
stosować złych przepisów zbyt 
rygorystycznie.  

wiamy sobie poprzeczkę, ale to 
jest cel. Jesteśmy w połowie drogi, 
z dużym prawdopodobieństwem 
można powiedzieć, że w tym roku 
GPW osiągnie rekordową kapita-
lizację w relacji do PKB, ponieważ 
pojawiają się nowe spółki. Mieli-
śmy już rekord WIG, jeszcze tro-
chę nam brakuje do tego rekor-
du procentowego udziału. Jak na 
przykład spojrzymy na region 
Trójmorza, z którym lubimy się 
porównywać, to średni udział ka-
pitalizacji wynosi tam 17,5 proc., 
więc w Polsce jest dwa razy więk-
szy. Jeszcze tylko Chorwacja ma 
takie udziały, ale ma dużo mniej-
sze PKB. Zatem jesteśmy w po-
łowie drogi do naszego celu, ale 
jesteśmy dwa razy dalej niż nasi 
koledzy z regionu. Nie jest zatem 
źle, ale ambicje są większe. No i tu 
są dwa komponenty – jednym są 
debiuty, a drugim – wyceny. Te 
wyceny rzeczywiście od jakiegoś 
czasu zachowują się dobrze, nie 
wiem, ile to potrwa. Mamy przy 
małej zmienności wzrost kur-
sów. No i cały czas mamy debiuty 
przy bardzo dużym zaintereso-
waniu, z 80 do 90 proc. redukcji.

Mamy rozkwit rynku VC, głów-
nie przez działalność PFR Ven-
tures. Jak Pan ocenia rozwiąza-
nia z Polskiego Ładu odnoszące 
się do wspierania tego typu fun-
duszy?

Generalnie bardzo pozytyw-
nie. I to nie jest tak, że patrzę je-
dynie przez pryzmat ulgi na 
IPO. Rynek VC w Polsce świetnie 
się rozwija. Fundusze VC w Pol-
sce mają do dyspozycji dobrze 
rozwinięty rynek kapitałowy. Ich 
roczne inwestycje stanowią mniej 
niż 0,09 proc. PKB, a w USA  

Zmiana obrotów giełd europejskich. 
Porównanie roku 2020 do roku 2018
(dane FESE, opracowanie własne GPW, dane porównywane w EUR)
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Rok   Market Impact dla zleceń  
 o wartości 10 000 zł

2018 20,1

2019 15,2

2020 22,4

01.2021–08.2021 16,7

Market Impact dla zleceń  
o wartości 10 000 zł
(dane GPW; średni poziom Market Impact  
dla akcji spółek z WIG20 dla zleceń  
o wartości 10 000 zł)

Marek Dietl
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E-commerce stanowi bardzo dynamicznie rozwijającą się gałąź gospodarki. 
Świadczy o tym coroczny kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby 
konsumentów korzystających z tej formy zakupów.

wielki. Klient musi przyjechać na 
stację i fizycznie zatankować pali-
wo. Natomiast w obszarze handlu 
detalicznego będzie miał zupeł-
nie inne proporcje – stwierdziła  
Patrycja Klarecka.

Postawiono też pytanie doty-
czące roli państwa w nadzoro-
waniu rynków e-commerce oraz 
budowaniu ich atrakcyjności. Pa-
neliści zgodnie zwrócili uwagę, że 
w zależności od branż potrzeba 
regulacji może być różna. 

– Coraz więcej marek bezpo-
średnio wchodzi do e-commer-
ce, więc konkurencja stworzy się 
w naturalny sposób – zauważyła 
Patrycja Klarecka. – Istotną kwe-
stią jest ucywilizowanie relacji do-
stawca – klient. Tutaj regulacje 
wpłynęły na zwiększenie bez-
pieczeństwa klienta, a co za tym 
idzie, zaufanie do e-commerce. 
Oczywiście pozostaje kwestia 
handlu transgranicznego, czyli to, 
co się dzieje między krajami UE 
i np.Chinami. Te kwestie wyma-
gają regulacji, aby rynki były kon-
kurencyjne – dodała prelegentka 
reprezentująca PKN ORLEN.

Jak zdefiniować klienta
Prelegenci rozmawiali też o tym, 
jak poszczególne branże różni-
cują klientów. Firmy działające na 
tym rynku często zwracają uwa-
gę na takie kategorie jak wiek, 
miejsce zamieszkania czy po-
ziom znajomości obsługi kom-
putera. 

– Myślę, że parametry be-
hawioralne i psychograficzne są 
dziś o wiele bardziej istotne, niż 
to czy klient jest z dużego miasta 
czy małego miasta. My właśnie 
tak podchodzimy do segmenta-
cji naszych klientów. Obserwuje-
my i analizujemy ich zachowania 
i motywacje zakupowe. Widzi-
my coraz większy wpływ eko-
nomii współdzielenia. Młodzi lu-
dzie zupełnie inaczej patrzą dziś 
na niektóre aspekty związane 
z zakupami. Chętnie kupują rze-
czy „z drugiej ręki”, a także kupu-
ją wspólnie. To jest zupełnie inny 
model zachowań klientów, niż ten 
do którego byliśmy przyzwycza-
jeni i do tego modelu staramy 
się dostosowywać – zaznaczyła  
Patrycja Klarecka. 

Wirtualny świat zapew-
nia klientom nieogra-
niczony dostęp do pro-

duktów. Cała sieć jest ogromnym 
magazynem informacji i różnego 
rodzaju towarów. O rozwoju tej 
gałęzi handlu i jego przyszłości 
rozmawiano na panelu dysku-
syjnym „Przyszłość handlu. Czy 
e-commerce zdominuje rynek?” 
podczas XXX Forum Ekonomicz-
nego w Karpaczu. Moderatorem 
debaty był dr Stanisław Kluza 
ze Szkoły Głównej Handlowej, 
a wśród prelegentów znalazła 
się m.in. Patrycja Klarecka, czło-
nek zarządu ds. sprzedaży deta-
licznej w PKN ORLEN.  

– Sytuacja wywołana pande-
mią przyspieszyła proces rozwo-
ju e-commerce. Wielu klientów 
przekonało się, że takie zaku-
py są tak samo bezpieczne jak 
w handlu klasycznym. Myślę, że 
jesteśmy na drodze, z której już 
nie ma odwrotu – mówiła Patry-
cja Klarecka.

Gdzie jest pułap
Moderator dyskusji zauważył, 
że gdy coś, co jest nowe i atrak-
cyjne, to szybko się rozwija, ale 
w pewnym momencie osią-
ga pułap, ponad który trudno 
się wznieść. Następnie zapytał, 
na jakim poziomie procentowym 
może zatrzymać się e-commerce. 
– Moim zdaniem w każdej bran-
ży będzie to inny pułap. Akurat  
w branży energetyczno-paliwo-
wej wpływ e-commerce jest nie-

Przyszłość handlu jest w internecie?
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Czyste powietrze 
– problem po drugiej 
stronie szybyPi
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Wpołowie XIX wieku działający na rzecz reform 
społecznik Edwin Chadwick opublikował „Ra-
port o stanie sanitarnym ludności pracującej”. 

Brytyjczyk zauważył, że zła jakość systemu sanitarne-
go, brak dostępu do bieżącej wody oraz odprowadza-
nia nieczystości przyczyniają się do złego stanu zdrowia 
ludności. Publikacja spowodowała daleko idące zmia-
ny. Samorządy lokalne zaczęły masowo rozwijać syste-
my kanalizacji oraz dostarczania wody pitnej do budyn-
ków. Inwestycje te znacząco wpłynęły na zmniejszenie 
zapadalności na choroby zakaźne, głównie cholerę. Dziś 
w rozwiniętych krajach standardem 
jest zaopatrzenie w wodę i kanaliza-
cję. Stało się to dopiero niemal sto lat 
temu. Minęły wieki rozwoju współcze-
snej cywilizacji, by zwykła łazienka, 
która dziś jest standardem, tym stan-
dardem się stała.

Epidemia COVID-19 uzmysłowi-
ła nam, że być może czas poprawić 
standardy czystości w innym obsza-
rze. Mowa o jakości powietrza, którym 
oddychamy. Nie chodzi o powietrze 
w miastach czy o walkę ze smogiem, która postrzega-
na jest już jako znaczący problem społeczno-zdrowotny. 
Dotychczas mało kto zwracał jednak uwagę na powie-
trze, którym oddychamy w pomieszczeniach.

Nasze dzieci spędzają niemal całe dnie w dusznych 
salach lekcyjnych, żłobkach, przedszkolach, a studen-
ci w salach wykładowych. Nikt dotychczas nie zwracał 
większej uwagi, że stłoczenie 30 osób na 40 metrach 
kwadratowych ma swoje konsekwencje. Konsekwencje 
zdrowotne. 

Koronawirus już w ubiegłym roku pokazał, jak szyb-
ko w zatłoczonych salach lekcyjnych przenoszą się 
choroby zakaźne. W tym roku może być podobnie. 

Sale lekcyjne są duszne już przy wrześniowej pogo-
dzie, a gdy za oknem spadnie temperatura, w kolejnych 
szkołach zamknięte zostaną ostatnie uchylone okna. 
Takie warunki są idealne do przenoszenia na masową 
skalę nie tylko COVID-19, ale także innych chorób. Niski 
poziom tlenu w sali lekcyjnej wpływa na słabszą pracę 
mózgu i gorsze wyniki w nauce.

Co roku ponosimy ogromne koszty leczenia przezię-
bień, grypy, astmy, a od dwóch lat także koronawirusa. 
Są to nie tylko koszty dla systemu ochrony zdrowia. Ab-
sencje uczniów przeradzają się nie tylko w braki w edu-

kacji. Nieobecne dziecko w żłob-
ku, przedszkolu, szkole, to nieobecny 
w pracy rodzic. Z kolei rodzic, któ-
ry nie musi zostać z dzieckiem i idzie 
pracy, to dalsze ryzyko przenoszenia 
chorób na współpracowników i dalszy 
wzrost zachorowań. W konsekwencji 
znów obciążony zostaje system zdro-
wia, ubezpieczeń społecznych oraz 
zmniejszeniu ulega produktywność 
gospodarki. 

Co zatem robić? Zacznijmy myśleć 
o reformie. Poprawmy jakość powietrza w placówkach 
edukacyjnych. Być może czas myśleć o kompleksowym 
programie inwestycji w klimatyzację oraz oczyszczanie 
powietrza w salach lekcyjnych, przedszkolach i uczel-
niach. Jakość powietrza w miejscach pracy poprawia sam 
rynek poprzez inwestycje w nowe biura.

Zainwestowanie milionów złotych w jakość powie-
trza w placówkach edukacyjnych przerodzi się w idące 
w miliardy oszczędności dla systemu opieki zdrowot-
nej, systemu ubezpieczeń społecznych, pracodawców, 
a przede wszystkich poprawi zdrowie ludności. Inwestu-
jemy miliardy w czyste powietrze za naszymi oknami. 
A problem jest po drugiej stronie szyby.

Zainwestowanie 
milionów 
w jakość powietrza 
w placówkach 
edukacyjnych 
przerodzi się 
w idące w miliardy 
oszczędności.

     FELIETON
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Podczas każdej edycji wyda-
rzenia kapituła Nagród Forum 
Ekonomicznego przyznaje wy-
różnienia firmom i osobom, któ-
re w znaczący sposób wsparły 
ważne społecznie działania lub 
osiągnęły wyjątkowe sukcesy 
gospodarcze.

Tegoroczna edycja była jed-
nym z najliczniej odwiedzanych 
wydarzeń, jakie odbyły się w Pol-
sce od momentu wybuchu pan-
demii koronawirusa. Wzięło w niej 
udział ponad 6 tys. uczestni-
ków, w tym prawie 4,5 tys. zapro-
szonych gości z 56 krajów. 1600 
z nich uczestniczyło w prawie 420 
wydarzeniach merytorycznych, 
które tłumaczono łącznie na  
65 języków. Forum Ekonomicz-
ne relacjonowali dziennikarze 
z ponad 400 redakcji polskich 
i zagranicznych. Przez trzy dni 
odbyło się wiele wydarzeń kul-
turalnych, w których udział wzię-
ło prawie 80 artystów. Podczas 
trzech uroczystych gal wręczo-
no 13 nagród dla wyróżnionych 
osób, firm i organizacji. 

Blisko 4,5 tys. gości dyskutowało o ważnych 
gospodarczo i społecznie tematach podczas 
jubileuszowej, XXX edycji Forum Ekonomicznego,  
które odbywało się w dn. 7-9 września w Karpaczu.

     FORUM EKONOMICZNE

Europa: kierunek odbudowa

LAUREATACI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:
•  Człowiek Roku 2020: Janez Jansa, premier Słowenii
•  Firma Roku 2020: KGHM Polska Miedź SA
•  Osobowość Roku: Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, Paweł Borys – 

prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Marek Kuchciński – były marszałek 
sejmu

•  Organizacja Pozarządowa: Związek Harcerstwa Polskiego
•  Nagroda Specjalna Forum Ekonomicznego: społeczeństwo Ukrainy (wyróżnienie 

odebrał premier Ukrainy, Denys Shmygal)
•  Nagroda Gospodarcza SGH: Grupa Maspex, Krzysztof Pawiński
•  Nagroda Polonijna Forum Ekonomicznego: Andżelika Borys – przewodnicząca 

Związku Polaków na Białorusi oraz Andrzej Poczobut – członek jego Rady 
Nadzorczej (w ich imieniu wystąpili Irena Biernacka i Maria Tiszkowska)

•  Nagroda Prezydenta Wrocławia – Biznes Odpowiedzialny Społecznie:  
firmy BSH, 3M i Techland.

W wydarzeniu, które 
w tym roku odby-
wało się pod hasłem 

„Europa w poszukiwaniu przy-
wództwa”,  wzięło udział wie-
le ważnych osób ze świata poli-
tyki, biznesu i kultury z Europy, 
USA oraz Azji Centralnej. Forum 
Ekonomiczne swoją obecnością 
zaszczycili m.in. premier Mate-
usz Morawiecki, a także szefowie 
rządów Ukrainy – Denys Shmy-
gal oraz Słowenii – Janez Jan-
sa. Wszyscy trzej politycy wzię-
li udział w panelu dyskusyjnym 
kończącym tę edycję konferencji 
pn. „Europa: kierunek odbudo-
wa”. Premierzy rozmawiali o wy-
zwaniach wynikających z ak-
tualnej sytuacji pandemicznej, 
relokacji Planu Odbudowy, relo-
kacji produkcji niezbędnych dóbr 
z innych rejonów świata do Euro-
py czy zrównoważonym rozwoju 
kontynentu.

Wśród tematów poruszanych 
na Forum nie zabrakło też dyskusji 
dotyczących transformacji ener-
getycznej. Minister klimatu i śro-
dowiska Michał Kurtyka poinfor-
mował o opracowanej przez jego 
resort strategii wodorowej, któ-
ra zakłada powstanie do 2030 r. 
 pięciu dolin wodorowych, które 
będą stanowić trzon transforma-
cji energetycznej, polegającej na 
przezbrojeniu sieci elektrycznych 
i ciepłowniczych na spalanie czy 

współspalanie wodoru. Transfor-
mację przejdzie także transport 
publiczny, ponieważ wodór bę-
dzie mógł być wykorzystywany 
jako paliwo. W ramach Krajowe-
go Planu Odbudowy na rozwój 
technologii wodorowych zostaną 
przeznaczone środki w wysokości 
800 mln euro.
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