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Jaki system podatkowy,
taka gospodarka
Gorzej już być nie może? Może, może… Tax Fo-

undation już tradycyjnie opublikowała ran-
king konkurencyjności systemów podatkowych 

wśród krajów OECD. Polska zajęła w nim przedostat-
nie miejsce. Czyli potencjał jeszcze jest… Gorzej od 
naszego – według ekspertów – wypada tylko system 
podatkowy we Włoszech. Mówimy o krajach tzw. cy-
wilizowanych, które aspirują do tego, by traktować je 
poważnie. 

International Tax Competitiveness Index mierzy ja-
kość systemu podatkowego w pięciu obszarach: opo-
datkowania osób prawnych, opodatkowania osób fi-
zycznych, opodatkowania konsumpcji, opodatkowania 
majątku oraz reguł opodatkowania działalności trans-
granicznej. Nie jest to więc żadne polityczne widzimi-
się, tylko rzetelna ekspercka ocena wystawiona na pod-
stawie szczegółowej analizy. Wnioski odkrywcze nie 
są, przynajmniej dla nas, bo na łamach „Forum Polskiej 
Gospodarki” piszemy o tym od samego niemal począt-
ku, odkąd tylko „FPG” się ukazuje. Tym, co jest najwięk-
szą piętą achillesową polskiego systemu podatkowego, 
jest – według ekspertów Tax Foundation – jego skom-
plikowanie. „Przepisy podatkowe są w Polsce co chwi-
lę modyfikowane, co oficjalnie często ma służyć łataniu 
luk. Co gorsza, w ostatnich latach niechlubną tra-
dycją stały się prace pod koniec roku kalenda-
rzowego nad zmianami podatkowo-składko-
wymi, które miałyby obowiązywać od  
1 stycznia roku kolejnego” – możemy prze-
czytać w uzasadnieniu.

Cóż, wszystko to przekłada się na tempo 
rozwoju gospodarki, zamożność Polaków 
i rozwój polskich firm. Nie ma moż-
liwości, by było inaczej. Może-
my co prawda zaklinać rze-

czywistość i tłumaczyć naiwnym ludziom, że podatki 
mamy najmniejsze w Unii Europejskiej i że rząd nowych 
wcale nie wprowadza, starych nie podnosi, a przepisów 
nie komplikuje, bo jeśli już, to te nowe daniny podat-
kami nie są, tylko opłatami, składkami i Bóg wie, czym 
tam jeszcze. Na końcu jednak i tak wszystko zweryfikuje 
życie. To ekonomiczne oczywiście.

Najnowszy podatkowy ranking Tax Foundation ide-
alnie zbiegł nam się w czasie z tematem, którym otwie-
ramy to wydanie magazynu „Forum Polskiej Gospo-
darki”. Chodzi o całkowitą likwidację PIT. Obóz rządzący 
likwiduje ten PIT etapami, jakimiś takimi małymi kro-
kami, eliminując z obowiązku jego uiszczania kolej-
ne grupy społeczne, ale przy okazji udając, że nic tutaj 
nie zmienia. Czas, by zlikwidować PIT raz, a dobrze. Dla 
wszystkich. Tym bardziej że jest to podatek szkodliwy 
zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i moral-
nego. Czy skoro akcyzę na papierosy i alkohol nakłada 
się po to, by ludzie mniej palili i pili, to tak samo celem 
PIT jest to, aby ludzie mniej pracowali? – słusznie pyta 
autor materiału na ten temat, czyli Tomasz Cukiernik.

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama 
Smitha, uważa, że gdyby PiS odważył się na likwida-
cję PIT, zyskałby tym działaniem dużo większą popu-

larność niż po wprowadzeniu programu 500+ 
i dzięki temu miałby ogromną szansę na wy-

granie kolejnych wyborów. Być może tak, być 
może nie. Nie zmienia to jednak faktu, że 
z całą pewnością byłby to pierwszy poważny 
krok mogący prowadzić do naprawy polskie-

go systemu podatkowego. Pytanie, 
czy znajdzie się na to wola poli-

tyczna i czy nie zabraknie od-
wagi?
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KOMU JEST POTRZEBNY PIT?
Nadszedł czas, aby zlikwidować podatek, który ogranicza wolności 
obywatelskie i służy głównie do kontroli policyjno-skarbowej Polaków.

16  WYWIAD   
OGROMNY POTENCJAŁ LASÓW PRYWATNYCH  
Na temat znaczenia prywatnych lasów w Polsce i ich potencjału 
gospodarczego rozmawiamy z dr inż. Stefanem Traczykiem, prezesem 
Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów.
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KTO SKORZYSTA NA RYCZAŁCIE  
Ryczałt opłaci się tylko tym, którzy uzyskują odpowiednio wysokie 
przychody lub znajdą się na liście zawodów, które otrzymają od rządu 
w prezencie preferencyjne, niskie stawki podatku.

22  GOSPODARKA   
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Coraz częściej winą za drożyznę obarcza się rolników, którzy w praktyce 
są jednak zakładnikami trudnej sytuacji cenowej.

28  UBEZPIECZENIA   
WZROST SKŁADKI ZDROWOTNEJ – RÓŻNY DLA RÓŻNYCH FIRM 
Od przyszłego roku inaczej składka będzie liczona dla przedsiębiorców 
opłacających PIT według skali, inaczej dla liniowców, a jeszcze inaczej dla 
podatników ryczałtu.

32  FINANSE   
KTO ILE WPŁACA DO BUDŻETU 
Resort finansów opublikował listę największych płatników CIT. To bardzo 
interesujące dane. Szczególnie w kontekście dyskusji wokół Polskiego 
Ładu.

40  INNOWACJE   
PRZYSZŁOŚĆ TO KONWERGENCJA TECHNOLOGII 
Rozwój sztucznej inteligencji, technologii rzeczywistości wirtualnej i 
Internetu 6G oznaczają ogromny przełom, ale dopiero konwergencja tych 
technologii przynosi prawdziwą rewolucję!

42  RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG   
CZY INWESTOWANIE PASYWNE ZMIENI POLSKI RYNEK? 
Pojawiła się szansa, że ten typ alokacji kapitału przyciągnie na naszą 
giełdę nowych inwestorów.

50  POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY   
POLSKI BARON, KTÓRY OŚWIETLIŁ AMERYKĘ 
Historia Erazma Jerzmanowskiego, swego czasu jednego z najbogatszych 
przemysłowców w Stanach Zjednoczonych.
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putery przeżywającej trudności 
firmy Bull, dla których nie było 
zastosowania w ówczesnej ad-
ministracji. Okazją ich spożyt-
kowania stało się wprowadzenie 
spersonalizowanego podat-
ku PIT. Jednak komputery po-
zostały w skrzyniach, a próba 
wprowadzenia systemu infor-
matycznego dotyczącego in-

Andrzej Sadowski, pre-
zydent Centrum im. 
Adama Smitha, przy-

pomina historię z początku lat 
90. ubiegłego wieku wprowa-

dzania w Polsce nowego po-
datku – od dochodów osób fi-
zycznych. 

– W magazynach znajdowa-
ły się zakupione wówczas kom-
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Nadszedł czas, aby zlikwidować podatek, który 
ogranicza wolności obywatelskie i służy głównie  
do kontroli policyjno-skarbowej Polaków. Tomasz  CUKIERNIK

Komu jest potrzebny PIT?
fot. Wojciech Pacewicz/PAP



gły pomóc, tym bardziej że do 
tej pory ustawa o podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
była nowelizowana kilkaset 
razy. Pytanie, czy ten podatek 
w ogóle jest Polsce potrzebny. 

Przynosi on stosunkowo nie-
wielkie wpływy. Otóż w 1992 r. 
(pierwszym roku obowiązy-
wania) wpływy z tego tytu-

łu stanowiły 23,5 proc. budże-
tu. W kolejnych latach rosły 
i szczyt osiągnęły w 1996 r., 
gdy stanowiły ponad 35 proc. 
Natomiast w ciągu ostatnich 
dwóch dekad wypływy z PIT 
wahały się od 13 proc. (2009 r.) 
do 17 proc. (2000 r.) wszyst-
kich wpływów budżetowych. 
W 2020 r. było to 15,2 proc. 

dywidualnych podatków trwa-
ła jeszcze latami. Przy tamtym 
postępie technologicznym za-
mieniły swój status na złom, 
a potem na obiekt muzealny – 
opowiada Sadowski. 

Kto nie płaci PIT?
Tamte komputery nie zosta-
ły wykorzystane, mimo że mo-
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 83
 procent 

podatników 
opodatkowa-

nych
według

skali korzysta 
z ulg

podatkowych.

dla budżetu z tego tytułu jest 
niewielki. 

Kolejne wyłączenia
Teraz z 26 milionów podatni-
ków prawdopodobnie PIT re-
alnie płaci mniej Polaków, 
a w przyszłości będzie ich jesz-
cze mniej. Z kilku powodów. Po 
pierwsze, ponieważ urzędni-
ków i emerytów jest więcej. Po 
drugie, z płacenia tego podat-
ku zwolniono osoby do 26. roku 
życia. Po trzecie, choć w mię-
dzyczasie niektóre ulgi zlikwi-
dowano, to wprowadzono wiele 
nowych. W efekcie w PIT wystę-
pują zarówno odliczenia od do-
chodu (18 rodzajów odliczeń, 
w tym m.in.: składki na ZUS, 
ulgi termomodernizacyjnej, na 
sprzęt rehabilitacyjny, na Inter-
net, darowizny na cele pożytku  

(choć należy pamiętać, że także 
samorządy partycypują w do-
chodach z PIT). 

Problem w tym, że nawet te 
wpływy w większości są jed-
ną wielką fikcją. Dlaczego? Bo 
w ich skład wchodzą także po-
datki – jak to określiło Centrum 
im. Adama Smitha – z tzw. do-
chodów wirtualnych, czyli do-
chodów ludzi otrzymujących 
pieniądze… od państwa. Doty-
czy to budżetówki oraz emery-
tów i rencistów. Jak przed laty 
napisano w publikacji Centrum, 
emeryci, renciści i pracowni-
cy budżetówki płacą podatek 
„wirtualny”, ponieważ „sprowa-
dza się on do wypłacania przez 
państwo emerytury czy pen-
sji i równoczesnego odbierania 
części tych pieniędzy jako po-
datku”. Czyli państwo przerzu-

ca pieniądze z jednej kiesze-
ni do drugiej, produkując przy 
tym rocznie dziesiątki milionów 
dokumentów.

Kolejna znaczna licz-
ba podatników to tzw. po-
datnicy wyzerowani, którzy 
„również zmuszani są do prze-
lewania z pustego w próżne, ale 
w przeciwnym kierunku. Naj-
pierw wpłacają zaliczki na po-
datek, a następnie dzięki ulgom 
otrzymują zwrot tych pienię-
dzy (...) 20 milionom podatni-
ków rząd pracowicie oddaje to, 
co wcześniej zabrał, albo za-
biera to, co dał”. Według wy-
liczeń Centrum im. Adama 
Smitha sprzed kilkunastu lat 
w rzeczywistości w Polsce po-
datek od dochodów osób fi-
zycznych płacą zaledwie 4 mi-
liony osób, a faktyczny „zysk” 
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ślubach, chrztach, pogrzebach 
itd. Sami duchowni wszystkich 

uznawanych przez 
państwo wyznań 
płacą według od-
rębnego systemu 
podatki ryczałtowe 
i są to dość niskie 
stawki. Z opodat-
kowania wyłączone 
są też świadczenia 
500 Plus oraz bon 
turystyczny.

PIT ma też cały 
szereg innych wad. Wysoki jest 
koszt poboru podatku docho-

publicznego, a nawet darowi-
zny na cele walki z COVID-19), 
jak i od podatku (składki zdro-
wotnej, ulgi abolicyjnej czy na 
dzieci). 

W 2019 r. podatnicy odliczyli 
od dochodu składki na ubezpie-
czenie społeczne w wysokości 
83,1 mld zł. Z kolei 21,7 mln po-
datników PIT opodatkowanych 
według skali w 2019 r. odliczyło 
z tytułu składki zdrowotnej po-
nad 65,7 mld zł. Inne odliczenia 
od PIT w 2019 r. sięgnęły kwo-
ty nieco ponad 6 mld zł, z czego 
5,63 mld zł przypadało na ulgę 
na dzieci. Z takich ulg korzysta 
ok. 83 proc. podatników opodat-
kowanych według skali. Do tego 
dochodzi kwestia kwoty wolnej 
od podatku. 

Po czwarte, w planach Pol-
skiego Ładu jest wyłącze-
nie z płacenia tego podatku 
65 proc. emerytów (likwida-
cja opodatkowania świadczeń 
emerytalnych i rentowych do 
wysokości 2,5 tys. zł brutto) 
i rodzin z czwórką dzieci (55 tys. 
rodzin, których dochód wynie-
sie do 230 tys. zł rocznie). 

Wady podatku 
dochodowego
Należy podkreślić, że PIT jest 
podatkiem niesprawiedliwym, 
ponieważ w jego ramach róż-
ne grupy społeczeństwa są 
inaczej traktowane przez pra-
wo. W ogóle nie płacą go rol-
nicy, jeżeli osiągają przychody 
wyłącznie z działalności rolni-
czej i gospodarki leśnej oraz nie 
prowadzą tzw. działów specjal-
nych produkcji rolnej. W przy-
padku diet parlamentarzystów 
i radnych obowiązuje 10-krot-

nie wyższa kwota wolna od po-
datku niż w przypadku resz-
ty podatników. Za 
pewien rodzaj ulgi 
podatkowej można 
też uznać 20- i 50-
proc. koszty uzy-
skania przychodu 
w umowach o dzie-
ło. Specyficznego 
rodzaju preferen-
cją podatkową jest 
nieopodatkowanie 
pieniędzy zbiera-
nych przez Kościół na tzw. tacę 
czy zarobionych na posłudze – 
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Czy skoro akcyzę 
na papierosy 
i alkohol nakłada 
się po to, by ludzie 
mniej palili i pili, to 
tak samo celem PIT 
jest to, aby ludzie 
mniej pracowali?



zniechęcają do oszczędzania 
i zachęcają do irracjonalnego 
wydawania pieniędzy po to tyl-
ko, by zapłacić niższy podatek.

PIT inspiruje też do two-
rzenia szarej strefy i ukrywa-
nia dochodów oraz kombinacji 
i oszustw podatkowych. Po-
nadto nieobliczalne są koszty 
emocjonalne stosowania przy-
musu wobec podatników. 

Na dodatek urzędnicy mają 
pełny wgląd w finanse podatni-
ków, co jest korzystne z punktu 
widzenia państwa, ale skrajnie 
niekorzystne z punktu widzenia 

podatnika i wolności obywatel-
skich. W XIX-wiecznej Wielkiej 
Brytanii powszechny był po-
gląd, że „podatek dochodowy 
jest ciężarem zbyt ohydnym, by 
nakładać go na człowieka, gdyż 
ujawnia stan jego finansów 
urzędnikowi podatkowemu”.

Służy władzy
I to jest prawdziwa przyczy-
na, dlaczego podatek ten nie 
jest likwidowany. W PIT nie tyle 
chodzi o wpływy podatkowe, ile 
bardziej o to, by państwo kon-
trolowało dochody podatników. 

– W systemie realnego socja-
lizmu tylko nieliczni przeciwnicy 
tego systemu mieli swoją tecz-
kę na policji politycznej, a resz-
ta obywateli była od tych teczek 
wolna. Natomiast w demokracji 
po wprowadzeniu powszechne-
go spersonalizowanego podatku 
każdy ma swoją teczkę w urzę-
dzie skarbowym i pod groź-
bą grzywny sam na siebie pisze 
donos, którym jest PIT. W demo-
kracji tym sposobem każdemu 
z nas założono kartotekę. Pierw-
szą publiczną próbą użycia kar-
toteki w aparacie skarbowym 
przeciwko obywatelowi była 
próba zablokowania kandydo-
wania Lechowi Wałęsie w wy-
borach prezydenckich, które-
mu publicznie zarzucono, że nie 
rozliczył się z urzędem – mówi 
Andrzej Sadowski.

Dlatego już w 2004 r. Cen-
trum im. Adama Smitha przed-
stawiło projekt ustawy o likwi-
dacji bezrobocia i naprawie 
finansów publicznych, którego 
celem była całkowita likwida-
cja PIT dla osób fizycznych. Ze-
brano pod nim około 100 tys. 

dowego zarówno po stronie 
aparatu skarbowego, jak i po-
datników. Swego czasu wyliczo-
no, że PIT pochłania aż 80 proc. 
czasu pracy skarbówki, a w za-
mian przynosi tylko kilkana-
ście proc. dochodów budżetu. 
Podatek dochodowy zniechę-
ca do cięższej pracy, bo wyższy 
dochód powoduje zwiększenie 
płaconego podatku. Czy sko-
ro akcyzę na papierosy i alko-
hol nakłada się po to, by ludzie 
mniej palili i pili, to tak samo ce-
lem PIT jest to, aby ludzie mniej 
pracowali? Z kolei liczne ulgi 
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ze swoich zarobków. Zdaniem 
Andrzeja Sadowskiego utrzy-
mywanie spersonalizowane-
go i kosztownego w poborze 

systemu PIT nie ma 
sensu poza funk-
cją kontroli policyj-
nej obywateli. Jed-
nak właśnie z tego 
powodu najwyższy 
już czas całkowicie 
zlikwidować w Pol-
sce podatek PIT. Za 
takim rozwiązaniem 
opowiadają się m.in. 
niektórzy posłowie 
obozu rządzącego, 
a także w większo-
ści politycy Konfe-
deracji. Zresztą nie-
wykluczone, że rząd 

– gdyby zechciał wprowadzić 
to rozwiązanie – zyskałby rów-
nież przychylność posłów in-
nych ugrupowań opozycyj-
nych.  

podpisów. Mechanizm poboru 
podatku może być bardzo pro-
sty i tani, jak to jest w przypad-
ku podatku od zysków kapitało-
wych od osób indywidualnych. 

– Osoby te nie wykazują 
tych zysków w PIT. Bank pobie-
ra od wszystkich swoich klien-
tów podatek, a potem sumę 
wszystkich należnych podat-
ków jednym przelewem wysy-
ła do jednego urzędu skarbo-
wego. Nie ma żadnego powodu, 
żeby podatek od wynagrodzeń 
w przedsiębiorstwie nie był 
płacony podobnie, czyli od 
łącznej ich wartości. W ten spo-
sób z systemu urzędów skarbo-
wych zniknęłyby rekordy kil-
kunastu milionów obywateli. 
System stałby się bardziej dla 
rządu sterowny, bo urzędni-
cy uwolnieni od zajmowania się 
poszczególnymi obywatelami, 
czyli Janami Kowalskimi, skupi-
liby się na kryminogennym po-

datku VAT. Dzięki temu te same 
pieniądze do budżetu byłyby 
wpłacane łatwiej i taniej. Korzy-
ści są ewidentne, natomiast je-
dyną stratą dla rzą-
dzących byłby brak 
policyjnej kontro-
li nad obywatelami, 
którą dzisiaj peł-
ni system podatko-
wy – podkreśla Sa-
dowski. 

Ponad 
podziałami?
W rzeczywisto-
ści podatek do-
chodowy istnieje 
przede wszystkim 
nie w celu uzyska-
nia dodatkowych 
wpływów, lecz po to, by pań-
stwo miało pełny obraz docho-
dów obywateli. Dzięki istnie-
niu PIT każdy musi się co roku 
wyspowiadać przed fiskusem 
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     PODATKI

Nie ma powodu, 
by podatek od 
wynagrodzeń 
w przedsiębiorstwie 
był płacony od 
łącznej ich wartości. 
W ten sposób 
z systemu urzędów 
skarbowych 
zniknęłyby rekordy 
kilkunastu milionów 
obywateli.
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Przemawiając podczas uroczystego rozpoczę-
cia nowego roku akademickiego na Uniwersytecie 
Wrocławskim premier Mateusz Morawiecki po-

wiedział, że w ekonomii – inaczej niż w fizyce – nie ma 
powszechnie obowiązujących praw, jak chociażby prawo 
grawitacji. – Jest zbyt wiele współzależności, by ująć je 
w jednym systemie – dodał.

Zjawiska gospodarcze są złożone i należy premie-
rowi przyznać rację, że trudno je ująć w jeden system. 
Friedrich A. von Hayek mówił, że wiedza w ekonomii 
jest rozproszona i jeden umysł nie jest w stanie ogarnąć 
skomplikowanego działania popytu, podaży i cen. Taką 
wiedzę posiadają działające na rynku 
jednostki, ale jest ona cząstkowa i często 
nawet sprzeczna ze sobą. 

Premier ma również rację, że eko-
nomia nie może naśladować fizy-
ki i nauk ścisłych. Interakcji społecznych 
nie można studiować jak obiektów nie-
ożywionych. To z tego powody Hay-
ek zaproponował, aby przestać używać 
greckiego słowa „ekonomia”, gdyż tłu-
maczone jako „zarządzanie gospodar-
stwem domowym” sugeruje, że eko-
nomiści mają jakąś kontrolę nad rynkiem. Austriacki 
ekonomista zaproponował nowy termin „katalaksja”, 
zapożyczony od innego greckiego słowa znaczące-
go „wymieniać”, który przybliża nas bardziej do poję-
cia rynku. 

Nie można jednak przejść bezkrytycznie obok stwier-
dzenia, że uniwersalne prawa ekonomii nie istnieją. Takie 
prawa są i ekonomia w swojej analizie opiera się na ka-
tegoriach formalnych ludzkiego działania. Takimi przy-
kładowymi kategoriami są pojęcia zysku, straty, środ-
ków i celów czy preferencja czasowa. Wymaga to jednak 
pochylenia się nad konkretnym człowiekiem i rezygnacji 

z myślenia o ekonomii w kategoriach interwencjonizmu 
państwowego. 

W 2008 r. na Akademii Leona Koźmińskiego miała 
miejsce debata z udziałem Davida D. Friedmana i Grze-
gorza W. Kołodki pt. „Ile państwa w państwie?”. Amery-
kański wolnorynkowy ekonomista, z wykształcenia także 
doktor fizyki teoretycznej, swoje wystąpienie rozpoczął 
od nakreślenia działania przeciętnego Kowalskiego, któ-
ry produkuje i wymienia swoje towary z innymi osoba-
mi na rynku. Były wicepremier i minister finansów mówił 
o państwach, PKB i innych wskaźnikach ekonomicznych. 
Pierwszy mówił o człowieku w działaniu, drugi o syste-

mach, w których człowiek jest tylko bez-
podmiotowym elementem. 

Bł. Stefan Kard. Wyszyński w książce 
„Duch pracy ludzkiej” pisał, że Bóg spra-
wuje swoje rządy w świecie i organizuje 
jego prawa, a człowiek je tylko odkrywa. 
W przeciwieństwie do socjalistycznej go-
spodarki planowej, Wyszyński przedsta-
wia człowieka wolnego i rozumnego, któ-
ry staje się współpracownikiem Stwórcy 
i poprzez pracę przemienia stworzony 
świat. Prymas wyraźnie podkreśla, że na-

wet najmądrzejszy plan nie może być nikomu narzucony 
w formie rozkazu. Nie czyni tego nawet sam Stwórca. 

Morawiecki we Wrocławiu stwierdził, że neoliberal-
ny model gospodarki zależnej, zastosowany do państw 
Europy Środkowej, okazał się błędem. Ma znowu rację, 
gdyż ekonomia nie jest samoczynnym procesem działa-
jącym na podstawie praw podaży i popytu. 

Jaki z tego wniosek? Rozwiązań nie należy szukać 
w interwencjonizmie. Po roku 2019 mamy problem, ale 
wyjściem z sytuacji nie będzie Polski Ład, który uzależni 
Polaków od rządu. „Rozwiązań problemów społecznych 
należy szukać w wolności” (Fryderyk Bastiat).

Pierwszy mówił 
o człowieku 
w działaniu, drugi 
o systemach, 
w których 
człowiek jest tylko 
bezpodmiotowym 
elementem.
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     FLASH BIZNES

Polacy stawiają 
na prywatne 
ubezpieczenia 
zdrowotne
W ciągu ostatniego roku licz-
ba prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych w Polsce wzro-
sła aż o 14,8 proc. – poin-
formowała w komunikacie 
prasowym Polska Izba Ubez-
pieczeń. Czytamy tam rów-
nież, że innym „godnym 
odnotowania trendem jest za-
uważalny wzrost troski praco-
dawców o zdrowie pracowni-
ków. Poprzez zapewnienie im 
ubezpieczenia zdrowotnego 
lub poszerzenia obowiązko-
wej medycyny pracy o pakie-
ty diagnostyczne, pogłębio-
ną profilaktykę górnych dróg 
oddechowych i często dostęp 
do teleporad”. 

36. pozycję
– zajęła Polska w najnow-
szym notowaniu rankingu 
konkurencyjności systemów 
podatkowych wśród krajów 
OECD, który opublikowa-
ła Tax Foundation. To przed-
ostatnie miejsce. Gorzej od 
nas wypadli tylko Włosi. Jak 
wskazano, największym pro-
blemem polskiego syste-
mu podatkowego okazuje się 
jego skomplikowanie. Polska 
wypada też słabo pod wzglę-
dem bazy podatkowej dla 
opodatkowania konsumpcji, 
co wiąże się z istnieniem sze-
rokiego wachlarza obniżo-
nych stawek VAT. 1. miejsce – 
po raz ósmy z rzędu – zajęła 
Estonia. 

EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, 
niewiążącą ofertę na budowę od czte-
rech do sześciu reaktorów jądrowych 
typu EPR (europejski reaktor ciśnienio-
wy). Notowana na paryskiej giełdzie 
spółka EDF podała, że mowa o budowie 
reaktorów w dwóch lub trzech lokaliza-

cjach w Polsce, o całkowitej mocy zain-
stalowanej od 6,6 do 9,9 Gwe. Wstęp-
na oferta obejmuje wszystkie kluczowe 
parametry programu, takie jak konfigu-
racja instalacji, schemat przemysłowy, 
plany rozwoju lokalnego łańcucha do-
staw, kosztorys i harmonogram. 

Oferta na atom

Światowe niedobory chipów
Globalne braki chipów pozostaną na ryn-
ku nawet na kilka lat – zapowiedział pre-
zes chińskiego przedsiębiorstwa 
Hisense Jia Shaoqian. – Nie-
dobory mogą trwać przez 
kolejne dwa lub trzy 
lata, jeśli nie dojdzie 
do „większych pro-
blemów” w istnie-
jących już sporach 
handlowych na świe-
cie – dodał. Chipy są 
kluczowymi elementami 
podzespołów używanych 
w praktycznie każdej gałęzi go-
spodarki. Dla przykładu nowo wyprodu-
kowany samochód może składać się z se-
tek półprzewodników, które znajdują się 

nie tylko w samochodowych systemach 
informatycznych, ale nawet w hamulcach. 

Tylko w Wielkiej Brytanii produk-
cja aut w sierpniu 2021 r. spa-

dła o 27 proc. w porówna-
niu z rokiem ubiegłym, 

a General Motors 
poinformowało we 
wrześniu, że sprze-
daż samochodów 
w Stanach Zjedno-

czonych w III kwartale 
spadła o 30 proc. Nato-

miast w związku z brakiem 
chipów gigant technologiczny 

Apple najprawdopodobniej będzie mu-
siał obniżyć produkcję smartfonów na rok 
2021 aż o 10 mln sztuk. 





będzie liczył się zarówno rynek, 
jak i władze. Pośród inicjatorów 
są prawnicy, lekarze, wojsko-

wi, uczeni i inte-
lektualiści – ludzie 
różnych zawodów 
i przekonań.

Czego się do-
magają? Przede 
wszystkim udziela-
nia im głosu w fun-
d a m e n t a l n y c h 
sprawach dotyczą-
cych przyszłości 
państwa i narodu. 
Postulują utworze-

nie izb przemysłowo-handlo-
wych oraz dokonanie rzetelnego 

Działania organizowa-
ne są m.in. przez Ruch 
Społeczny Powszechne-

go Samorządu Gospodarcze-
go oraz Izbę Gospodarczą Ga-
stronomii Polskiej. Integrują one 
małych i średnich przedsiębior-
ców, którzy czują, że z jednej 
strony sektor MŚP jest sukce-
sywnie odsuwany od wpływu na 
kształtowanie legislacji w Pol-
sce i pomijany przy udzielaniu 
realnego wsparcia, z drugiej –  
tłamszony kolejnymi daninami, 
terroryzowany rygorami oraz 
różnymi obostrzeniami.

Gdzie jesteśmy,  
dokąd zmierzamy?
Mimo działających w Polsce wie-
lu organizacji uważających się za 
skuteczną reprezentację przed-
siębiorców, prowadzone przez nie 
działania bywają niesatysfakcjo-
nujące, a czasem daremne. Małe 
i średnie firmy są spychane na 
margines wydarzeń gospodar-
czych w kraju. Przedsiębiorcom 
brakuje podmiotowości w kon-
taktach z władzą polityczną, z or-
ganizacjami i instytucjami spo-

łecznymi oraz gospodarczymi. 
Jako duża, ponad dwumilionowa 
grupa uczestnicząca w życiu po-
litycznym i społeczno-gospo-
darczym, przedsiębiorcy czują 
się „wielkim niemową”.

Nową „wolnościową” koalicję 
międzybranżową i międzysek-
torową budują m.in.: Stowarzy-
szenie Prawników Głos Wolności, 
Izba Gospodarcza Gastrono-
mii Polskiej, Ogólnopolski Zwią-
zek Zawodowy Samozatrudnio-
nych, Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców, Polskie Lobby 
Przemysłowe, Ruch Polska jest 
Jedna, Polsko-Ame-
rykańska Funda-
cja Edukacji i Rozwo-
ju Ekonomicznego, 
Sieć Badawcza Łu-
kasiewicz, Ruch Jed-
ność Narodu oraz 
Obywatelski Komitet 
Obrony Polskich Za-
sobów Naturalnych. 
Łączy ich szczera 
chęć stworzenia re-
alnej siły reprezen-
tującej wszystkie małe i śred-
niej wielkości firmy – siły, z którą 

Obudź się, polski przedsiębiorco
     BIZNES
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Przedsiębiorcy, którzy czują się odsuwani od wpływu 
na bieg wydarzeń w kraju, mówią dość. W integracji 
oddolnych inicjatyw poszukują siły sprawczej, 
która może wreszcie sprawić, że rząd wysłucha ich 
wspólnego głosu. „Obudź się, polski przedsiębiorco” 
– to szeroko zakrojona i otwarta dla wszystkich 
zainteresowanych akcja. Robert  AZEMBSKI

Przedsiębiorcy 
czują, że brakuje 
im podmiotowości 
w kontaktach 
z władzą, a także 
z organizacjami 
i instytucjami 
społecznym oraz 
gospodarczymi.



Obudź się, polski przedsiębiorco
Koalicja dla przedsiębiorczości

Wolności”, radca prawny Pa-
weł Nogal oraz mecenas Joan-
na Kapczyńska uczulają na wizję 
niszczącej segregacji sanitar-
nej związanej z COVID-19, która 
ma zostać wprowadzona ręko-
ma przedsiębiorców. To właśnie 
przedsiębiorcy będą odpowia-
dać za naruszenia dóbr osobi-
stych, związanych z bezprawny-
mi regulacjami epidemicznymi.

Ważne wyzwania
Jacek Czauderna, prezes Izby 
Gospodarczej Gastronomii Pol-
skiej (IGGP), oraz Beata Rak-
szawski, członek zarządu IGGP, 
podkreślają absolutną koniecz-

ność jednoczenia się przedsta-
wicieli poszczególnych branż 
i sektorów gospodarki. Wszy-
scy są bowiem ze sobą powiąza-
ni w łańcuchu współzależności. 
Integracja jest więc obecnie klu-
czową sprawą, by przedsiębior-
cy mogli uzyskać w państwie siłę 
sprawczą. Każdy z przedsiębior-
ców powinien starać się odcho-
dzić od retoryki „ja”, na rzecz re-
toryki „my”.

– Nasze problemy będą 
trwały tak długo, jak długo nie 
będziemy ze sobą współpraco-
wali – mówi Witold Solski repre-
zentujący Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Samozatrudnionych.

Dr Zbigniew Hałat, specjalista 
epidemiolog, były zastępca mi-
nistra zdrowia ds. sanitarno-epi-
demiologicznych oraz Główny 
Inspektor Sanitarny, wskazu-
je z kolei na wyzwania związa-
ne z działaniami rządu przeciw 
pandemii COVID-19. Miały one 
– i nadal mają – niekorzystny 
wpływ na firmy. 

Prof. dr hab. Paweł Soroka na-
tomiast akcentuje jeszcze inną, 
ważną kwestię – transforma-
cji energetycznej. Jego zdaniem 
najważniejsze jest obecnie za-
chowanie suwerenności energe-
tycznej przez Polskę.

Opisane organizacje i osoby 
są otwarte na szeroką współpra-
cę ze wszystkimi polskimi orga-
nizacjami i autorytetami, którym 
leży na sercu los naszej gospo-
darki i całej Ojczyzny. 

audytu – od strony prawniczej, 
medycznej i biznesowej – za-
grożeń związanych z możliwym 
powrotem pandemii, a także 
z wprowadzaniem programu 
Polski Ład.

Jak przedsiębiorcy ocenia-
ją przeszłość i jak widzą przy-
szłość?

– Po trzydziestu latach wra-
camy do punktu wyjścia. Wła-
dza wie wszystko lepiej, nam zo-
staje tylko wykonywać, co ustali 
– uważa Dariusz Grabowski, 
doktor nauk ekonomicznych, li-
der Ruchu Społecznego PSG.

Z kolei przedstawiciele Sto-
warzyszenia Prawników „Głos 
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     WYWIAD

Obecnie w lasach prywat-
nych, ze względu na ich rozdrob-
nienie, pozyskuje się rocznie tyl-
ko ok. 2 mln m³ drewna, podczas 
gdy w lasach publicznych ok. 
40 mln m³. Ale potencjał lasów 
prywatnych jest o wiele więk-
szy. Oceniam, że  moglibyśmy 
pozyskiwać o 5 mln m³ drew-
na więcej, ale do tego potrzeb-
na jest reforma usprawniająca 
zagospodarowanie lasów pry-
watnych i zarządzanie nimi. Od 
lat 90. udział lasów prywat-
nych w ogólnej powierzchni le-
śnej w Polsce stale wzrasta i bę-
dzie wzrastał. Jednak od 30 lat 
żadna władza nie zajęła się tym, 
by usprawnić ich funkcjonowanie 
i zarządzanie nimi.

Jak zwiększyć efektywność 
wykorzystania lasów prywat-
nych  w kontekście inwestycyj-
nym i rozwoju zrównoważonej 
gospodarki Polski?

Potencjał lasów prywat-
nych jest ogromny – szcze-
gólnie w obszarze pozyskiwa-
nia drewna. Jednakże niezbędne 
są zmiany prawne umożliwiają-
ce organizowanie się właścicie-
li w zrzeszenia, które miałyby 
wsparcie systemowe. My, jako 
Stowarzyszenie Leśników i Wła-
ścicieli Lasów, przygotowaliśmy 
takie rozwiązania w postaci po-
wołania Izb Leśnych zrzeszają-

Jaką rolę odgrywają lasy pry-
watne w Polsce w kontekście 
innych obszarów leśnych?

Jeśli kogoś na ulicy spytamy 
o to, czy w Polsce są lasy pry-
watne, to przeciętny respondent 
nie będzie tego świadomy. Od-
powie, że mamy jedynie lasy 
państwowe, będące własno-
ścią Skarbu Państwa i zarządza-
ne przez Lasy Państwowe. Praw-
da jest inna, bo według GUS 
w naszym kraju 19,3 proc. tere-
nów leśnych to lasy prywatne. 
Pod względem ich powierzchni 
mamy w Polsce ogromne zróż-
nicowanie regionalne  –  na za-
chodzie jest ich dużo mniej, na-
tomiast np. na Mazowszu lasy 
prywatne stanowią ponad 45 
proc. całej powierzchni leśnej. 
Mamy w  Polsce prawie 1,8 mln 
hektarów lasów prywatnych. 
W ostatnim 20-leciu ich po-
wierzchnia zwiększyła się o 19 
proc. To bardzo dużo. W całym 
kraju mamy 429 nadleśnictw 
o przeciętnej wielkości 16 tys. 
hektarów, czyli obszar lasów 
prywatnych to ok. 100 nadle-
śnictw w skali Polski. To ogrom-

ny podmiot gospodarczy. Z na-
szych analiz wynika, że ponad 
3 mln osób jest właścicielami 
lub współwłaścicielami lasów 
prywatnych. To ogromna liczba 
obywateli, którzy nie mają swo-
ich przedstawicieli w żadnych 
organizacjach.

Jaki wpływ na rozwój polskiej 
gospodarki ma wykorzystanie 
potencjału lasów prywatnych?

Tereny leśne stanowią 
ogromny potencjał dla prze-
mysłu drzewnego w Polsce. 
Polska jest jednym z europej-
skich liderów w produkcji drew-
na. W branżach powiązanych 
z zagospodarowaniem lasów 
i przetwórstwem drewna pracu-
je w Polsce około 400 tys. osób. 
Gros z tych ludzi jest zatrudnio-
nych w przemyśle drzewnym. 
Trzeba sobie zdawać sprawę, że 
polski przemysł meblarski nale-
ży do liderów światowych, dlate-
go nie możemy psuć tej branży. 
Należy ten segment gospodarki 
wzmacniać, m.in poprzez racjo-
nalne zagospodarowanie lasów 
prywatnych.
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Chcemy ożywić ogromny potencjał lasów prywatnych
Na temat znaczenia prywatnych lasów w Polsce  
i ich potencjału gospodarczego rozmawiamy  
z dr inż. Stefanem Traczykiem, prezesem 
Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów. 
 Rozmawiał Konrad RAJCA



Stefan Traczyk

sów i zwiększały ich potencjał, 
przynosiły dzięki temu realne 
dochody właścicielom, a także 
państwu.

Czy mógłby Pan wymienić ja-
kieś przykłady  prorozwojo-
wych uregulowań kwestii la-
sów prywatnych w innych 
krajach?

Zrzeszenia prywatnych wła-
ścicieli lasów ze wsparciem pań-
stwa funkcjonują bardzo dobrze 
w krajach skandynawskich, a tak-
że w Estonii. Natomiast w Austrii 
przynależność do Izb Leśnych 
jest wręcz obowiązkowa. Nie 

brakuje więc dobrych przykła-
dów rozwiązań w różnych kra-
jach Europy  wzmacniających 
potencjał lasów prywatnych i ich 
właścicieli.

Jak Pan ocenia wpływ działań 
Unii Europejskiej w obszarze 
polityki klimatycznej na pol-
ską gospodarkę?

Unia Europejska pod ha-
słami Zielonego Ładu wpływa 
na wzrost cen energii w Polsce 
i zmniejszenia konkurencyjności 
europejskiej produkcji. Tak jest 
również w przypadku przemysłu 
drzewnego i leśnictwa. Nikt nie 
zwraca uwagi, że polityka leśna, 
mająca na celu wykorzystywanie 
drewna, to działanie ekologiczne. 
Przecież drewno to naturalny, 
samoodnawiający się surowiec, 
który dodatkowo pochłania CO2. 
Na miejsce wyciętych drzew są 
sadzone nowe, a proces ten ma 
charakter ciągły i ostatecznie 
dodatni. Co roku przybywa po-
wierzchni leśnych w Polsce. 

cych właścicieli prywatnych la-
sów. Postulujemy, aby zmienić 
prawo tak, aby właściciele lasów 
mogli się organizować w Izby Le-
śne, które miałyby 
zagwarantowane fi-
nansowanie. Tego 
typu Izby pełniły-
by rolę zrzeszenia 
właścicieli lasów, 
ale także rolę grup 
p r o d u c e n c k i c h . 
Przygotowujemy 
analizę prawną do-
tyczącą możliwości 
powołania Izb i do 
końca roku chcemy 
przedstawić odpo-
wiedni projekt usta-
wy, wtedy będziemy zbierać 
pod nim podpisy.

Czy nie będzie to kolejna biu-
rokratyczna struktura w le-
śnictwie? Jaki byłby ich cel?

Izby Leśne nie byłyby żadną 
administracyjną przybudówką, 
bo powstawałyby w sposób od-
dolny. Ale do tego potrzebne są 
zmiany prawne. Izby zajmował-
by się zagospodarowaniem la-

Potencjał lasów 
prywatnych 
jest ogromny 
– szczególnie 
w obszarze 
pozyskiwania 
drewna. Polska 
jest tu jednym 
z europejskich 
liderów.
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Chcemy ożywić ogromny potencjał lasów prywatnych



ubezpieczeniowi, agenci oferu-
jący ubezpieczenia uzupełnia-
jące, brokerzy reasekuracyjni, 
brokerzy ubezpieczeniowi, do-
radcy podatkowi, doradcy re-
strukturyzacyjni, maklerzy pa-
pierów wartościowych, doradcy 
inwestycyjni, agenci firm inwe-
stycyjnych, rzecznicy patento-
wi oraz nauczyciele (w zakresie 
świadczenia usług edukacyj-
nych polegających na udziela-
niu lekcji na godziny). Do końca 
2020 r. większość z tych grup 
zawodowych nie miała prawa 
do ryczałtu.

Nowe istotne zmiany
Warto od razu wyjaśnić, że za 
osobiste wykonywanie wolne-
go zawodu uważa się wykony-
wanie działalności bez zatrud-
niania – na podstawie umów 

Od stycznia 2021 r. roz-
szerzone zostało po-
jęcie wolnych zawo-

dów, które mogą korzystać 
z opodatkowania ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowa-
nych, m.in. o prawników, bie-
głych rewidentów, doradców 
podatkowych i księgowych. 

To sprawiło, że już w tym 
roku z opodatkowania w tej for-
mie mogą korzystać – w przy-

padku wykonywania osobiście 
pozarolniczej działalności go-
spodarczej: lekarze, lekarze 
dentyści, lekarze weteryna-
rii, technicy dentystyczni, fel-
czerzy, położne, pielęgniarki, 
psychologowie, fizjoterapeu-
ci, tłumacze, adwokaci, nota-
riusze, radcy prawni, architek-
ci, inżynierowie budownictwa, 
rzeczoznawcy budowlani, bie-
gli rewidenci, księgowi, agenci 
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Atrakcyjność ryczałtu jako alternatywy dla stawki 
liniowej dla samozatrudnionych wysokiej klasy 
specjalistów wcale nie jest tak oczywista, jak chciałby 
nas do tego przekonać rząd. Ryczałt opłaci się tylko 
tym, którzy uzyskują odpowiednio wysokie przychody 
lub znajdą się na liście zawodów, które otrzymają 
od rządu w prezencie preferencyjne, niskie stawki 
podatku. Marek  KUTARBA

Kto skorzysta na ryczałcie?

Porównanie opodatkowania stawką liniową i ryczałtem 17 proc. w 2022 r.

                  Podatek Liniowy           Ryczałt 17%
 Przychód Przychód Podstawa Składki Zdrowotna PIT Razem  Podstawa Składki Zdrowotna Ryczałt Razem 
 /miesiąc  /rok  ZUS     ZUS

 8000 96 000 48 000 14 535,36 3250,8 6358,28 24 144,44 96 000 14 535,36 290,18 13 848,98 28 674,52
 8500 102 000 54 000 14 535,36 3551,81 7498,28 25 585,45 102 000 14 535,36 290,18 14 868,98 29 694,52
 9000 108 000 60 000 14 535,36 4091,81 8638,28 27 265,45 108 000 14 535,36 290,18 15 888,98 30 714,52
 9500 114 000 66 000 14 535,36 4631,81 9778,28 28 945,45 114 000 14 535,36 290,18 16 908,98 31 734,52
 10 000 120 000 72 000 14 535,36 5171,81 10 918,28 30 625,45 120 000 14 535,36 290,18 17 928,98 32 754,52
 10 500 126 000 78 000 14 535,36 5711,81 12 058,28 32 305,45 126 000 14 535,36 290,18 18 948,98 33 774,52
 11 000 132 000 84 000 14 535,36 6251,81 13 198,28 33 985,45 132 000 14 535,36 290,18 19 968,98 34 794,52
 11 500 138 000 90 000 14 535,36 6791,81 14 338,28 35 665,45 138 000 14 535,36 290,18 20 988,98 35 814,52
 12 000 144 000 96 000 14 535,36 7331,81 15 478,28 37 345,45 144 000 14 535,36 290,18 22 008,98 36 834,52
 12 500 150 000 102 000 14 535,36 7871,81 16 618,28 39 025,45 150 000 14 535,36 290,18 23 028,98 37 854,52
 13 000 156 000 108 000 14 535,36 8411,81 17 758,28 40 705,45 156 000 14 535,36 290,18 24 048,98 38 874,52
 13 500 162 000 114 000 14 535,36 8951,81 18 898,28 42 385,45 162 000 14 535,36 290,18 25 068,98  39 894,52
 14 000 168 000 120 000 14 535,36 9491,81 20 038,28 44 065,45 168 000 14 535,36 290,18 26 088,98 40 914,52
 14 500 174 000 126 000 14 535,36 10 031,81 21 178,28 45 745,45 174 000 14 535,36 290,18 27 108,98 41 934,52
 15 000 180 000 132 000 14 535,36 10 571,81 22 318,28 47 425,45 180 000 14 535,36 290,18 28 128,98 42 954,52



re uprawniają do płacenia ry-
czałtu: z 250 tys. do 2 mln euro 
rocznie (limit nie dotyczy roku 
rozpoczynania działalności), co 

w warunkach 2021 r. 
oznacza – po prze-
liczeniu na złote – 
przychody na po-
ziomie 9 030 600 zł. 
Na tym jednak nie 
koniec.

Kolejne zmiany 
dotyczące wolnych 
zawodów zaplano-
wano w ramach Pol-
skiego Ładu. Zakła-

da on dwie istotne zmiany dla 
przedstawicieli wolnych za-
wodów opodatkowanych ry-
czałtem. Pierwsza – to obni-
żenie stawek ryczałtu. Druga 
– to niższa niż dla pozostałych 
podatników (opodatkowanych 

stawką liniową lub według ska-
li podatkowej) podwyżka stawki 
składki zdrowotnej.

Niższe stawki
Przede wszystkim obniżo-
ne zostaną stawki ryczałtu dla 
osób wykonujących zawody 
medyczne, tj. lekarzy, lekarzy 
dentystów, lekarzy weteryna-
rii, techników dentystycznych, 
felczerów, położnych, pielę-
gniarek, psychologów, fizjo-
terapeutów oraz zawodów 
technicznych, tj. architektów, 
inżynierów budownictwa, rze-
czoznawców budowlanych. 

Przychody osiągane ze 
świadczenia usług w zakre-
sie opieki zdrowotnej (PKWiU 
dział 86) opodatkowane będą 
według jednej 14-proc. staw-
ki ryczałtu niezależnie od tego, 

o pracę, umów zlecenia, umów 
o dzieło oraz innych umów 
o podobnym charakterze – 
osób, które wykonują czynności 
związane z isto-
tą danego zawo-
du. Doradca po-
datkowy nie może 
zatem, bez utraty 
prawa do ryczał-
tu, zatrudnić in-
nego doradcy po-
datkowego. Może 
natomiast zatrud-
nić asystenta czy 
sprzątaczkę.

W styczniu tego roku nie 
tylko poszerzono krąg wol-
nych zawodów uprawnionych 
do ryczałtu, ale obniżono po-
nadto ryczałt z 20 do 17 proc. 
W tym samym czasie podnie-
siono też limit przychodów, któ-
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Kto skorzysta na ryczałcie?
Dla ryczałtowców 
składka 
zdrowotna nadal 
będzie składką 
zryczałtowaną, 
chociaż liczona 
będzie od zupełnie 
nowej podstawy.

Porównanie opodatkowania stawką liniową i ryczałtem 15 proc. w 2022 r.

                  Podatek Liniowy           Ryczałt 15%
 Przychód Przychód Podstawa Składki Zdrowotna PIT Razem  Podstawa Składki Zdrowotna Ryczałt Razem 
 /miesiąc  /rok  ZUS     ZUS

 8000 96 000 48 000 14 535,36 3250,8 6358,28 24 144,44 96 000 14 535,36 290,18 12 219,69 27 045,23
 8500 102 000 54 000 14 535,36 3551,81 7498,28 25 585,45 102 000 14 535,36 290,18 13 119,69 27 945,23
 9000 108 000 60 000 14 535,36 4091,81 8638,28 27 265,45 108 000 14 535,36 290,18 14 019,69 28 845,23
 9500 114 000 66 000 14 535,36 4631,81 9778,28 28 945,45 114 000 14 535,36 290,18 14 919,69 29 745,23
 10 000 120 000 72 000 14 535,36 5171,81 10 918,28 30 625,45 120 000 14 535,36 290,18 15 819,69 30 645,23
 10 500 126 000 78 000 14 535,36 5711,81 12 058,28 32 305,45 126 000 14 535,36 290,18 16 719,69 31 545,23
 11 000 132 000 84 000 14 535,36 6251,81 13 198,28 33 985,45 132 000 14 535,36 290,18 17 619,69 32 445,23
 11 500 138 000 90 000 14 535,36 6791,81 14 338,28 35 665,45 138 000 14 535,36 290,18 18 519,69 33 345,23
 12 000 144 000 96 000 14 535,36 7331,81 15 478,28 37 345,45 144 000 14 535,36 290,18 19 419,69 34 245,23
 12 500 150 000 102 000 14 535,36 7871,81 16 618,28 39 025,45 150 000 14 535,36 290,18 20 319,69 35 145,23
 13 000 156 000 108 000 14 535,36 8411,81 17 758,28 40 705,45 156 000 14 535,36 290,18 21 219,69 36 045,23
 13 500 162 000 114 000 14 535,36 8951,81 18 898,28 42 385,45 162 000 14 535,36 290,18 22 119,69 36 945,23
 14 000 168 000 120 000 14 535,36 9491,81 20 038,28 44 065,45 168 000 14 535,36 290,18 23 019,69 37 845,23
 14 500 174 000 126 000 14 535,36 10 031,81 21 178,28 45 745,45 174 000 14 535,36 290,18 23 919,69 38 745,23
 15 000 180 000 132 000 14 535,36 10 571,81 22 318,28 47 425,45 180 000 14 535,36 290,18 24 819,69 39 645,23



A co ze składką?
Dla podatników ryczałtu, w tym 
dla wolnych zawodów, mniej 
dotkliwe mają też być podwyż-
ki składki zdrowotnej. Skład-
ki nie będzie już można jednak 
odliczać od ryczałtu.

O ile jednak dla wolnych za-
wodów korzystających z opo-
datkowania według skali po-
datkowej składka zdrowotna 
będzie wynosiła 9 proc. do-
chodu, a dla opodatkowanych 
stawką liniową 4,9 proc. do-
chodu (w obu przypadkach nie 
może to być jednak mniej niż  
9 proc. płacy minimalnej), 
o tyle dla ryczałtowców nadal 
będzie to składka zryczałtowa-
na, chociaż liczona od zupełnie 
nowej podstawy.

Przypomnijmy, że pierwot-
nie projekt zakładał, iż tutaj 
stawka składki zdrowotnej wy-
niesie 1/3 stawki ryczałtu, a za-
tem np. dla ryczałtu 15 proc. 
składka zdrowotna wynosiła-
by 5 proc. Teraz – po konsul-
tacjach – rząd proponuje, aby 

czy świadczone będą osobi-
ście, czy też z pomocą osób za-
trudnionych. Podobnie, według 
tej samej stawki, opodatkowane 
będą przychody ze świadcze-
nia usług architektonicznych 
i inżynierskich, usług badań 
i analiz technicznych (PKWiU 
dział 71) oraz w zakresie spe-
cjalistycznego projektowania 
(PKWiU 74.1).

Obecnie przychody te mogą 
być opodatkowane według 
dwóch stawek ryczałtu – 17 
proc., jeżeli osiągane są w ra-
mach wolnych zawodów, czyli 
osobiście, bez zatrudniania in-
nych osób, oraz 15 proc., jeżeli 
nie są osiągane w ramach wol-
nych zawodów, czyli z pomocą 
osób zatrudnionych.

Projekt przewiduje również 
dodatkową, niższą stawkę ry-
czałtu w wysokości 12 proc. dla 
niektórych przychodów zwią-
zanych ze świadczeniem usług 
w obszarze IT, które obecnie 
opodatkowane są według stawki 
15 proc. Dotyczy to świadczenia 

usług związanych z wydawa-
niem: pakietów gier kompute-
rowych (PKWiU ex 58.21.10.0) – 
z wyłączeniem publikowania gier 
komputerowych w trybie on-li-
ne, pakietów oprogramowania 
systemowego (PKWiU 58.29.1), 
pakietów oprogramowania użyt-
kowego (PKWiU 58.29.2), opro-
gramowania komputerowego 
pobieranego z Internetu (PKWiU 
ex 58.29.3) – z wyłączeniem 
pobierania oprogramowa-
nia w trybie on-line oraz usług: 
związanych z doradztwem w za-
kresie sprzętu komputerowego 
(PKWiU 62.02.10.0), związanych 
z oprogramowaniem (PKWiU 
ex 62.01.1), objętych grupowa-
niem „Oryginały oprogramo-
wania komputerowego” (PKWiU 
62.01.2), związanych z doradz-
twem w zakresie oprogramowa-
nia (PKWiU ex 62.02), w zakresie 
instalowania oprogramowania 
(PKWiU ex 62.09.20.0), zwią-
zanych z zarządzaniem siecią 
i systemami informatycznymi 
(PKWiU 62.03.1).
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Porównanie opodatkowania stawką liniową i ryczałtem 14 proc. w 2022 r.

                  Podatek Liniowy           Ryczałt 14%
 Przychód Przychód Podstawa Składki Zdrowotna PIT Razem  Podstawa Składki Zdrowotna Ryczałt Razem 
 /miesiąc  /rok  ZUS     ZUS

 8000 96 000 48 000 14 535,36 3250,8 6358,28 24 144,44 96 000 14 535,36 290,18 11 405,04 26 230,58
 8500 102 000 54 000 14 535,36 3551,81 7498,28 25 585,45 102 000 14 535,36 290,18 12 245,04 27 070,58
 9000 108 000 60 000 14 535,36 4091,81 8638,28 27 265,45 108 000 14 535,36 290,18 13 085,04 27 910,58 
 9500 114 000 66 000 14 535,36 4631,81 9778,28 28 945,45 114 000 14 535,36 290,18 13 925,04 28 750,58
 10 000 120 000 72 000 14 535,36 5171,81 10 918,28 30 625,45 120 000 14 535,36 290,18 14 765,04 29 590,58
 10 500 126 000 78 000 14 535,36 5711,81 12 058,28 32 305,45 126 000 14 535,36 290,18 15 605,04 30 430,58
 11 000 132 000 84 000 14 535,36 6251,81 13 198,28 33 985,45 132 000 14 535,36 290,18 16 445,04 31 270,58
 11 500 138 000 90 000 14 535,36 6791,81 14 338,28 35 665,45 138 000 14 535,36 290,18 17 285,04 32 110,58
 12 000 144 000 96 000 14 535,36 7331,81 15 478,28 37 345,45 144 000 14 535,36 290,18 18 125,04 32 950,58
 12 500 150 000 102 000 14 535,36 7871,81 16 618,28 39 025,45 150 000 14 535,36 290,18 18 965,04 33 790,58
 13 000 156 000 108 000 14 535,36 8411,81 17 758,28 40 705,45 156 000 14 535,36 290,18 19 805,04 34 630,58
 13 500 162 000 114 000 14 535,36 8951,81 18 898,28 42 385,45 162 000 14 535,36 290,18 20 645,04 35 470,58
 14 000 168 000 120 000 14 535,36 9491,81 20 038,28 44 065,45 168 000 14 535,36 290,18 21 485,04 36 310,58
 14 500 174 000 126 000 14 535,36 10 031,81 21 178,28 45 745,45 174 000 14 535,36 290,18 22 325,04 37 150,58 
 15 000 180 000 132 000 14 535,36 10 571,81 22 318,28 47 425,45 180 000 14 535,36 290,18 23 165,04 37 990,58



a składka 290,18 zł (również 
mniej niż obecnie). Przy przycho-
dach powyżej 300 tys. zł pod-
stawa rosłaby do 10 659,60 zł, 
a składka do 522,32 zł. Dla  
porównania najniższa skład-
ka płacona przy innych formach  

opodatkowania ma 
wynosić 270,90 zł 
(9 proc. z 3010 zł).

Co bardziej  
się opłaca?
Mając na uwadze 
wszystkie te zmia-
ny, wypada za-
pytać, która for-
ma opodatkowania 
będzie zatem dla 
wolnych zawodów 
w przyszłym roku 

bardziej opłacalna? 
Odpowiedź nadal nie jest 

jednak prosta. Niezmiennie za-
leży to od wielu okoliczności. 
Przede wszystkim od wysoko-
ści ponoszonych kosztów. Je-
śli, jak ma to zazwyczaj miej-
sce w przypadku mniejszych 

przedsiębiorców, ponoszą oni 
stałe, stosunkowo niewysokie 
koszty, z pewnością w przy-
szłym roku dużo bardziej ko-
rzystną opcją będzie ryczałt. 
Przede wszystkim z uwagi na 
dużo niższe składki zdrowotne. 
Ale obniżone stawki ryczałtu 
również czynią tę formę opo-
datkowania bardziej korzystną 
dla „uprzywilejowanych” tymi 
obniżkami zawodów.

W konsekwencji przedstawi-
cieli wolnych zawodów czeka, po 
przyjęciu zmian przewidzianych 
Polskim Ładem, solidny podat-
kowy rachunek sumienia. Trzeba 
będzie bowiem precyzyjnie wy-
liczyć sobie na bazie danych za 
2021 r. oraz prognoz na 2022 r., 
która forma opodatkowania bę-
dzie bardziej opłacalna. Cza-
su na decyzję będzie niewiele. 
Nowe przepisy zostaną zapew-
ne opublikowane tuż przed 
końcem listopada. A o zmianie 
formy opodatkowania trzeba fi-
skusa poinformować do końca 
stycznia 2022 r. 

podobnie jak w przypadku po-
datników liniowego PIT było to 
4,9 proc., ale inna będzie pod-
stawa jej naliczania. Dla firm 
o rocznych przychodach do 
60 tys. zł miesięczna podsta-
wa składki zdrowotnej wyniesie 
60 proc. przecięt-
nego wynagrodze-
nia, dla przycho-
dów do 300 tys. zł 
100 proc. przecięt-
nego wynagrodze-
nia, a dla wyższych 
180 proc. przecięt-
nego wynagrodze-
nia.

Przyjęte w zało-
żeniach do budże-
tu państwa przecięt-
ne wynagrodzenie 
to 5922 zł. A zatem dla przy-
chodów do 60 tys. rocznie pod-
stawa naliczenia składki wy-
niosłaby 3553,20 zł, a sama 
składka w 2022 r. wynosiła-
by 174,11 zł (mniej niż obecnie). 
Dla przychodów do 300 tys. zł 
podstawa wyniosłaby 5922 zł, 
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Porównanie opodatkowania stawką liniową i ryczałtem 12 proc. w 2022 r.

                  Podatek Liniowy           Ryczałt 12%
 Przychód Przychód Podstawa Składki Zdrowotna PIT Razem  Podstawa Składki Zdrowotna Ryczałt Razem 
 /miesiąc  /rok  ZUS     ZUS

 8000 96 000 48 000 14 535,36 3250,8 6358,28 24 144,44 96 000 14 535,36 290,18 9775,75 24 601,29
 8500 102 000 54 000 14 535,36 3551,81 7498,28 25 585,45 102 000 14 535,36 290,18 10 495,75 25 321,29
 9000 108 000 60 000 14 535,36 4091,81 8638,28 27 265,45 108 000 14 535,36 290,18 11 215,75 26 041,29 
 9500 114 000 66 000 14 535,36 4631,81 9778,28 28 945,45 114 000 14 535,36 290,18 11 935,75 26 761,29
 10 000 120 000 72 000 14 535,36 5171,81 10 918,28 30 625,45 120 000 14 535,36 290,18 12 655,75 27 481,29
 10 500 126 000 78 000 14 535,36 5711,81 12 058,28 32 305,45 126 000 14 535,36 290,18 13 375,75 28 201,29
 11 000 132 000 84 000 14 535,36 6251,81 13 198,28 33 985,45 132 000 14 535,36 290,18 14 095,75 28 921,29
 11 500 138 000 90 000 14 535,36 6791,81 14 338,28 35 665,45 138 000 14 535,36 290,18 14 815,75 29 641,29
 12 000 144 000 96 000 14 535,36 7331,81 15 478,28 37 345,45 144 000 14 535,36 290,18 15 535,75 30 361,29 
 12 500 150 000 102 000 14 535,36 7871,81 16 618,28 39 025,45 150 000 14 535,36 290,18 16 255,75 31 081,29
 13 000 156 000 108 000 14 535,36 8411,81 17 758,28 40 705,45 156 000 14 535,36 290,18 16 975,75 31 801,29 
 13 500 162 000 114 000 14 535,36 8951,81 18 898,28 42 385,45 162 000 14 535,36 290,18 17 695,75 32 521,29 
 14 000 168 000 120 000 14 535,36 9491,81 20 038,28 44 065,45 168 000 14 535,36 290,18 18 415,75 33 241,29 
 14 500 174 000 126 000 14 535,36 10 031,81 21 178,28 45 745,45 174 000 14 535,36 290,18 19 135,75 33 961,29
 15 000 180 000 132 000 14 535,36 10 571,81 22 318,28 47 425,45 180 000 14 535,36 290,18 19 855,75 34 681,29 

Przedstawicieli 
wolnych zawodów 
czeka podatkowy 
rachunek sumienia. 
Muszą precyzyjnie 
wyliczyć, 
która forma 
opodatkowania 
będzie bardziej 
opłacalna.
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ręce i musi zadowalać się ochła-
pami.

Przeklęty łańcuch 
Wyobraźmy sobie sytuację, 
w której dżem z polskich tru-
skawek trafia do koszyka konsu-
menta z Singapuru. Pierwszym 
ogniwem łańcucha jest rolnik, 
ostatnim – zadowolony z zakupu 

Znaczne rozdrobnienie go-
spodarstw rolnych w Pol-
sce na tle innych państw 

Unii Europejskiej przekłada się 
na ciągłe obniżanie potencjału 
negocjacyjnego pojedynczych 
rolników. W naszym kraju w za-
sadzie nie funkcjonuje spół-
dzielczość rolna, która ten stan 
rzeczy mogłaby nieco napra-
wić. Fakty są takie, że w starciach 
z wielkimi sieciami sklepów, 
skupami i zakładami przetwór-
czymi rolnicy nie mają szans. 
Sprawia to, że często nie mają 
oni nawet najmniejszego wpły-
wu na ceny uzyskiwane za swo-
je towary.

Stąd patologiczna od lat sytu-
acja, w której sadownicy za swo-
je owoce otrzymują od sieci han-
dlowych kilkadziesiąt groszy za 
kilogram, by później podziwiać 
swoje produkty wystawione na 
sklepowej półce w cenie kilku-
nastu lub kilkudziesięciu złotych 
za kilogram. Nie jest to sytuacja 
jednostkowa, bo w ostatnich la-
tach dotyczyła rynku owoców 
miękkich czy choćby jabłek. Rol-
nik to typowy price taker – bie-
rze, co dają, bo nie ma innego 
wyjścia.

W Polsce od kilku lat funkcjo-
nuje wprawdzie ustawa o prze-

ciwdziałaniu wykorzystywaniu 
nieuczciwej przewagi kontrakto-
wej, ale potrzeba jeszcze dużo 
czasu, aby swoim zasięgiem re-
alnie objęła ona wszystkich go-
spodarzy. Swoją rolę coraz rze-
telniej wypełnia także UOKiK, ale 
i ta instytucja nie jest dziś w sta-
nie ogarnąć całego rynku rolne-
go. Na razie rolnik ma związane 

Będzie coraz drożej?
Ceny żywności nieprzerwanie rosną i wszystko wskazuje na to, że rosnąć nie 
przestaną. Problem dotyczy nawet produktów w dużych sieciach dyskontów 
spożywczych. Ten stan rzeczy jest wypadkową wielu zmiennych. Coraz 
częściej winą za drożyznę obarcza się rolników, którzy w praktyce są jednak 
zakładnikami trudnej sytuacji cenowej. Robert  KUJAWA



Nadszarpnięta 
rentowność wielu 
przedsiębiorstw 
sprawia,  
że przedstawiciele 
kolejnych sektorów 
decydują się 
na przerwanie 
produkcji.

Wzrost cen
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także dystrybutorzy, sieci deta-
liczne, firmy transportowe, lo-
gistyczne i szereg innych pod-
miotów i osób, które pojawiają 
się w tym procesie, w zależności 

od specyfiki danego 
produktu.

Każda z firm dzia-
łających na każdym 
poziomie łańcu-
cha musi zatrudniać 
pracowników, opła-
cić koszty transportu 
i materiałów, zapła-
cić podatki, ponieść 
wysokie ceny energii. 
No dobrze, ale prze-
cież ta sytuacja po-

zostaje niezmienna od lat. Skąd 
zatem wzrosty cen w ostatnim 
czasie?

Rolnicy z całej w zasadzie Unii 
Europejskiej muszą mierzyć się 
dziś z gigantycznymi wzrosta-
mi kosztów produkcji. Mają one 
szczególne znaczenie w odnie-
sieniu do krajów, w których rolni-
cy stanowią monolit i mają szansę 
skutecznie negocjować z siecia-
mi handlowymi, przetwórniami 
i skupami. Żywność z tych państw 
trafia także do Polski. Przez na-
wet kilkusetprocentowe zwyż-
ki cen nawozów, potężne wzro-
sty cen energii i rosnące koszty 
transportu, które poszybowa-
ły w górę przez wzrost cen paliw, 
wielu rolników poważnie zasta-
nawia się nad swoją przyszło-
ścią. Nadszarpnięta przez pan-
demię koronawirusa rentowność 
wielu przedsiębiorstw spra-
wia, że przedstawiciele kolejnych 
sektorów decydują się na prze-
rwanie produkcji. Takie kroki po-
dejmują choćby producenci wa-
rzyw szklarniowych, którzy już 

dziś przegrywają nierówną wal-
kę z galopującymi cenami gazu, 
który w przypadku tej działalno-
ści jest kluczowy. 

Nie bez znaczenia pozostają 
także częściowo losowe wypad-
ki, jak choćby epidemia afrykań-
skiego pomoru świń czy gry-
pa ptaków w rolnictwie. A do tego 
jeszcze inflacja. Najodważniejsi 
analitycy twierdzą, że już na po-
czątku 2022 r. może niebezpiecz-
nie zbliżyć się do poziomu 7 proc. 
To wszystko tylko napędza trud-
ną sytuację. 

Błędne koło
Fatalny wpływ na obecną sytu-
ację mają także, działające jak 
trampolina, nowe opłaty. Poda-
tek handlowy, cukrowy, opła-
ta mocowa, opłata OZE, wzrost 
kosztów wywozu śmieci, abo-
nament RTV czy opłata targo-
wa z całą pewnością nie działa-
ją na gospodarkę stymulująco. 
Pewne błędy przypisać nale-
ży także decyzjom Narodowego 
Banku Polskiego, który w kluczo-
wych momentach pandemii, czy-
li w czasie, gdy znacznie ograni-
czone były dochody budżetowe, 
zdecydował się na realizację po-
lityki luzowania ilościowego, czyli 
dodruku waluty. 

Sytuacji szybko nie naprawi 
też podniesienie stóp procento-
wych. Branża rolnicza, która jest 
kluczowa w kwestii produkcji żyw-
ności, należy do wysoko zadłużo-
nych sektorów gospodarczych, 
a decyzje dotyczące stóp pro-
centowych przełożą się na wzrost 
odsetek od kredytów. Z całą pew-
nością nie wyniknie z tego spa-
dek cen żywności. To tylko napę-
dzi galopujące błędne koło. 

mieszkaniec Azji. Na cenę pro-
duktu rzutuje to, co dzieje się po-
między – a dzieje się naprawdę 
wiele. Rolnik musi sprzedać swoje 
truskawki i tu pojawia się pierw-
szy element łańcu-
cha, czyli skup. Skup 
musi zarobić, więc 
narzuca swoją mar-
żę. Aby z truskawek 
powstał dżem, na-
leży przeprowadzić 
cały skomplikowany 
proces produkcyj-
ny. W międzycza-
sie skorzystać na-
leży z usług firmy 
produkującej opako-
wania – niezależnie od tego, czy 
będą to słoiki, kartony, czy inne 
elementy niezbędne do konfek-
cjonowania. Swoje zarobić muszą 



odpowiedni miks energetyczny, 
który innym krajowym gospo-
darkom pozwala na elastyczne 

podejście do założeń 
polityki klimatycznej 
i sprawia, że gospo-
darki te nie tracą atu-
tu konkurencyjności. 
– Dokładnie tak robią 
nasi zachodni sąsie-
dzi – dodał.

Stabilne źródło
O roli gazu w pro-
cesie transforma-

cji mówił wiceprezes PGNiG 
SA Robert Perkowski. – Ceny 
uprawnień do emisji CO2 są wy-

W debacie udział wzięli: 
wiceminister klimatu 
i środowiska Ireneusz 

Zyska, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego i były wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski, 
była wiceminister rozwoju, pra-
cy i technologii Anna Kornecka, 
Robert Perkowski – wiceprezes 
zarządu PGNiG SA, prof. Ma-
ciej Chorowski – prezes NFOŚi-
GW,  Józef Węgrecki – czło-
nek zarządu ds. operacyjnych 
PKN ORLEN, Artur Michałowski 
– p.o. prezesa TAURON Polska 
Energia SA oraz Kamil Wyszy-
kowski – dyrektor wykonawczy 
UN Global Compact Network 
Poland.

Strategia energetyczna
– Ważna w kontekście zielo-
nej transformacji jest polity-
ka, którą kreuje państwo polskie. 
W tym przypadku opieramy się 
na strategii energetycznej Pol-
ski do roku 2040 oraz krajowym 
planie na rzecz energii i klima-
tu, który w grudniu 2019 r. został 
przedstawiony Komisji Europej-
skiej. Po dwóch latach okazuje 
się, że dokumenty te będą mu-
siały być poddane pewnej we-
ryfikacji. Rozwój nowoczesnych 

technologii i postęp w tej dzie-
dzinie jest tak duży i intensywny, 
że wyprzedza niektóre założe-
nia tam zawarte – zwrócił uwa-
gę wiceminister Zyska.

Z kolei europoseł Tobi-
szowski zaznaczył, że kluczem 
w całym procesie dotyczącym 
transformacji związanej z Eu-
ropejskim Zielonym Ładem 
jest zapewnienie Polsce bez-
pieczeństwa energetycznego. 
– To jest kwestia najważniejsza. 
Ale pamiętajmy też o tym, że 
wszystkie te procesy muszą być 
oceniane przez pryzmat ekono-
mii. Jeśli dziś mówimy o wyso-
kich cenach energii czy gazu, to 
nie zapominajmy dopytać, skąd 
te wysokie ceny się 
biorą, jakie składo-
we na to wpływa-
ją. Na pewno nie 
chodzi o produkcję. 
Godząc się na sys-
tem ETS, nie prze-
widzieliśmy, że 
stanie się on ele-
mentem spekula-
cyjnym – podkre-
ślił.

Były wiceminister energii za-
znaczył, że dlatego niezwykle 
istotny jest pod tym względem 
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Czy Europejski Zielony Ład może być receptą na 
wyjście z kryzysu wywołanego COVID-19? Jak sprawić,  
by na tym procesie skorzystała cała polska 
gospodarka? To zagadnienia, o których dyskutowano 
podczas sesji dotyczącej transformacji energetycznej 
na VII Kongresie Energetycznym DISE we Wrocławiu.

     ENERGETYKA

Rola gazu w zielonej transformacji

Konwersja na 
gaz może być 
przeprowadzona 
w warunkach 
naszych, krajowych. 
Bez kupowania 
albo zapożyczania 
obcych technologii.



my ją czerpać. Wiatr i słoń-
ce to oczywiście dobre źródła, 
ale źródła chimeryczne. Jeśli 
chodzi o baterie czy magazyny 
energii, to na razie jesteśmy na 
etapie teoretyzowania. Atom to 
też melodia przyszłości. Dlate-
go na tym tle gaz jawi się jako 
stabilne, bezpieczne, dostęp-
ne i niezależne źródło energii  
– zaznaczył Robert Perkowski.

I dodał, że biorąc pod uwa-
gę fakt, iż Europejski Zielony Ład 
ma być motorem rozwoju go-
spodarczego, nie zapominajmy, 
że należy tak sformatować naszą 
drogę do realizacji celów tego 
projektu, by stał się on motorem 
do rozwoju całej UE, ale przede 
wszystkim naszej gospodarki.

– Dlatego musimy tę trans-
formację oprzeć o technologie 
znajdujące się w naszym zasię-
gu. Akurat gaz spełnia również 
ten warunek. Bardzo dużo firm 
działających w naszym kraju, nie 
tylko polskich, przestawia się na 
gaz, widząc w nim ogromny po-
tencjał i szansę. I co najistotniej-
sze, konwersja na gaz może być 
przeprowadzona w warunkach 
naszych, krajowych. Bez kupo-
wania albo zapożyczania obcych 
technologii – zaznaczył.

Wiceprezes Perkowski wspo-
mniał również o programie 
biometanowym, który PGNiG 
rozwija wraz z PKN ORLEN, 
a którego celem ma być stwo-
rzenie sieci biometanowni, bę-
dącej fundamentem nowego 
rynku. PGNiG testuje też pro-

dukowanie gazu z bioodpadów, 
co może mieć również ogrom-
ny wpływ na poprawę jakości 
powietrza i ochronę środowiska.  
– Tego typu działania są rów-
nież elementem sprawiedliwej 
transformacji. Dajemy szansę 
na zarobek i dodatkową dzia-
łalność podmiotom w różnych 
częściach Polski. I przy okazji 
bardzo możliwe, że dzięki temu 
wpłyniemy na zahamowanie 
wzrostu cen za wywóz śmie-
ci, a być może nawet obniżenie 
tych kosztów – stwierdził.

Szansa na rozwój
– Sprawiedliwa transforma-
cja energetyczna niewątpliwie 
jest szansą nie tylko na wyj-
ście z kryzysu spowodowane-
go pandemią, ale też szansą 
na rozwój i innowacyjność pol-
skich firm. Musi być jednak ona 
przeprowadzona w sposób nie-
wykluczający regionów górni-
czych, dużych grup społecz-
nych i zawodowych, które przez 
wiele lat pracowały w sektorze 
wydobywczym. Na taką trans-
formację będziemy mogli prze-
znaczyć 60 mld zł pozyskanych 
z różnych mechanizmów finan-
sowania. Te środki mają spo-
wodować dynamiczny rozwój 
gospodarek właśnie w tych re-
gionach, ale jednocześnie za-
proponować alternatywę dla 
przemysłu opartego w tej chwi-
li o współpracę z przemysłem 
wydobywczym – podsumował 
wiceminister Zyska. 

zwaniem dla całej naszej go-
spodarki i co do tego nie ma 
wątpliwości, natomiast bio-
rąc pod uwagę gaz, warto so-
bie uzmysłowić, że z tej sa-
mej jednostki energii emituje 
on dwukrotnie mniej dwutlenku 
węgla niż stałe paliwa kopal-
ne. W drodze do pełnej trans-
formacji energetycznej musi-
my spełnić szereg kryteriów: 
ekonomiczne uzasadnienie, 
ochrona środowiska i przede 
wszystkim zapewnienie bez-
pieczeństwa energetyczne-
go. Żyjemy w społeczeństwach 
uzależnionych od stabilnych 
dostaw energii. Skądś musi-
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Polityka klimatyczna

Rola gazu w zielonej transformacji
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Relacja  
przygotowana 

we współpracy 
z PGNiG SA

Wicepre-
zes zarządu 
PGNiG SA Ro-
bert Perkowski 
przekonywał 
podczas Kon-
gresu DISE, że 
transformację 
energetyczną 
powinniśmy 
oprzeć o tech-
nologie znajdu-
jące się w na-
szym, polskim 
zasięgu.
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podkreślił rolę kierowanej przez 
niego instytucji w przezwycię-
żeniu pandemicznego kryzy-
su i obronie polskiej gospodar-
ki. – NBP dobrze przygotował się 
do ewentualnego kryzysu i choć 
nie podejrzewaliśmy, że będzie 
to pandemia, to lekcję odrobiono 
znakomicie – powiedział Adam 
Glapiński. – Nasze działania po-
zwoliły ochronić przed ban-
kructwem wiele polskich przed-
siębiorstw. Ochroniliśmy wiele 
polskich rodzin – dodał.

Nowe możliwości
Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji Kongresu 590 
były nowe możliwości, jakie sto-
ją przed polską gospodarką, 
w tym transformacja energe-
tyczna i związane z nią wyzwa-
nia. 6. edycja wydarzenia zgro-
madziła 240 prelegentów, którzy 
wzięli udział w ponad 60 pane-
lach. Koncentrowali się oni na 
siedmiu obszarach tematycz-
nych: nowe państwo, nowe sek-
tory, demografia, zdrowie, nauka 
wraz z sektorem badań i rozwoju 
oraz nowy obraz Polski. 

Obaj prezydenci podkre-
ślili konieczność dal-
szej bliskiej współpracy, 

szczególnie w sferze transfor-
macji energetycznej oraz odbu-
dowy gospodarek po pandemii 
COVID-19. – Austria pozostaje 
jednym z najważniejszych part-
nerów gospodarczych Polski – 
powiedział prezydent Andrzej 
Duda. – Zależy mi, aby polsko-
-austriacka współpraca w zakre-
sie nowych technologii, oprócz 
wymiaru dwustronnego, wyko-
rzystywała potencjał drzemiący 
w całym regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej – dodał.

Prezydent Austrii podkreślał, 
jak ważne jest podjęcie decyzji na 
rzecz zrównoważonego rozwo-
ju w obrębie UE, gdyż europejska 
gospodarka i przemysł potrze-
bują konkretnych przepisów, aby 
zachować konkurencyjność.

Ważny punkt na mapie
Otwierający drugi dzień wyda-
rzenia premier Mateusz Mora-
wiecki nazwał Kongres 590 „jed-
nym z najważniejszych punktów 
na mapie gospodarczej kraju” 
przede wszystkim dlatego, że nie 
tylko stawia pytania o przyszłość, 
ale stara się na nie odpowiedzieć.

Podczas Kongresu wielokrot-
nie podkreślano dobrą kondy-
cję polskiej gospodarki. Jacek Sa-
sin, wiceprezes Rady Ministrów 
i minister aktywów państwowych, 
stwierdził, że podczas pandemii 
bezpośrednio do polskich firm 
trafiły ogromne, wielomiliardo-
we kwoty. Nie wstrzymano też 
inwestycji. – Była pokusa, żeby 
oszczędzać. Ale uznaliśmy, że to 
jest najkrótsza droga do katastro-
fy, do zduszenia wzrostu gospo-
darczego w przyszłości. A jeżeli 
ma być wzrost, to muszą być in-
westycje i rzeczywiście inwesty-
cje były rekordowe – powiedział. 
Podtrzymał również prognozę 
wzrostu PKB na ten rok, który po-
winien przekroczyć 5 proc.

Prezes Narodowego Banku 
Polskiego prof. Adam Glapiński 
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     KONGRES 590

W dniach 5–6 października odbyła się w Warszawie 
6. edycja Kongresu 590. Wydarzenie pod hasłem 
„Nowe możliwości” Patronatem Honorowym objął 
prezydent Andrzej Duda, który wraz z prezydentem 
Austrii Alexandrem Van der Bellenem wziął udział 
w organizowanym w ramach Kongresu Polsko-
Austriackim Forum Ekonomicznym „Green Future”.

Siła polskiej gospodarki

Wszystkie
relacje 

z wydarzenia 
dostępne są na 

kanale
You Tube 

i na stronie 
internetowej 

Kongresu 590.
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Provema komercjalizuje 
autorski system KYC
KYC jest skrótem od określenia nazwy Know Your 

Customer/Client. W Polsce często zamiennie sto-
suje się określenie Poznaj Swojego Klienta, czy-

li PSK.
Know Your Customer jest niczym innym jak procedurą 

należytej staranności. Organizacje stosujące taką proce-
durę identyfikują klientów, potwierdzają ich wiarygodność 
oraz uzyskują informacje, które pozwolą na przeprowa-
dzenie transakcji zgodnie z prawem. 
Stosowanie KYC znacząco poprawia 
bezpieczeństwo finansowe firm, które je 
wdrażają.

 Weryfikacja w 5 minut
Na rozwój KYC składa się m.in. zna-

czący rozwój technologiczny i rosnące 
oczekiwania klientów względem przed-
siębiorstw typu fintech. Firmy mu-
szą dbać o to, kogo wdrażają jako klien-
ta. W ramach programu AML zgodność 
z KYC odgrywa tutaj ważną rolę. Proces 
KYC rozpoczyna się przed nawiązaniem 
jakiejkolwiek relacji biznesowej i trwa 
przez cały okres współpracy.

Kilka miesięcy temu polski fintech Provema poinfor-
mował o wdrożeniu w aplikacji mobilnej własnego sys-
temu weryfikacji KYC opartego na sztucznej inteligen-
cji. Nowi użytkownicy aplikacji mają możliwość założenia 
konta i dokonania weryfikacji w niespełna 5 minut. Wła-
sne KYC miało za zadanie nie tylko funkcjonować jeszcze 
szybciej, ale było bezpośrednią odpowiedzią na oczeki-
wania użytkowników zainteresowanych założeniem kon-
ta w Provema. Klienci robią zdjęcie awersu i rewersu do-
kumentu tożsamości, fotografują siebie (wykonują tzw. 
selfie), a algorytmy AI sprawdzają wiarygodność i po-
prawność danych.

Teraz Provema idzie krok dalej i postanawia skomer-
cjalizować swój system weryfikacji. Biorąc pod uwagę ro-
snącą liczbę użytkowników aplikacji (ponad 145 tys. w nie-
spełna 6 miesięcy) oraz prace nad AI/ML w rozwiązaniach 

Provemy, można się było spodziewać takiego kroku ze 
strony spółki. Provema pierwszy raz podzieli się swo-
im know-how dotyczącym wykorzystywanych techno-
logii. Udostępnienie autorskiego systemu KYC powinno 
spotkać się ze sporym zainteresowaniem ze strony ryn-
ku, w szczególności firm stosujących politykę user frien-
dly i chcących usprawnienia procesu weryfikacji swoich 
klientów.

 Bezpieczeństwo i komfort
– Rynek usług identyfikacji KYC ro-

śnie z roku na rok o kilkaset procent. Jest 
to spowodowane głównie pandemią CO-
VID-19, gdyż ludzie przekonali się do 
rozwiązań biometrycznych. Nasze roz-
wiązanie w znaczący sposób wyróżnia 
się czasem weryfikacji oraz profesjona-
lizmem weryfikacji klienta – mówi Grze-
gorz Szulik, prezes zarządu Provema.

– Chcemy dostarczać takie produkty, 
które są w stanie zagwarantować klien-
tom poczucie bezpieczeństwa i maksy-
malnego komfortu użytkowania. Do tych 
założeń dążyliśmy również w przypad-

ku naszej aplikacji, która początkowo wydawała się opty-
malnym rozwiązaniem dla pierwszej grupy odbiorców. 
Wraz ze wzrostem zainteresowania dostrzegliśmy prze-
strzeń do jeszcze większego rozwoju naszego produktu. 
Z drugiej zaś strony chcieliśmy być jeszcze bliżej naszych 
klientów i opracować autorskie rozwiązanie, które przełoży 
się na jeszcze bezpieczniejsze środowisko mobilne. Wyj-
ście naprzeciw oczekiwaniom innych podmiotów zrodzi-
ła się z naszych doświadczeń. Rozumiemy, w jaki sposób 
działa przestrzeń cyfrowa, i pomimo pozornej inkluzyw-
ności środowiska jest to bardzo wymagająca scena rozwo-
ju. Dlatego chcemy działać na rzecz bezpiecznego świata 
mobilnego, oferując nasz system weryfikacji online róż-
nym branżom. To także mocny punkt w portfolio, biorąc 
pod uwagę naszą aktywność na rynkach zagranicznych  
– dodaje Grzegorz Szulik. 
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Grzegorz Szulik  
–prezes polskiego 
fintechu Provema.



pisach dla podatników ryczałtu. 
Zgodnie z nowelą składka dla ta-
kich przedsiębiorców też ma wy-
nosić 4,9 proc., ale inaczej będzie 
się ją obliczać niż w przypad-
ku liniowców. Kluczowe będą tu 
dwa progi rocznych przychodów: 
60 tys. zł i 300 tys. zł. Jeśli firma 
rocznie zarabia do 60 tys. zł, od 
przyszłego roku jej miesięczna 
podstawa składki zdrowotnej wy-
niesie 60 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia. Gdy roczne przy-
chody plasują się w przedziale 
do 300 tys. zł, podstawą do na-
liczenia składki ma być 100 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. 
Z kolei gdy firma ma przycho-
dy wyższe niż 300 tys. zł, będzie 
musiała przy naliczaniu składki 
ująć 180 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia.

Założenia budżetowe na 
przyszły rok przewidują prze-
ciętne wynagrodzenie na pozio-
mie 5922 zł. To oznacza, że dla 
ryczałtowców o przychodach do 

Zacznijmy od krótkiego 
przypomnienia, że pier-
wotne założenia projektu 

przepisów w ramach Polskiego 
Ładu zakładały wzrost skład-
ki zdrowotnej dla wszystkich do  
9 proc. Obecnie większość przed-
siębiorców płaci składkę zryczał-
towaną w wysokości 381,81 zł. 

Po ogłoszeniu planów na 
zmiany – a de facto znaczącej 
podwyżki – ruszyła fala kryty-
ki, a eksperci podatkowi i organi-
zacje przedsiębiorców lawinowo 
publikowali wyliczenia o kata-
strofalnych skutkach takiego po-
mysłu dla biznesu, zwłaszcza 
dla przedsiębiorców liniowego 
PIT. Nie dość bowiem, że przed-
siębiorcy mierzą się ze skutkami 
ograniczeń związanych z pande-
mią, to dodatkowo rząd chce na-
łożyć na nich kolejne – i to znacz-
nie wyższe – obciążenia.

Komu wzrosną składki
Stąd decyzja o złagodzeniu pier-
wotnego pomysłu. Co zatem 
z niego zostało?

Otóż dla podatników rozlicza-
jących PIT na zasadach skali po-
datkowej składka wzrośnie do  
9 proc. Jednocześnie podniesiona 
zostanie (do 30 tys. zł) kwota wol-
na od podatku. I tu od razu trzeba 

dodać, że uchwalony przez Sejm 
projekt nowelizacji przewiduje, że 
składka zdrowotna nie może być 
niższa niż naliczona od płacy mi-
nimalnej według stawki 9 proc. 
W konsekwencji dla podatni-
ków stosujących skalę oznacza to, 
że w 2022 r. składka nie będzie 
mogła być niższa niż 270 zł. To 
oznacza, że nawet w sytuacji, gdy 
firma w danym miesiącu nie osią-
gnie żadnych dochodów, składkę 
będzie musiała uregulować.

Dla przedsiębiorców opłacają-
cych 19-proc. PIT liniowy składka, 
zamiast dzisiejszego ryczałtu, ma 
wynieść 4,9 proc. dochodu.

Inny sposób naliczania skład-
ki będzie przewidziany w prze-
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Od przyszłego roku forma rozliczeń ze skarbówką 
będzie determinować wysokość podwyżki składki 
zdrowotnej dla firm. Inaczej składka będzie liczona 
dla przedsiębiorców opłacających PIT według 
skali, inaczej dla liniowców, a jeszcze inaczej dla 
podatników ryczałtu. Ewa  KONDERAK                                             

Wzrost składki zdrowotnej – różny dla różnych firm
     UBEZPIECZENIA



Stała, zryczałto-
wana składka w wyso-
kości 270 zł miałaby 
dotyczyć podatników 
karty podatkowej.

Co z odliczeniem?
Wzrost wysoko-
ści składki zdrowot-
nej dla przedsię-
biorców to jedna zła 
wiadomość. Nieste-
ty jest jeszcze dru-
ga. Otóż uchwalony 
przez Sejm Polski Ład 
zakłada likwidację 
możliwości odliczania 
składki zdrowotnej od 

podatku, która to możliwość ist-
nieje dziś. Obecnie od podat-
ku odlicza się 7,75 proc. podsta-
wy naliczania składki. Od 2022 r. 
takiego odliczenia nie będzie, co 
przełoży się na jeszcze większy 
wzrost obciążeń fiskalnych dla 
przedsiębiorców.

Takie rozwiązania mają obo-
wiązywać już z początkiem przy-
szłego roku. Choć o przesunięcie 
na 2023 r. wejścia w życie prze-
pisów Polskiego Ładu apelują 
rzecznik praw obywatelskich i or-
ganizacje zrzeszające przedsię-
biorców. Czy apele te okażą się 
skuteczne? Niebawem się o tym 
przekonamy. 

60 tys. zł podstawą 
naliczenia składki 
zdrowotnej będzie 
kwota 3553,20 zł, 
co w efekcie da 
składkę na poziomie 
174,11 zł. Dla przy-
chodów do 300 tys. 
zł podstawą bę-
dzie kwota 5922 zł, 
a zatem wysokość 
składki to 290,18 zł. 
Dla przychodów 
ponad 300 tys. zł 
podstawą będzie 
kwota 10 659,60 zł, 
co da składkę na 
poziomie 522,32 zł.
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Wzrost składki zdrowotnej – różny dla różnych firm
Nowe regulacje

Dla podatników 
stosujących skalę 
w 2022 r. składka 
nie będzie mogła 
być niższa  
niż 270 zł.  
To oznacza, że 
nawet w sytuacji,  
gdy firma w danym 
miesiącu nie 
osiągnie żadnych 
dochodów, składkę 
będzie musiała 
odprowadzić.



drakońskich, ale nienadających 
się do ścisłego przestrzegania 
obostrzeń pandemicznych. Mi-
chał Potocki w artykule pt. „Nie 
czas żałować zasad, gdy szale-
je wirus? Odwrócenie tenden-
cji demokratyzacyjnej jest już 
oczywiste” słusznie zauważył, 
że „Społeczna odpowiedź na ta-
kie praktyki zwykle sprowadza 
się do rosyjskiego powiedzenia, 
że ostrość przepisów jest rekom-
pensowana nieobowiązkowością 
ich stosowania”. Dlatego obok 
strachu, niepewności i dezorga-
nizacji pojawiły się memy i żarty 
dotyczące nie tylko lockdownu, 
ale także kwestii ochrony danych 
osobowych. Niedawno Kabaret 
Moralnego Niepokoju poświęcił 
nawet absurdowi z tym związa-
nemu skecz pod wymownym ty-
tułem „RODO”. 

Co ciekawe, w toku pande-
mii obchodzono drugą roczni-
cę obowiązywania tego aktu 

Oczywiście rzeczywi-
stość zweryfikowała 
to, że prawo na papie-

rze nie zawsze równa się pra-
wu w działaniu. Co prawda masa 
komentatorów, szkoleniowców 
i „wdrażaczy” zarobiła niemałe 
pieniądze na samym fakcie po-
jawienia się nowych przepisów 
i być może w tym sensie inter-
wencje rządowe stymulują go-
spodarkę. Wielkie korporacje 
i znaczna część podmiotów pu-
blicznych wprowadziła rzecz ja-
sna w życie odpowiednie regu-
laminy, powołała inspektorów, 
dodała dwie dodatkowe stro-
ny wzorów umownych pisanych 
maczkiem, tylko z rzadka otrzy-
mując kary od Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Oso-
bowych. 

Skuteczna fasada
Jeszcze rzadsze są przypad-
ki uruchamiania procedur kar-
nych. Przepisy RODO muszą 
jednak stosować nawet najdrob-
niejsi przedsiębiorcy, zawierają-
cy umowy z kontrahentami lub 
konsumentami. Oni także prze-
twarzają dane osobowe, często 

elektronicznie. Nierzadko robią 
to poprzez ustanowienie pewnej 
fasady w postaci jakiejś ogólnej 
klauzuli czy skompilowanej na 
zasadzie kopiuj-wklej zgody na 
przetwarzanie danych osobo-
wych. Trudno ich za to winić.

Niewykluczone, że do naru-
szeń teoretycznie kwalifikują-
cych się na spotkanie z Urzędem 
Ochrony Danych Osobowych lub 
prokuratorem dochodzi w Polsce 
kilka razy dziennie albo i czę-
ściej. Podobne zjawisko wystąpi-
ło zresztą w przypadku pozornie 

Ponad trzy lata temu, kiedy w życie weszło słynne 
RODO, na przedsiębiorców i sektor publiczny padł 
blady strach. Zastanawiano się, czy naprawdę 
tak drakońskie, choć ogólnikowe przepisy, będą 
rygorystycznie przestrzegane, zdezorganizują normalną 
pracę przedsiębiorców i czy wszyscy będziemy płacić 
bajońskie sumy tytułem kar pieniężnych, ostatecznie 
lądując nawet w więzieniach za naruszenia… Michał  GÓRA

RODOZA – choroba współczesnego systemu prawnego
     PRAWO
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RODOZA – choroba współczesnego systemu prawnego
Ochrona sygnalistów

ska musi wdrażać, aby nadążyć 
za Unią Europejską. Pewne po-
dobieństwo do RODO wykazują 
choćby przepisy o praniu pienię-
dzy i przeciwdziałaniu terrory-
zmowi. W pewnym sensie także 
przenoszą one ciężar wykony-
wania obowiązków publicznych 
z państwa na przedsiębiorców 
(w tym przypadku ścigania ter-
rorystów), przewidują koniecz-
ność sporządzenia dodatkowej, 
często pozornej dokumentacji 
oraz pewne mechanizmy sa-
modenuncjacji. Wszystko to pod 
groźbą formalnie surowych kar 
pieniężnych i kryminalnych, któ-
re ostatecznie relatywnie rzadko 
są wymierzane.

Uwaga na sygnalistów
Obecnie trendem unijnym, a za 
przewodem światłej Europy tak-
że krajowym, stała się „ochrona 
sygnalistów”. Jest to z całą pew-
nością zjawisko w istocie mające 

znaczenie społeczne, podobnie 
zresztą jak ochrona danych oso-
bowych i ściganie terrorystów. 
Na pierwszy jednak rzut oka wi-
dać, że projektowana ustawa 
o ochronie osób zgłaszających 
naruszenia prawa cierpi na cho-
robę, którą roboczo nazwałem 
RODOZĄ. 

Udostępniony na stronach 
Rządowego Centrum Legisla-
cji projekt przewiduje, że usta-
wą wdrożona zostanie dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1937 z dnia 23 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie ochro-
ny osób zgłaszających narusze-
nia prawa Unii. Projekt ustawy 
liczy sobie 20 stron i 63 artykuły. 
Ktoś będzie musiał to przeczytać, 
napisać kilkanaście talmudycz-
nych wypracowań na temat za-
istniałych wątpliwości, które do 
końca i tak nigdy nie zostaną roz-
wiane. Oczywiście trzeba będzie 
zorganizować dziesiątki szkoleń 
oraz sympozjów, ktoś zrobi na 
tym doktorat, a jeden jakiś nie-
szczęśnik trafi może do więzienia 
za naruszenia. W projektowanym 
art. 29 przewiduje się na przy-
kład treść niezbędnego „regula-
minu zgłoszeń wewnętrznych”, 
a brak odpowiedniej procedury 
– a jakżeby inaczej – zagrożony 
jest karą grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 3. 

Puenta nie jest zaskakująca: 
pójść do więzienia na trzy lata za 
brak firmowego świstka papie-
ru to naprawdę symbol postępu 
i stanu ducha współczesnych. 

prawnego. Urzędnicy unijni byli 
z niego naturalnie bardzo dum-
ni i chwalili się, jak to wspania-
le podniósł on poziom ochrony 
prywatności Europejczyków. Je-
śli jednak spojrzymy na to z ak-
sjologicznego punktu widze-
nia, to pandemia stała się raczej 
symbolem ingerencji państwa 
w prywatność obywateli. Zmu-
szono ich do używania różne-
go rodzaju aplikacji śledzących 
lub potwierdzających dane bio-
metryczne w celu normalnego 
funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Wolałbym, żeby Bogu 
ducha winny instalator telewi-
zji cyfrowej nie musiał recytować 
mi klauzul RODO i nie zmuszał 
mnie do podpisywania drucz-
ków, których i tak nie czytam, 
gdyby tylko państwo zechciało 
zaniechać tych technokratycz-
nych eksperymentów.

Nie inaczej jest zresztą z in-
nymi regulacjami, które Pol-
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Ministerstwo Finansów opublikowało listę największych płatników CIT. 
To bardzo interesujące dane. Szczególnie w kontekście dyskusji wokół 
Polskiego Ładu i tego, kto jakie podatki powinien płacić. Nie ulega  
bowiem wątpliwości, że w przypadku firm z tej listy mamy  
do czynienia z największymi podmiotami działającymi  
na polskim rynku.                   Marek  KUTARBA

Kto ile wpłaca do budżetu
nio do dochodu, stawka ta spa-
da do 10,36 proc. Tak zatem 
wygląda rzeczywiste opodat-
kowanie tej grupy podatników.

Już tylko dla porządku do-
dajmy – dla zwolenników po-
datków obrotowych (a raczej 
przychodowych) – że odnosząc 
zapłacony CIT do uzyskanych 
przychodów, wyjdzie nam opo-
datkowanie na poziomie oko-
ło 1,43 proc. Oczywiście średnio 
– bez uwzględniania specyfiki 
branż, w których firmy te dzia-
łają. Dodajmy też, że z danych 
tego samego resortu finansów 
wynika, że w 2020 r. CIT przy-
niósł budżetowi państwa nie-
mal 41,3 mld zł wpływów (wo-
bec planowanych 38,5 mld) na 
370,26 mld zł zebranych łącz-
nie podatków (CIT stanowił za-

Z danych tych wynika, że 
zeznania CIT za 2020 r. 
złożyło 61 podatkowych 

grup kapitałowych, których 
obroty wyniosły w sumie około 
375,7 mld zł. Firmy te zapłaci-
ły w sumie około 7,6 mld zł po-
datku. W stosunku do wykaza-
nej podstawy opodatkowania 
(po pomniejszeniu dochodów 
m.in. o straty z lat poprzed-
nich) zapłacony podatek wy-
nosił dla nich około 18,99 proc. 
(przy stawce CIT wynoszącej 
19 proc.). Jeśli odnieść zapła-
cony podatek bezpośrednio do 
dochodu, stawka nadal wynosi 
18,91 proc., ale w relacji do uzy-
skanych przychodów podatek 
to już tylko 2,03 proc.

Z kolei na liście tzw. du-
żych podatników CIT, a zatem 

takich, których roczne przy-
chody przekraczają 50 mld zł, 
znalazło się 2610 firm. Sprze-
daż w 2020 r. wyniosła dla  
nich 1 763,4 mld zł, a dochód  
244 mld zł. Średnio firmy te 
miały zatem marże na pozio-
mie około 13,84 proc.

Rzeczywiste 
opodatkowanie
Od tych dochodów podatnicy ci 
zapłacili w sumie 25,82 mld zł 
CIT. W stosunku do wykaza-
nej podstawy opodatkowania 
(po pomniejszeniu dochodów 
m.in. o straty z lat poprzed-
nich) zapłacony podatek wy-
nosił dla nich około 18,92 proc. 
(przy stawce CIT wynoszącej  
19 proc.). Jeśli jednak odnieść 
zapłacony podatek bezpośred-
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Kto ile wpłaca do budżetu
Niechlubne wyjątki
Gdyby zadać sobie trud i zało-
żyć, że podatników CIT jest fak-

tycznie ok. 500 tys., 
to porównując do 
wpływów z tego po-
datku za 2020 r., 
wyszłoby nam, że 
średnio na każdego 
podatnika CIT przy-
padałoby w tym 
roku ok. 82,6 tys. zł 
podatku. Dla grupy 
n a j w i ę k s z y c h  
firm wskaźnik ten  
wynosi zaś średnio  
12,51 mln zł.

Wbrew twierdze-
niom rządzących 

duże firmy wcale nie są taki-
mi złymi podatnikami, jak czę-
sto próbuje się to przedstawiać 

w oficjalnej propagandzie. Cho-
ciaż – oczywiście – i w tej grupie 
faktycznie zdarzają się niechlub-
ne wyjątki, do których niewątpli-
wie, tak jak słusznie twierdzi rząd, 
należą technologiczni giganci.

Jak już wspomniałem, z da-
nych opublikowanych przez fi-
skusa wynika, że rzeczywista 
stopa opodatkowania podat-
ników CIT wynosi 18,91 proc. 
w przypadku grup podatkowych 
i 10,36 proc. dla firm o przy-
chodach powyżej 50 mld zł. 
Dla pozostałych kilkuset tysię-
cy podatników CIT wskaźnik ten 
jest zapewne dużo, dużo niższy.

CIT kontra PIT
Spójrzmy teraz, jak to się ma 
do opodatkowania firm opo-
datkowanych PIT. Oczywiście 

tem 11,15 proc. wpływów podat-
kowych, podczas gdy VAT aż 
49,84 proc.).

Z tej perspek-
tywy widać, że  
największe przed-
siębiorstwa odpo- 
wiadają za po-
nad 80,92 proc.  
(33,42 mld zł) 
wszystkich wpły-
wów z CIT. Tyle za-
płaciło raptem 2671 
z blisko półmilio-
nowej armii podat-
ników tego podat-
ku (ostatnie pełne 
dane, dostępne na 
stronach Minister- 
stwa Finansów, są z 2018 r. 
i wskazywały, że podatników 
CIT jest ok. 507 tys.).

Wbrew twierdze-
niom rządzących, 
duże firmy wca-
le nie są takimi 
złymi podatnika-
mi, jak często pró-
buje się to przed-
stawiać. Choć 
oczywiście i tu 
zdarzają się nie-
chlubne wyjątki.
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kiem nieliczne firmy, a zatem 
przede wszystkim duże przed-
siębiorstwa płacące PIT oraz fir-
my opodatkowane stawką li-
niową. O ile ta pierwsza grupa 
może w ramach Polskiego Ładu 
liczyć na pewne podatkowe be-
nefity, o tyle dla liniowców prze-
widziano podatkowe dokręcanie 
śruby.

Patrząc z kolei na relację pła-
conych podatków do wielko-
ści uzyskiwanych przychodów, 
nieco bardziej logiczne wyda-
je się uparte lansowanie przez 
rządzących ryczałtu jako pre-
ferowanej formy opodatkowa-
nia. Chodzi o to, by na ryczałt 
zacząć wypychać większe firmy, 
bo chociaż średnie obciążenie 
wydaje się w tej grupie najwyż-
sze, to jednak skala uzyskiwa-
nych przychodów, a co za tym 
idzie także płaconych podatków, 
nie jest przesadnie zachwycają-
ca. Dla budżetu zaś zwiększanie 
puli przychodów objętych ry-
czałtem może okazać się cał-
kiem opłacalne. 

w pierwszej kolejności najlepiej 
będzie się tu odnieść do gru-
py, która stała się głównym ce-
lem poszukiwania sprawiedli-
wości w ramach Polskiego Ładu, 
czyli do podatników liniowe-
go PIT. Jak wynika z danych re-
sortu finansów, podatników ta-
kich jest ok. 702 tys. (według 
danych za 2019 r., bo danych za 
rok miniony nadal nie ma). Dla 
tej grupy podatników rzeczywi-
ste obciążenie podatkami wyno- 
si 17,3 proc. (dla porównania 
w przypadku podatników opo-
datkowanych według skali po-
datkowej jest to 8,78 proc.).

Przy sumie przychodów  
sięgających niemal 1317 mld zł 
(duże firmy CIT wykazały przy-
chody na poziomie ponad  
2139 mld zł) i dochodzie  
189,55 mld zł podatnicy ci wy-
kazali podatek należny na po-
ziomie ok. 32,8 mld zł (czyli 
jakieś 50 proc. wszystkich wpły-
wów z PIT). Dla największych po-
datników CIT podatek należ-
ny wyniósł – co przypomnijmy 
– 33,42 mld zł. Był zatem tylko 
nieznacznie niższy niż zapłaco-
ny przez podatników stawki li-
niowej. A to znaczy, że liniow-
cy dają budżetowi równowartość 
niemal 80 proc. wpływów z CIT.

Z kolei podatnicy ryczał-
tu, których było w 2019 r. (tu też 
brak świeższych danych) nie-
mal 1,35 mln (dwukrotnie więcej 
niż podatników liniowego PIT), 
mają 77,93 mld zł przychodów 
(z tego 62,69 mld zł to przycho-
dy z pozarolniczej działalności 
gospodarczej). To zaledwie uła-
mek obrotów uzyskanych przez 
podatników podatku liniowego. 
Przy czym ponad 46 proc. tych 

przychodów było opodatkowa-
nych według stawki 5,5 proc., 
a kolejne ponad 37 proc. według 
stawki 8,5 proc. Ryczałt należ-
ny wyniósł niemal 3,76 mld zł, 
czyli nieco mniej niż połowa po-
datku wpłaconego przez 61 po-
datkowych grup podatkowych 
(zapłaciły 7,6 mld zł) i zaledwie 
11,5 proc. tego, co wpłacili liniow-
cy. Odnosząc zapłacony poda-
tek do przychodów, otrzymamy 
średnie obciążenie na poziomie 
4,82 proc.

I teraz dla porównania: dla 
podatników liniowego PIT ten 
sam wskaźnik wynosi 2,49 proc. 
przychodów, a dla największych 
podatników CIT (bez grup kapi-
tałowych) – 1,46 proc.

Dokręcanie śruby
Odnosząc zatem średnie po-
datki do uzyskiwanych przycho-
dów, wynikałoby, że im mniejsza 
firma, tym wyższe obciążenie. 
Z drugiej jednak strony głów-
nymi dawcami budżetu, wbrew 
rządowej propagandzie, są cał-
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80,92
proc.

wszystkich 
wpływów 
z CIT to 

wpływy do 
budżetu od 

największych 
firm 

działających 
w Polsce.
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Chaos prawny 
na rynku
nieruchomości  

Od lipca przyszłego roku zacznie obowiązywać 
nowa ustawa deweloperska. Ustawa, która w za-
myśle prawodawców ma uprościć i sprecyzować 

przepisy, dodać im przejrzystości oraz „podnieść bezpie-
czeństwo środków nabywców”. Nie ma szans, by w tym 
krótkim felietonie omówić wszystkie jej najważniejsze 
aspekty – z pewnością jeszcze wrócimy do tego tematu 
na łamach „Forum Polskiej Gospodarki”, niemniej na bar-
dzo ważną rzecz już dziś trzeba zwrócić uwagę. 

W gronie przedsiębiorców i ekspertów od lat działa-
jących w branży deweloperskiej wiele razy zadawaliśmy 
sobie pytanie, czy ustawa ta rzeczy-
wiście zredagowana została w sposób 
przejrzysty, a jej postanowienia są ja-
sne i niebudzące wątpliwości. Niestety, 
po analizie nowych przepisów odpo-
wiedź nie pozostawia złudzeń. Nie-
ścisłości interpretacyjnych jest dużo 
i wszystko wskazuje na to, że skutko-
wać one będą zupełnie niepotrzebny-
mi sporami sądowymi.

Warto przyjrzeć się kilku postano-
wieniom ustawy, by przeanalizować 
rzeczywistą skalę jej nieścisłości i wąt-
pliwości legislacyjnych. 

Procedura odbioru lokalu rozróżnia 
wady istotne i wady nieistotne, które mają osobne proce-
dury usuwania. Jednak żadne z tych pojęć nie ma swo-
jej definicji w ustawie. Jak wyjaśnił UOKiK w stanowisku 
do zgłoszonych w toku konsultacji uwag: „Jest to celowy 
zabieg, który w przypadku ewentualnych wątpliwości in-
terpretacyjnych, pozwoli wykorzystać istniejące bogate 
i ugruntowane orzecznictwo lub doktrynę – wprost albo 
na zasadzie a contrario”. Zatem już w założeniu projek-
towanych przepisów legislator ma świadomość, że będą 
one powodować spory interpretacyjne! 

Z uwagi na brak definicji wady istotnej klient może uznać 
najbardziej nawet błahy mankament budynku lub miesz-
kania za posiadający taką wadę. W przypadku braku uzna-
nia wady przez dewelopera ma on możliwość usunięcia jej 
w ramach wykonawstwa zastępczego, co powoduje, że pra-
ce w budynku mogą wykonywać ekipy, które nie będą we-
ryfikowane przez generalnego wykonawcę lub inwestora. 
Co w takim wypadku z gwarancją czy rękojmią?

Druga poważna wątpliwość dotyczy przepisów 
przejściowych. Tutaj bałagan interpretacyjny jest jesz-
cze większy, a dotyczy umów zawartych przed dniem 

wejścia w życie ustawy (czyli przed  
1 lipca 2022 r.) i ma związek z Dewe-
loperskim Funduszem Gwarancyjnym. 
Ustawa zakłada bowiem, iż w przy-
padku zawarcia chociażby jednej umo-
wy deweloperskiej przed 1 lipca 2022 r. 
inwestycja winna zostać zakończona 
w ciągu dwóch lat. W przeciwnym ra-
zie zastosowanie będą miały przepisy 
zmienionej ustawy. W jaki sposób za-
tem stosować w tym przypadku prze-
pisy dotyczące Deweloperskiego Fun-
duszu Gwarancyjnego?  

W imieniu całej branży Polski Zwią-
zek Firm Deweloperskich zwrócił się 

do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 
jest twórcą zmian, o interpretację. W odpowiedzi otrzy-
mał informację, że UOKiK… nie jest powołany do wyda-
wania wykładni i wyjaśniania przepisów prawa. 

Warto jako podsumowanie przytoczyć orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2003 r.: „Nie-
jasność przepisów jest wyrazem niedostatecznej troski 
ustawodawcy o podmiotowe traktowanie adresatów pra-
wa, co odbiera [im] (…) poczucie bezpieczeństwa prawne-
go i skutkuje utratą zaufania do państwa”.

Nieścisłości 
interpretacyjnych 
jest dużo 
i wszystko 
wskazuje na to, 
że skutkować 
one będą 
niepotrzebnymi 
sporami 
sądowymi.
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śnijmy, o co toczyły się przegry-
wane dotychczas przez fiskusa 
spory. Otóż finansowanie dłuż-
ne polega na pożyczaniu pie-
niędzy od osób trzecich czy in-
stytucji finansowych ze źródeł 
prywatnych i publicznych w celu 
finansowania działalności firmy. 
Chodzi zatem o to, by pozyskać 
z zewnątrz środki na działalność 
lub inwestycje firmowe.

Wśród form finansowa-
nia dłużnego możemy znaleźć 
m.in. kredyt bankowy, pożycz-
kę, leasing, faktoring, emisję 
obligacji i kredyt kupiecki. Każ-
da z tych form rządzi się oczy-
wiście własnym reżimem praw-
nym. W dużym uproszczeniu 
– wszystkie mają jednak tę ce-
chę wspólną, że generują po 
stronie korzystającego z takich 
form finansowania określone 

Przygotowana przez 
rząd w ramach Polskie-
go Ładu nowelizacja licz-

nych przepisów podatkowych 
nie ominęła również tych do-
tyczących finansowania dłuż-
nego. Cóż bowiem może zro-
bić fiskus, gdy jego interpretacja 
przepisów nie znajduje zrozu-
mienia w sporach przed sąda-
mi administracyjnymi? Zmie-
nia przepisy tak, by nie było już 
pola do wygranej podatników. 

Nie ma się bowiem co oszuki-
wać – to liczne porażki przed 
sądami administracyjnymi po-
niesione przez fiskusa w ostat-
nich trzech latach skłoniły rząd 
do zaostrzenia ograniczeń do-
tyczących zaliczania takich wy-
datków do kosztów.

Czym jest  
finansowanie dłużne
Zacznijmy jednak od tego, czym 
jest finansowanie dłużne i wyja-
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Po zmianie przepisów nadwyżka finansowania dłużnego 
będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych 
w kwocie nieprzekraczającej 30 proc. tzw. EBITDA 
podatkowej albo w kwocie nieprzekraczającej  
3 mln zł. W ten sposób fiskus, przegrywający spory 
z podatnikami w sądzie, wprowadza swój punkt 
widzenia na to, jak przepisy te powinny być stosowane.
 Marek  KUTARBA

Nowe ograniczenia dla finansowania dłużnego



Ograniczenia te są pokło-
siem implementacji regula-
cji unijnych: dyrektywy Rady UE 
(2016/11641) wprowadziły w ob-

szarze prawa po-
datkowego definicję 
kosztów finansowa-
nia dłużnego. De-
finicja ta mówi, że 
przez „koszty finan-
sowania zewnętrz-
nego” (finansowania 
dłużnego) rozumie 
się wszelkiego ro-
dzaju koszty zwią-
zane z uzyskaniem 

od innych podmiotów, w tym 
od podmiotów niepowiązanych, 
środków finansowych i z korzy-
staniem z tych środków, w szcze-
gólności odsetki, w tym skapita-
lizowane lub ujęte w wartości 
początkowej środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i praw-
nej, opłaty, prowizje, premie, 
część odsetkową raty leasingo-
wej, kary i opłaty za opóźnie-
nie w zapłacie zobowiązań oraz 
koszty zabezpieczenia zobowią-
zań, w tym koszty pochodnych 
instrumentów finansowych, nie-
zależnie od tego, na rzecz kogo 
zostały one poniesione. Przez 
przychody o charakterze od-
setkowym rozumie się przycho-
dy z tytułu odsetek, w tym odse-
tek skapitalizowanych oraz inne 
przychody równoważne ekono-
micznie odsetkom, odpowiada-
jące kosztom finansowania dłuż-
nego.

Jak widać, jest to definicja 
dość szeroka i otwarta. Wymie-
nione w niej konkretne pozycje 
mają zatem charakter jedynie 
przykładowego wyliczenia.

dodatkowe koszty, najczęściej 
w postaci różnego rodzaju od-
setek, prowizji czy opłat, a tak-
że związane z ewentualnym 
zabezpieczeniem 
spłaty pożyczo-
nego kapitału. I to 
właśnie te dodat-
kowe obciążenia 
stanowią znajdują-
ce się w kręgu zain-
teresowania fiskusa 
koszty finansowa-
nia dłużnego. 

Wydatki takie 
spełniają oczywi-
ście wszystkie cechy kosztów po-
datkowych. W praktyce jednak, 
z mocy przepisów ustawowych 
(obowiązujących od 2019 r.), za-
liczone zostały do kategorii wy-
datków, których nie można w ca-
łości do tych kosztów zaliczyć.
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Zaostrzenie przepisów

Nowy przepis 
wprowadza 
pojęcie transakcji 
kapitałowych. 
Jednak terminu 
tego w żaden 
sposób  
nie definiuje.

Nowe ograniczenia dla finansowania dłużnego



W sporze 
z podatnikami 
bezradny 
dotychczas 
fiskus postanowił 
poradzić sobie 
inaczej. Zmieniając 
przepisy.
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skus postanowił poradzić sobie 
inaczej. Zmieniając przepisy.

Fiskus musi mieć rację
Po nowelizacji przepisów, która 
miałaby wejść w życie w 2022 r., 
nie będzie już wątpliwości, że li-
mit należy stosować w sposób, 
w jaki rozumie go fiskus. Nad-
wyżka finansowania dłużnego 
będzie mogła być zaliczona do 
kosztów podatkowych w kwo-
cie nieprzekraczającej 30 proc. 
EBITDA podatkowej albo w kwo-
cie nieprzekraczającej 3 mln zł.

Dodatkowo zmieniona usta-
wa przewiduje, że w przypad-
ku, gdy rok podatkowy podatni-
ka jest dłuższy albo krótszy niż 
12 miesięcy, kwotę wyłączenia 

związanego z finan-
sowaniem dłużnym 
oblicza się mno-
żąc 250 tys. zł przez 
liczbę rozpoczętych 
miesięcy roku po-
datkowego podat-
nika. Niezależnie od 
tego projekt zakłada 
także zakaz zalicza-
nia do kosztów uzy-
skania przychodu 

kosztów finansowania dłużnego 
uzyskanych od podmiotu po-
wiązanego (w rozumieniu prze-
pisów o cenach transferowych) 
w części przeznaczonej (bezpo-
średnio lub pośrednio) na trans-
akcje kapitałowe, w tym nabycie 
udziałów (akcji) lub ogółu praw 
i obowiązków w spółce jawnej, 
dopłaty, wykup udziałów w celu 
umorzenia etc. Przepis ten, jak 
widać, wprowadza pojęcie trans-
akcji kapitałowych. Jednak ter-
minu tego w żaden sposób nie 
definiuje. 

Przepis, który każdy 
rozumie inaczej
W 2019 r. w przepisach o CIT 
wprowadzono ograniczenie (li-
mit) związane z zaliczaniem ta-
kich wydatków do kosztów po-
datkowych. 

Obowiązujące przepisy 
przewidują mianowicie, że po-
datnicy są obowiązani wy-
łączyć z kosztów uzyskania 
przychodów koszty finanso-
wania dłużnego w części, w ja-
kiej nadwyżka kosztów finan-
sowania dłużnego przewyższa 
30 proc. kwoty odpowiadającej 
nadwyżce sumy przychodów 
ze wszystkich źródeł przycho-
dów, pomniejszonej o przycho-
dy o charakterze odsetkowym, 
nad sumą kosztów uzyskania 
przychodów pomniejszonych 
o wartość zaliczonych w roku 
podatkowym do kosztów uzy-
skania przychodów odpisów 
amortyzacyjnych oraz kosztów 
finansowania dłużnego nie-
uwzględnionych w wartości po-
czątkowej środka trwałego lub 
wartości niematerialnej i praw-
nej (tzw. podatkowa EBITDA).

Przez „nadwyżkę kosztów fi-
nansowania dłużnego” uwa-
ża się kwotę, o jaką poniesione 
przez podatnika koszty finan-
sowania dłużnego, podlegające 
zaliczeniu do kosztów uzyska-
nia przychodów w roku podat-
kowym, przewyższają uzyskane 
przez podatnika w tym roku po-
datkowym podlegające opodat-
kowaniu przychody o charakte-
rze odsetkowym.

Ustawa przewiduje ponad-
to, że limitu nie stosuje się do 
nadwyżki kosztów finansowa-
nia dłużnego w części nieprze-

kraczającej w roku podatkowym 
kwoty 3 mln zł, a jeżeli rok po-
datkowy podatnika jest dłuższy 
albo krótszy niż 12 miesięcy, 
kwotę tego progu oblicza się, 
mnożąc 250 tys. zł przez licz-
bę rozpoczętych miesięcy roku 
podatkowego podatnika. Limitu 
nie stosuje się także do przed-
siębiorstw finansowych.

I tu zaczyna się kłopot. Zda-
niem fiskusa limit ten powinien 
być rozumiany w ten sposób, 
że podatnik może zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów 
albo wartość określoną przez 
limit nadwyżki kosztów finan-
sowania dłużnego (30 proc. 
EBITDA), albo wartość określo-
ną przez próg 3 mln zł – w za-
leżności od tego, 
która z tych war-
tości jest wyższa. 
Jednak zdaniem 
podatników i są-
dów administra-
cyjnych limit nale-
ży rozumieć w ten 
sposób, że stoso-
wanie ograniczenia 
nie ma zastosowa-
nia do kosztów fi-
nansowania dłużnego, w czę-
ści nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 3 mln zł. 
Natomiast w odniesieniu do 
nadwyżki ponad ten limit (od 
nadwyżki ponad 3 mln zł) do 
kosztów uzyskania przychodów 
nadwyżka ta może być zali-
czona, o ile nie przewyższy 30 
proc. EBITDA.

W tym sporze od pewne-
go czasu górą są zdecydowa-
nie podatnicy, bo sądy zaczęły 
konsekwentnie przyznawać im 
rację. Bezradny w tej sytuacji fi-
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Historią rządzą prawidłowości. Prawidłowości 
epok. Patrząc na dzieje, ze zdumieniem zasta-
nawiamy się, jak ludzie mogą doprowadzić do 

tego, że każdy okres prosperity, dynamicznego rozwo-
ju dobrobytu ekonomicznego, stabilizacji demokracji, 
bezpiecznego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa 
dobiega ostatecznie końca. Sinusoida czasów. Po staro-
żytności nastąpiły wieki kojarzącego się z marazmem 
średniowiecza, oświecenie zostało zastąpione czasem 
baroku. W każdej epoce upadały wielkie imperia. Jak to 
się dzieje? Nie będę przywoływał wielu autorów, któ-
rzy już to opisali. Nie muszą zresz-
tą Państwo czytać opasłych tomów. 
Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje 
się wokół nas.

Minione dekady to epoka bezpre-
cedensowego rozwoju gospodarczego, 
społecznego, technologicznego i sta-
bilizacji politycznej. Dokonania ostat-
niego stulecia są bezprecedensowe 
w historii świata. Dorobek wszelkich 
opisanych i znanych nam poprzednich 
epok został w jedno stulecie prześci-
gnięty w tempie logarytmicznym. Nic jednak nie trwa 
wiecznie, jak nauczyła nas historia. Pojawiają się wskaźni-
ki świadczące o tym, że okres najjaśniejszego oświecenia 
w historii ludzkości powoli gaśnie. Zaczynamy barok!

Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ w dominującym 
nurcie decyzji w państwach rozwiniętych dominuje de-
growth. Samoograniczanie swojego rozwoju. Ograni-
czanie zasad klasycznej demokracji, wolnego rynku 
i wolności słowa. Czyli zjawisk, które najczęściej stano-
wiły podstawy do wykreowania największych osiągnięć 
ludzkości. 

Ograniczanie rozwoju gospodarczego nie jest już je-
dynie sloganem skrajnych środowisk antykapitalistycz-

nych. Świat ogranicza rozwój swoich gospodarek poprzez 
ich przeregulowanie, rosnące opłaty za emisje CO2, 
ograniczanie działania wybranych sektorów, zmniej-
szaniem granic wolności gospodarowania indywidualną 
własnością czy wolnością zawierania umów. Wiele z tych 
rozwiązań jest nam dyktowane przez m.in. Brukselę. 

Ograniczamy procesy demokratyczne. Rosnące na 
siłę (szczególnie po koronakryzysie) apetyty rządów 
i urzędniczych elit najchętniej nie przeprowadzałyby 
już kolejnych wyborów. Swoją drogą brukselskie eli-
ty nigdy z tych wyborów nie pochodziły. Media prze-

stały być graczem patrzącym na 
ręce politykom, a przypięły się toż-
samościowo do plemion walczących 
o władzę.

Walczący o wolność aktywiści, 
niosąc na ustach hasła wolności oso-
bistej, najchętniej ocenzurowaliby 
wszystko, co nie jest spójne z ich de-
finicją właściwego porządku społecz-
nego. 

Wszystko to podlane zostało od-
wrotem od globalizacji i budowania 

przewag komparatywnych na rzecz izolacjonizmu na-
rodowego kolejnych państw. Do głosu dochodzą jesz-
cze antynaukowe tezy płaskoziemców, antyszczepion-
kowców czy wyznawców chemitrailsów.

A propos znaków na niebie. Wszystkie one wskazu-
ją, że historii dziejów nie oszukamy. Sami sobie kończy-
my nasze wielkie oświecenie. Najgorsze w tym jest to, 
że jak zawsze Polska załapała się na epokę spóźniona. 
Gdy rozwinięte kraje Zachodu postanowiły, że czas już 
się zwijać, my dopiero się rozkręcaliśmy. Oni się najedli 
i odchodzą od stołu. Nam, ciągle jeszcze głodnym roz-
woju, dobrobytu i wolności, mówi się, że czas już wy-
chodzić. W końcu trzeba być fit for 55!

Ograniczanie  
rozwoju  
gospodarczego 
nie jest już jedynie 
sloganem  
skrajnych  
środowisk antyka-
pitalistycznych.

FELIETON



się sztuczna inteligencja, Inter-
net 5G, a niedługo 6G, roboty-
ka, technologia kwantowa, rze-
czywistość wirtualna, biologia 
cyfrowa, a wszechobecne sen-
sory zderzają się z drukiem 3D 
i łańcuchem bloków (technologia 
blockchain). Rozwojowi tych tech-
nologii towarzyszy ich przenika-
nie się, co tworzy twórczą syner-
gię przejawiającą się w różnych 
branżach – od transportu, zdro-
wia, sprzedaży, po reklamę, edu-
kację, rozrywkę czy finanse.

Tempo, w jakim rozwi-
ja się technologia, jest 
znacznie szybsze, niż 

ktokolwiek mógł się spodzie-
wać. W ciągu tej dekady bę-
dziemy świadkami większych 
wstrząsów i wytworzymy więk-
sze bogactwo niż przez ostatnie 
100 lat – uważają Peter H. Dia-
mandis i Steven Kotler, autorzy 
książki „Przyszłość jest bliżej 
niż nam się wydaje. Jak konwer- 
gencja technologii radykalnie 
zmieni biznes, przemysł i na-
sze życie?”.

Peter H. Diamandis  to zało-
życiel 15 firm technologicznych, 
futurolog i  przedsiębiorca bran-
ży kosmicznej. Z kolei Steven 
Kotler jest dziennikarzem dwu-
krotnie nominowanym do Na-
grody Pulitzera – światowym 
ekspertem w dziedzinie maksy-
malizacji osiągnięć. Obaj są au-
torami bestsellerów z listy „New 
York Timesa” dotyczących tema-
tyki najnowszych technologii.

Twórcza synergia 
technologii
Najbardziej fascynujące i twór-
cze dla rozwoju okazuje się – 
co analizują autorzy – łączenie 
najnowocześniejszych techno-
logii. Konwergencja ta przejawia 
się we współczesnej gospodar-
ce i stopniowo przebudowuje 

wszystkie obszary naszego ży-
cia. Procesy te widać najbardziej 
w przodujących technologicznie 
krajach świata, takich jak USA 
czy Chiny, ale stopniowo będę 
widoczne także u nas. Nad naj-
nowszymi rozwiązaniami pra-
cują amerykańscy i chińscy gi-
ganci technologiczni: Google, 
Microsoft, Baidu, Tancent, Ali-
baba, Amazon, czy SpaceX, ale 
także setki małych startupów.

Mówiąc o konwergencji, my-
ślimy o sytuacji, gdy spotykają 

Przyszłość to konwergencja technologii
     INNOWACJE
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Rozwój sztucznej inteligencji, technologii rzeczywistości wirtualnej i Internetu 
6G oznaczają ogromny przełom w wielu obszarach gospodarki i naszego 
codziennego życia, ale dopiero konwergencja tych technologii przynosi 
prawdziwą rewolucję! Konrad  RAJCA



Przyszłość to konwergencja technologii
Świat jutra

zachowania, podaje diagnozy 
rozwiązania problemów i pro-
pozycje zachowań, co także jest 

coraz powszechniej 
wykorzystywanie 
chociażby w medy-
cynie.

W technolo-
gii 3D powstają już 
domy, co w przy-
szłości może pro-
wadzić do radykal-
nego zmniejszenia 
kosztów budowy. 
Z kolei inteligentne 
drony dostarczają 
jedzenie, a pojazdy 
autonomiczne wy-

korzystywane są w transpor-
cie, szczególnie w Azji – rozwój 
tego trendu przyspieszyła pan-
demia COVID-19. Dzięki auto-
nomicznym samochodom elek-
trycznym zyskamy też tańsze 
i bardziej ekologiczne możliwo-
ści transportu.

Z kolei połączenie wirtualnej 
rzeczywistości i sztucznej in-
teligencji otwiera szerokie pole 
do popisu m.in. w edukacji i re-
klamie, dostosowując obrazy 
do naszej percepcji zaintereso-
wań i upodobań, a także otwie-
ra możliwości odwiedzania, 
obserwacji i badania poszcze-
gólnych miejsc zdalnie.

Wzrasta dziś ogromnie moż-
liwość analizy danych, wycią-
gania z nich wniosków i eks-
presowego ich przekazywania. 
To wszystko w połączeniu ze 
sztuczną inteligencją będzie 
tworzyć, zresztą już tworzy, no-

woczesny świat jutra. Jak proce-
sy konwergencji tych technolo-
gii przekształcą obecne branże? 
Jak zmienią się metody wycho-
wywania dzieci, sposoby rzą-
dzenia państwami czy działa-
nia służące wspólnej ochronie 
przyrody? Oto pytania stawia-
ne przez autorów wspomnia-
nej na wstępie książki, po którą 
warto sięgnąć.

Technologia nam zagraża?
Przedstawiana przez autorów 
wizja ogromnego tempa rozwo-
ju technologicznego i jego skut-
ków może wydawać się nazbyt 
futurystyczna. Jednak globalne 
procesy i trendy są już widocz-
ne. Pytanie dotyczy tylko szyb-
kości zmian i skali wykorzy-
stania korzyści z konwergencji 
technologicznej, jej rozłożenia 
w świecie.

Krytycy ekspresowego i nie-
ograniczonego postępu tech-
nologicznego wskazują na 
zagrożenia płynące z tego pro-
cesu – zwiększenie nierówno-
ści w świecie i bezrobocia, zwią-
zanego z zastępowaniem ludzi 
przez maszyny. Takie zagroże-
nie istnieje i należy je mieć na 
uwadze. Nierówności na świecie 
rosną, ale jednocześnie, dzię-
ki postępowi technologiczne-
mu, miliony ludzi wydobywane 
są ze skrajnej biedy i otwiera-
ją się przed nimi nowe możli-
wości w zglobalizowanym świe-
cie, związane z powszechnym 
i tanim dostępem do Internetu 
i najnowszych technologii. 

Połączenie sztucznej inteli-
gencji, technologii 5G, a także 
wirtualnej i rozszerzonej rze-
czywistości może 
przyczynić się np. 
do zapewnienia ta-
niej edukacji, roz-
rywki i możliwo-
ści kompleksowej 
opieki medycznej 
w różnych zakąt-
kach świata, nieza-
leżnie od miejsca 
zamieszkania i sta-
tusu społecznego. 
Sztuczna inteligen-
cja w synergii z In-
ternetem i wszech-
obecnymi sensorami coraz 
powszechniej analizuje nasze 
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Wizja ogromnego 
tempa rozwoju 
technologicznego 
i jego skutków 
może wydawać 
się nazbyt 
futurystyczna. 
Jednak globalne 
procesy już są 
widoczne.



Czy inwestowanie  pasywne 
zmieni polski rynek?

      RAPORT MAKROEKONOMICZNY   FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

 Nobody knows nothing – tymi słowami w jednym z wywiadów  
Jack Bogle streszcza podejście do rynku swojego pierwszego mentora.  
Bogle to jedna z ikon amerykańskiego świata finansów, znany chyba nie mniej  
za oceanem niż Warren Buffet. Zmarły przed dwoma laty Bogle był twórcą 
Vanguard’a, pierwszego na świecie zarządzanego pasywnie funduszu 
inwestycyjnego powołanego w połowie lat 70. minionego stulecia.  



Czy inwestowanie  pasywne 
zmieni polski rynek?

      RAPORT MAKROEKONOMICZNY   FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”

Kamil
GORAL

Dziś Vanguard Gro-
up operuje aktywami 
o  wartości 7 bln dola-

rów i  jest jednym z  najwięk-
szych globalnych graczy na 
rynku funduszy inwestycyj-
nych! Co zaś oznacza mak-

syma, którą zacytowałem na 
początku, a która jak się zdaje 
przyświecała Bogle’owi przez 
resztę jego zawodowego ży-
cia? Na rynku „nikt nic nie wie” 
– tak można oddać ją w języ-
ku polskim.
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zwyczajnie się do niego przy-
łączyć. Dlaczego? Spójrzmy na 
sprawę w  ten sposób: analiza 
– powiedzmy sytuacji spółek 
giełdowych – to zadanie nie-
łatwe. Wymaga znajomości 
metod rachunkowości, znacz-
nej wiedzy z  makro i  mikro-
ekonomii, a  także psychologii. 
Aby napływające informacje 
przeanalizować, trzeba mieć 
naprawdę wielu specjalistów 
dysponujących wspomnianą 
wyżej wiedzą oraz ogromnym 
doświadczeniem. Ich czas 
kosztuje, i  to słono. Wieści 
napływających na rynek jest 
mnóstwo, samo oddzielenie 
ziarna od plew to nie lada wy-
zwanie. Do tego trzeba jeszcze 
ocenić, jaki wpływ ta istotna 
informacja wywrze na cenę 
analizowanego aktywa. Nie 
ma pewności, że dokonana 
ocena będzie trafna, a  nawet 
jeśli będzie, to przecież takie 

Nie chodzi o to, że w świecie 
finansów pracują sami igno-
ranci, którzy nie mają zielo-
nego pojęcia o swoim fachu. 
W  pewnym sensie zasada ta 
mówi coś zupełnie odwrotne-
go. Wypowiadający ją mentor 
Bogle’a, dając mu taką naukę, 
wykazał się bowiem wielką 
mądrością. Chodziło mu bo-
wiem o  to, że na rynku dzia-
ła bardzo wielu ekstremalnie 
uzdolnionych ludzi, są tam 
specjaliści nie tylko po eko-
nomii, ale także wybitni fizy-
cy czy matematycy. Ludzie 
ci permanentnie rywalizują, 
wkładając w  to wszystkie 
swoje umiejętności. Ich ce-
lem jest przewidzenie tego, 
w  którą stronę pójdzie cena 
danego aktywa. Liczą, mo-
delują i  analizują. I  właśnie 
dlatego żaden z nich na dłuż-
szą metę nie może odnieść 
prawdziwego sukcesu. Jest 
to niemożliwe, ponieważ gdy-
by tak było, inni natychmiast 
zaczęliby naśladować takiego 
geniusza i wówczas jego me-

toda szybko straciłaby swoją 
przewagę. 

Czym jest  
inwestowanie pasywne?

Nobody knows nothing to tak-
że zachęta do tego, żeby za-
miast toczyć walkę z rynkiem, 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI44

RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG Czy inwestowanie pasywne zmieni polski rynek?

Kluczowe wskaźniki polskiej giełdy 
(dane grafiki: GPW.pl)
Suma Liczba spółek Kapitalizacja (mln zł)

 425 1 367 651,16
 378 kraj./47 zagr. 732 365,40 kraj./635 285,76 zagr.

Rynek podstawowy 327 1 340 381, 76
 287 kraj./40 zagr. 707 018,08 kraj./633 363,68 zagr.

Rynek równoległy 98 27 269, 40
 91 kraj./7 zagr. 25 347,32 kraj./1 922,08 zagr.

Komentarz: W ujęciu rok do roku kapitalizacja GPW wzrosła o 65 proc. Obecnie to 1,37 bln 
zł. Głównej przyczyny takiego wzrostu należy upatrywać w ujemnych realnych stopach 
procentowych, skutkujących odpływem środków z lokat bankowych. Otwartym pozostaje 
pytanie, czy sytuacja nie ulegnie odwróceniu kiedy stopy procentowe i inflacja wrócą do 
poziomu sprzed wybuchu pandemii.

Jack Bogle 
– twórca 
pierwszego 
na świecie  
zarządzanego 
pasywnie  
funduszu in-
westycyjnego.
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zjaści strategii rozumują tak: 
zamiast analizować tysiące 
danych bez większych szans 
na sukces i ponosić tego kosz-
ty, lepiej po prostu kupić dane 
aktywo i  trzymać je możliwie 
długo. Mówiąc o  aktywie, nie 
chodzi najczęściej o akcje jed-
nej czy dwóch firm. W swoim 
portfelu należy spróbować 
odwzorcować cały indeks: 

może to być indeks szerokie-
go rynku, mogą to być blue 
chipy, czyli akcje największych 
spółek, ale może to być jakiś 
indeks sektorowy (banki, prze-
mysł etc.). 

Druga zasada to typowe buy- 
-and-hold, czyli kup i  trzymaj. 

Zarządzanie pasywne nie po-
lega na ciągłym handlowaniu, 
wymianie jednych papierów 
na inne – to zaprzeczenie tej 
idei. Kluczem do zrozumienia 
zarządzania pasywnego są 
bowiem koszty. W  tym typie 
podejścia do inwestowania 
chodzi o  to, aby były one jak 
najniższe. Jego zwolennicy 
podnoszą bowiem, i  chyba 
nie bez racji, że jest to jedyna 
rzecz, jaką tak naprawdę in-
westor może realnie kontro-
lować. Im częściej kupujemy 
i  sprzedajemy, tym koszty są 
wyższe, bo od każdej transak-
cji odprowadzana jest prowizja. 
Jeśli zatem mamy inwestować 
oszczędnie, to należy zmieniać 
strukturę portfela rzadko i tylko 
wtedy, kiedy jest to naprawdę 
konieczne. Najczęściej robi się 
to zatem wtedy, kiedy zmienia 
się sam indeks, który próbuje-
my odwzorować. Poza tym nie 
ma to większego sensu.

Inna korzyść, obok cięcia 
opłat transakcyjnych, to bar-

same wnioski wyciągnie także 
szereg innych firm inwestycyj-
nych, w efekcie czego nie poja-
wią się ekstra okazje do zysku. 

Zwolennicy inwestowania pa-
sywnego wskazują zatem, 
że nie ma sensu kopać się 
z  koniem. Pokonanie tysięcy 
innych bystrzaków dzięki traf-
niejszemu przewidzeniu ruchu 
cen zupełnie nie ma sensu. 
Szansa, że to się uda, jest 
praktycznie równa zeru. Po co 
zatem próbować?

„Zarządzanie portfelem, 
zgodnie z tradycją, opiera się 
na elementarnym przekona-
niu, iż profesjonalny doradca 
inwestycyjny jest w  stanie 
przewyższyć rynkową stopę 
dochodu. Ta przesłanka wy-
daje się być z  gruntu fałszy-
wa, szczególnie gdy odnosi 
się to do wielu potężnych firm 
inwestycyjnych zarządzają-
cych większością funduszy 
emerytalnych, kapitałów fun-
dacji i  osobistych majątków 
samych inwestorów indywi-
dualnych (…)” – to z kolei sło-
wa innego rynkowego men-
tora Charlesa D. Ellisa, które 
zapisał w  książce „Strategie 
inwestycyjne”. Wynika z  nich 
jasno, że gra z  rynkiem nie 
ma sensu. Mówi o tym, że na-
dzieja, iż uda się go pokonać, 
„wydaje się być z  gruntu fał-
szywa”. To jest właśnie istota 
pasywnego podejścia do za-
rządzania portfelem. 

Wyjaśnimy zatem teraz, co 
należy rozumieć przez termin 
„zarządzanie pasywne”. Entu-

RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPGCzy inwestowanie pasywne zmieni polski rynek?

 Zarządzanie pasywne nie polega  
na ciągłym handlowaniu, wymianie 

jednych papierów na inne. Kluczem do 
zrozumienia tej idei są koszty. W tym typie 
podejścia do inwestowania chodzi o to,  
aby były one jak najniższe.

Fundusze pasywne mają już 45 proc. udziału  
w amerykańskim rynku funduszy inwestycyjnych 
(dane grafiki: raport Bank of America Merrill Lynch z 2019 r.)

Komentarz: W ciągu dekady udział funduszy pasywnych w rynku amerykańskim wzrósł 
z 25 proc. do 45 proc. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w latach 20. tego stulecia wartość in-
westycji pasywnych będzie większa od aktywów zgromadzonych przez fundusze aktywne. 
Pytanie, czy podobny zwrot będzie miał miejsce także w Polsce?.

Fundusze aktywne

Fundusze pasywne

55%

45%



powiednich proporcjach akcje 
konkretnych banków tworzą-
cych ów indeks. ETFy mogą 
być też przedmiotem obrotu, 
wtedy same podlegają noto-
waniom. Może się zatem zda-
rzyć tak, że cena danego ETFa 

dzo niskie opłaty za zarzą-
dzanie w  wypadku funduszy 
pasywnych. Dla odmiany, 
w  zależności od tego, w  jaki 
fundusz aktywny i  na jaką 
kwotę inwestujemy, opłaty 
mogą wynosić nawet kilka 
procent wartości zainwesto-
wanej kwoty w skali roku. Za-
znaczmy, że opłatę tę pono-
simy bez względu na to, czy 
fundusz jest na plusie, czy na 
minusie. 

Oznacza to de facto, że już na 
początku naszego inwestowa-
nia musimy odrabiać stratę, 
żeby wyjść na zero. W wypad-
ku funduszy pasywnych opła-
ta ta to przeważnie ułamek 
procenta. Jest ona zatem czę-
sto znacznie niższa niż w tra-
dycyjnych funduszach rywali-
zujących z rynkiem. W długim 
okresie, dzięki mechanizmowi 
procenta składanego, można 
w ten sposób osiągnąć znacz-
ną przewagę, praktycznie nic 
nie robiąc. Brzmi naprawdę 
zachęcająco. 

Formy inwestowania 
pasywnego

Warto jeszcze powiedzieć 
w  paru zdaniach o  formach 
inwestowania pasywnego. 
Występują tutaj pasywne fun-
dusze, które emitują jednostki 
uczestnictwa, takie jak otwar-
te TFI. Mechanizm inwesto-
wania w  taki fundusz polega 
na nabyciu tych jednostek. 
Nic więcej nie trzeba robić. 
Mówiąc w  pewnym uprosz-
czeniu: ich wartość zmieniać 
się będzie niemal dokładnie 
tak jak wartość indeksu ba-
zowego. Różnice mogą tu być 
raczej minimalne. 

Ale jest też inny rodzaj inwe-
stowania pasywnego, znany 
pod nazwą ETF (od angiel-
skich Exchange Traded Fund). 
Tutaj także mamy do czynie-
nia z  koszykiem, ale już nie 
jednostek uczestnictwa, ale 
realnych aktywów. Np. jeśli 
odwzorujemy indeks banków, 
to w  takim ETF mamy w  od-
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Warszawski Indeks Giełdowy
(dane Stooq.pl)

15 X 2021

55 000

60 000

65 000
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1 X 2020 30 X 2020 21 XII 2020 6 IV 2021 27 V 2021 30 VIII 2021

49 035,41 54 139,25

60 023,32

65 400,51

70 526,66

44 097,98

74 444,83

RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG Czy inwestowanie pasywne zmieni polski rynek?

Komentarz: Za rosnącą kapitalizacją idzie także hossa na rynku. W ujęciu rocznym indeks szerokiego rynku wzrósł o ponad  
50 proc., osiągając swoje historyczne szczyty. Aktualne pozostaje jednak pytanie o to, jak długo potrwa ten trend i czy nie jest on 
spowodowany przede wszystkim wyjątkowymi okolicznościami nie zaś popularnością giełdy jako takiej.



Cytowane przez portal money.
pl zestawienie SPIVA, anali-
zujące wyniki zarządzających 
funduszami w  USA, nie pozo-

stawia tutaj złudzeń. Zaledwie 
1/5 z  nich była w  stanie po-
bić indeks S&P 500 w  ciągu 
ostatnich pięciu lat. Podobnie 
sytuacja wygląda, jeśli chodzi 
o rywalizację z europejskim in-
deksem rynkowym S&P Euro-
pe 350. Ujmując rzecz inaczej, 
80 proc. (!) funduszy aktyw-
nych nie pokonało w  pięcio-
letnim horyzoncie indeksów 
szerokiego rynku. A  przecież 
pobierały w  tym czasie opła-
ty za swoje usługi. Bynajmniej 
nie chodzi przy tym o  to, aby 
aktywnego inwestowania nie 
było w  ogóle. To dzięki tym, 
którzy próbują pobić rynek, jest 
on płynny i  efektywny. Dzięki 
ich analizom i  staraniom inni 
inwestorzy mogą zorientować 
się co do aktualnej wyceny 
określonych aktywów. To na-
leży docenić i  cieszyć się, że 
są firmy i  ludzie, którzy doko-
nują niezwykle wymagających 
i  skomplikowanych analiz. 
Wciąż jakaś część z nich daje 
zarobić swoim klientom lepiej 
niż indeks.

W  Polsce wiedza o  inwesto-
waniu pasywnym jest nadal 

mała. Nie brak ekspertów, 
którzy mają w  tej tematyce 
bardzo wiele do powiedzenia. 
Z  jednym z  nich, maklerem 
Arturem Wiśniewskim, mia-
łem przyjemność rozmawiać 
dla naszego portalu FPG24.pl. 
Odsyłam do rozmowy, gdyż 
w  skondensowanej i  przy-
stępnej formie można się 
z niej dowiedzieć wielu cieka-
wych rzeczy o  inwestowaniu 
pasywnym. 

Patrząc jednak na ogół, moż-
na dojść do wniosku, że wciąż 
jesteśmy w  tyle za rynkami 
rozwiniętymi. Ujmując rzecz 
szerzej, wciąż wiedza o inwe-
stowaniu i rynku kapitałowym 
jest w Polsce na bardzo niskim 
poziomie. Nie brak apeli, aby 
położyć na tę kwestię większy 
nacisk na pierwszych etapach 
edukacji. Bez tego polskie 
szkoły opuszczać będą rze-
sze ekonomicznych ignoran-
tów, którym różni cwaniacy 
z  łatwością będą wciskać 
„inwestycje” w rodzaju Amber 
Gold. 

Dlaczego wiedza o  inwesto-
waniu pasywnym jest szcze-
gólnie ważna? Dlatego, że to 
inwestowanie długotermino-
we przeznaczone dla tych, 
którzy chcą gromadzić kapitał 
np. na cele emerytalne lub inne 
zlokalizowane w odległej przy-
szłości. Zalety pasywnego in-
westowania w takich przypad-
kach są na tyle duże, że wiele 
osób wiedza na ten temat za-
chęcić może do oszczędzania 
w  ogóle. Z  tym wszak wciąż 
jest w Polsce problem. 

będzie inna od sumy wartości 
akcji tworzących go spółek. 

Inwestowanie pasywne 
w Polsce, czyli  
idzie nowe?

Inwestowanie pasywne cie-
szy się na dojrzałych ryn-
kach wielką popularnością. 
Decydują o  tym omówione 
wyżej zalety, przede wszyst-
kim niskie koszty i  potężna 
oszczędność czasu związana 
z tego typu alokacją kapitału. 
Na rynku amerykańskim już 
niemal połowa środków trafia 
właśnie do podmiotów dzia-
łających według tej strategii 
inwestycyjnej. Zainteresowa-
nie inwestowaniem pasyw-
nym potwierdzają także dane, 
pokazujące, jak trudno jest 
pobić rynek.
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 Wiedza o rynku kapitałowym jest  
w Polsce na bardzo niskim poziomie. 

Warto na tę kwestię położyć większy 
nacisk na pierwszych etapach edukacji. 
Bez tego polskie szkoły opuszczać będą 
rzesze ekonomicznych ignorantów.

Katarzyna 
Szwarc  
– pełnomocnik 
ministra finan-
sów ds. Stra-
tegii Rozwoju 
Rynku Kapita-
łowego.
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cje, zupełnie inne działania 
i mechanizm podatkowy. Inny 
jest też mechanizm polegają-
cy na tym, że sprzedawanie 
ETF przez jednego z  uczest-
ników funduszu nie ma wpły-
wu na innych uczestników, co 
w  wypadku FIO ma znacze-
nie. Zatem są to zupełnie inne 
formuły. Bardzo dużym wy-
siłkiem z naszymi partnerami 
z Izraela z BETA Security i ich 
polskimi współpracownika-
mi wypracowaliśmy na bazie 
ustawy o  funduszach regu-
lacje dotyczące, nazwijmy to, 
polskiej wersji ETF. Zajęło to 
jednak trzy lata i było niezwy-
kle skomplikowane. Ale i  tak 
nie uda się uniknąć kosztów. 
A ETF musi być tani. Przy tym 
bardzo wysoko oceniam to, że 
pani Katarzyna Szwarc pod-
jęła się takiego dużego za-

Wiele wskazuje na to, że nad-
chodzi dobry czas dla pa-
sywnego inwestowania w na-
szym kraju. Powstają kolejne 
instrumenty pozwalające na 
tę formę lokowania kapitału. 
Chociaż wciąż nam daleko do 
USA, to jednak widać pewien 
wyraźny trend na korzyść 
pasywnego inwestowania. 
O  planowanych zmianach 
sprzyjających temu kierunko-
wi mówiła w rozmowie z por-
talem FPG24.pl Katarzyna 
Szwarc, pełnomocnik ministra 
finansów ds. Strategii Rozwo-
ju Rynku Kapitałowego:

– Tymczasem instytucje fi-
nansowe, które wprowadzają 
na rynek ETF, zidentyfiko-
wały pewne bariery dla tych 
produktów. Chcemy na te 
wyzwania odpowiedzieć. Za-
proponowaliśmy dwa rozwią-
zania. Przekształcenie fundu-
szy ETF w  fundusze otwarte 
– FIO i  umożliwienie obrotu 
jednostkami inwestycyjnymi. 
To rozwiązanie nieco zbliży-
łoby nas do tego, jak fundusze 
ETF funkcjonują w  Europie. 
Drugie rozwiązanie jest bar-
dziej uznaniowe, tzn. uznanie 
istniejących funduszy za tzw. 
fundusze UCITS. Te zmia-
ny rozwiązałyby problemy, 
z  którymi zmagają się dziś 
dostarczyciele funduszy ETF 
na polskim rynku, jak na przy-
kład kosztowana konieczność 
corocznego obowiązku pro-
spektowego. Tym niemniej na 
pewno musimy też działać od 
strony popytowej, czyli mó-
wić: „Słuchajcie, są takie fun-
dusze umożliwiające proste 

inwestowanie niż wybieranie 
samemu koszyka akcji”.

O likwidacji barier dla ETF mó-
wił także na łamach wrześnio-
wego „Forum Polskiej Gospo-
darki” prezes Giełdy Papierów 
Wartościowych Marek Dietl:

– Ministerstwo Finansów 
chce napisać ustawę o  ET-
F-ach. To dobrze, bo ETF-y 
nie działają w  Polsce tak jak 
otwarte fundusze inwestycyj-
ne – to są dwie różne legisla-
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Polska gieł-
da wciąż cze-
ka na nowe 
otwarcie. Je-
żeli nasz ro-
dzimy rynek 
kapitałowy 
miałby być 
dobrym miej-
scem do roz-
woju pasyw-
nych form 
inwestowa-
nia, nieodzow-
ne są zmiany 
prawne.

RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG Czy inwestowanie pasywne zmieni polski rynek?

 Jeśli zmiany prawne dotyczące 
inwestowania pasywnego zostaną 

dobrze przygotowane, a informacja o nich 
skutecznie przekazana opinii publicznej,  
to jest szansa na to, że ten typ alokacji 
kapitału przyciągnie na giełdę inwestorów.
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aktualne pozostaje pytanie, 
na ile trwałe są te zjawiska. 
Można bowiem przyjąć za 
całkiem prawdopodobne, że 
gdyby nie niskie stopy pro-
centowe, warszawski parkiet 
dalej tkwiłby w marazmie, jaki 
zafundowała mu likwidacja 
OFE. Przez wiele lat wyda-
wało się, że mamy prężny 
rynek kapitałowy właśnie za 
sprawą otwartych funduszy 

emerytalnych. Jak jest na-
prawdę, okazało się, kiedy 
kolejne rządy stopniowo, acz 
konsekwentnie wygaszały te 
fundusze. Bez publicznych 
pieniędzy (za takie pienią-
dze trafiające do OFE uznał 
w swoim orzeczeniu Trybunał 
Konstytucyjny) giełda zaczę-

ła być marginalizowana i co-
raz bardziej oczywista stawa-
ła się konieczność wykonania 
jakiegoś ruchu, który pozwoli 
jej ponownie zakwitnąć.

Jeśli zmiany prawne doty-
czące inwestowania pasyw-
nego zostaną dobrze przygo-
towane, a  informacja o  nich 
skutecznie przekazana opi-
nii publicznej, to jest spora 
szansa na to, że właśnie ten 
typ alokacji kapitału przycią-
gnie na giełdę inwestorów. 
Prostota, niskie koszty i  per-
spektywa długookresowa 
sprzyjać mogą pojawieniu się 
na GPW stabilnego strumie-
nia pieniędzy, które zapewnią 
wzrost znaczenia rynku ka-
pitałowego w Polsce. Nie ma 
oczywiście pewności, czy tak 
będzie. To zależy od tego, czy 
po drodze nie zostaną popeł-
nione błędy. Sądzę jednak, że 
perspektywy, jakie rysują się 
obecnie przed polską giełdą, 
także dzięki promocji inwe-
stowania pasywnego, są na-
prawdę obiecujące. 

dania. Zwykle ludzie nie lubią 
robić drobiazgów, ale nie lubią 
też dużych zadań.

Z  wypowiedzi prezesa Dietla 
wynika, że opracowanie roz-
wiązań legislacyjnych wpro-
wadzających w  Polsce świa-
towe standardy – jeśli chodzi 
o inwestowanie pasywne – to 
zadanie, które trudno nazwać 
drobiazgiem. Wydaje się jed-
nak, że aby rodzimy rynek 
kapitałowy był dobrym miej-
scem do rozwoju pasywnych 
form inwestowania, zmiany 
prawne są nieodzowne. Wie-
le wskazuje także na to, że 
w  najbliższym czasie można 
się ich spodziewać. 

Polski rynek kapitałowy 
będzie pasywny?

Trudno mieć wątpliwości 
co do tego, że polska giełda 
wciąż czeka na nowe otwar-
cie. Chociaż ostatnio dzieje 
się na niej więcej zarówno 
jeśli chodzi o  napływ środ-
ków, jak i  liczbę debiutów, to 
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Aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce w PLN
(dane IZFiA)
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Komentarz: W ciągu roku wartość rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce wzrosła o niemal 45 mld zł, co daje 16,5 proc. r/r. Być 
może już nie długo znaczna część tej sumy będzie lokowana w funduszach pasywnych.

 Przez wiele lat wydawało się,  
że mamy prężny rynek kapitałowy za 

sprawą otwartych funduszy emerytalnych. 
Jak jest naprawdę, okazało się, kiedy 
kolejne rządy stopniowo, acz 
konsekwentnie wygaszały te fundusze.



Początkowo włączył się w ży-
cie emigracji, z którego jed-
nak szybko się wycofał, zrażony 
niepotrzebnymi sporami we-
wnętrznymi. Całą swoją energię 
postanowił więc skupić na na-
uce. A że szczególnie intereso-
wały go matematyka i chemia, 
postanowił podjąć dalszą na-
ukę w Wyższej Szkole Polskiej 
na Montparnasse oraz w cesar-
skiej Szkole Górniczej. Dużym 
ułatwieniem w życiu na francu-
skiej ziemi było nazwisko, o któ-

rym we wpływowych 
kręgach nad Sekwa-
ną doskonale pa-
miętano. To w koń-
cu Napoleon wybrał 
przodka Erazma 
na strażnika swoich 
snów na Wyspie św. 
Heleny. 

Erazm nie miał 
więc większych pro-
blemów z dosta-
niem się do pre-
stiżowej Szkoły 
Inżynierii Wojsko-
wej w Metz. Oczy-
wiście same konek-

sje nie wystarczyłyby, gdyby 
młody Polak nie posiadał łatwo-
ści w przyswajaniu wiedzy. Nie-
bawem jednak oprócz sukcesów 
w nauce Jerzmanowski musiał 
się wykazać także odwagą, gdy 

Kim był człowiek, który 
oprócz niezwykłego ge-
niuszu i biznesowej żył-

ki, miał także złote serce? Mowa 
o Eraźmie Jerzmanowskim, któ-
ry urodził się w 1844 r. w Do-
manikowie, nieopodal Gostynia, 
w ziemiańskiej rodzinie (her-
bu Dołęga) o silnych tradycjach 
patriotycznych. Młody Erazm 
miał skąd czerpać wzory – jego 
przodek Franciszek Jerzmanow-
ski zasłynął odmową podpisania 
traktatu I rozbioru Polski. Jerz-
manowscy stali też do same-
go końca u boku Napoleona – 
Jan Paweł Jerzmanowski, będąc 
oficerem wojska Księstwa War-
szawskiego, towarzyszył cesa-
rzowi na wygnaniu na Wyspie św. 
Heleny, za co otrzymał francuską 
Legię Honorową. Nic zatem dziw-
nego, że bohater naszej opowie-
ści poszedł w ślady przodków. 

Początki w mundurze
Erazm odebrał ziemiańskie wy-
chowanie, a następnie uczęsz-

czał do gimnazjum gubernialne-
go w Warszawie, które ukończył 
w 1862 r., tuż przed wybuchem 
powstania styczniowego. Podjęte 
studia w Instytucie Politechnicz-
nym i Rolniczo-Le-
śnym w Puławach, 
które wówczas nazy-
wały się Nową Alek-
sandrią, przerwał na 
wieść o wybuchu ko-
lejnego zrywu Po-
laków. Młodzieniec 
dołączył do par-
tii Mariana Langie-
wicza, biorąc udział 
w jego kampanii za-
kończonej klęską. 
Ratując się przed 
srogą zemstą cara-
tu, postanowił uciec 
za granicę, w czym 
początkowo przeszkodziły mu 
władze austriackie, internując go 
w Ołomuńcu. W końcu jednak 
w 1864 r. udało mu się wyjechać 
przez Szwajcarię do mekki pol-
skiej emigracji, czyli do Paryża. 

     POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

Za oceanem zrobił oszałamiającą karierę 
w gazownictwie, stając się dzięki temu jednym 
z najbogatszych przemysłowców w Stanach 
Zjednoczonych. Nazywany polskim baronem, który 
oświetlił Amerykę, okazał się także hojnym filantropem, 
któremu do końca życia leżały na sercu polskie sprawy.
 Jarosław  MAŃKA
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Polski baron, który
oświetlił Amerykę

To był finansowy 
sukces kompanii 
gazowej, na 
czele której 
Jerzmanowski 
stał przez 13 lat. 
Rozpoczęła się 
niespotykana 
wcześniej w historii 
Ameryki akcja 
przejmowania 
innych spółek.



Erazm Jerzmanowski

51FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI



Zaczął się zastanawiać nad tym, 
czy nie można ulepszyć przy-
wiezionej z Paryża technologii 
wykorzystywania gazu do ulicz-
nego oświetlenia. Postanowił ta-
niej wyprodukować gaz przy 
pomocy węgla bitumicznego, 
a potem ulepszyć jego wydaj-
ność przy pomocy dodatkowe-
go nawęglania w specjalnym 
urządzeniu. Szybko podjął pra-
ce mające na celu udoskonale-
nie pomysłu du Motaya (meto-
da umożliwiająca zastosowanie 
gazu do oświetlenia ulic). Żmud-
ne badania zajęły Jerzmanow-
skiemu kilka lat. W międzycza-
sie, w 1879 r. Stany Zjednoczone 
przyznały mu swoje obywatel-
stwo. 

Okupiony ciężką pracą wy-
siłek opłacił się po stokroć. 
W 1882 r. Jerzmanowski uzyskał 
pierwszy patent na udoskonalo-
ną metodę du Motaya. Nie tyl-
ko usprawnił sposób oświetlenia 
ulicznego i uczynił go o wiele 
tańszym od dotychczasowego, 
ale potrafił także przekuć swój 
wynalazek na pieniądze. I to na-
prawdę konkretne. 

Gaz produkowany w gazow-
ni Jerzmanowskiego był o wiele 
bardziej bezpieczny od dotych-
czas używanego. Polak opaten-
tował w ramach swojej koncep-
cji również użycie wapienia. Na 
skutek tego zwiększyła się ka-
loryczność gazu, a także zo-
stał zredukowany tlenek wę-
gla – czyli trująca substancja. 
Jerzmanowski opatentował tak-
że konstrukcję generatora i za-
stosowanie węgla bitumicznego. 
Łącznie posiadał „licencje” na 22 
rozwiązania eksploatacji gazu 
wodnego do oświetlenia.

w mundurze francuskiego ofice-
ra przyszło mu walczyć w wojnie 
francusko-pruskiej. 

Po porażce Francji Jerzma-
nowski postanowił odejść z ar-
mii i poświęcić się pracy inży-
nierskiej. Stałe zajęcie udało mu 
się znaleźć w firmie przemy-
słowca Cypriena Tessie du Mo-
taya w Paryżu. Profil produk-
cji francuskiego przedsiębiorcy 
był zgodny z zainteresowania-
mi Jerzmanowskiego. Du Mo-
tay zajmował się produkcją gazu 
oświetleniowego. Jerzmanow-
ski jeszcze wtedy nie wiedział, że 
podejmując pracę w tej właśnie 
firmie, zdobędzie wiedzę, która 
na amerykańskiej ziemi zapro-
centuje (dosłownie) trzecią for-
tuną w Stanach Zjednoczonych!

Szczęściu trzeba pomóc
Niespełna dwa lata po podję-
ciu pracy przy produkcji gazu 
oświetleniowego u du Motaya 
Jerzmanowski został wysłany 
jako przedstawiciel firmy swoje-
go pryncypała do USA. W 1873 r. 
stanął na amerykańskiej ziemi. 

Wkrótce po przybyciu do 
Stanów Zjednoczonych ożenił 
się z Amerykanką Anną Koester. 
Ustabilizowane życie prywatne 
dało mu kolejny impuls do reali-
zacji swoich pragnień. Śmiałków, 
którzy marzyli wówczas o wy-
jeździe do Ameryki i zawojowa-
niu świata, nie brakowało, jed-
nak tylko nielicznym takie plany 
udało się ziścić. Dzięki geniuszo-
wi i niezłomności Jerzmanowski 
osiągnął sukces przekraczający 
wręcz jego marzenia.

Jak wspominał później w No-
wym Jorku podczas uroczysto-
ści z okazji 24. rocznicy wybuchu 

powstania styczniowego: „Gdym 
chwycił za kij pielgrzymi pol-
skiego tułacza, jedna tylko myśl 
mną kierowała – zdobyć fortunę 
(...) Pragnąłem fortuny, bo czu-
łem, że to jest potęga, której nam 
potrzeba, jeżeli istotnie prze-
wodniczy nam zamiar odbudo-
wania Polski”. 

Ale po kolei…
Odbudowujące się po znisz-

czeniach wojny secesyjnej Sta-
ny Zjednoczone były krajem 
kipiącym niespożytą energią 
o wielkich możliwościach. Kraj 
ten szybko jednak weryfiko-
wał zdolności i pracowitość emi-
grantów. Oczywiście potrzeb-
ny też był łut szczęścia, jednak 
szczęściu trzeba umieć pomóc. 
Emigrant z Polski doskonale 
wiedział, jak tego dokonać.

Patent wart miliony
Jerzmanowski dostrzegł, że czas 
dobrej koniunktury gospodar-
czej amerykańskiego państwa 
może być też szansą dla niego. 
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Erazm Jerz-
manowski nie 
tylko udosko-
nalił meto-
dę oświetle-
nia ulicznego 
i uczynił ją 
o wiele tańszą 
od dotychczas 
używanej, ale 
potrafił także 
przekuć swój 
wynalazek na 
pieniądze.





je pochodzenie. Mówił, że jest 
„polskim uchodźcą z zaboru ro-
syjskiego”, nawiązując tym sa-
mym do ówczesnej sytuacji na 
mapie Europy, na której próżno 
było szukać państwa polskiego. 

Jerzmanowski był także 
przywiązany do polskiej trady-
cji chrześcijańskiej. Był gorliwym 
katolikiem – do grona jego przy-

jaciół zaliczał się 
m.in. kardynał Mie-
czysław Ledóchow-
ski. Postawa pole-
gająca na niesieniu 
pomocy potrzebu-
jącym znalazła mu 
w przyszłości jedy-
ne w swoim rodzaju 
uznanie papieża Le-
ona XIII. Ojciec Świę-
ty w specjalnym 
Breve z 26 kwiet-
nia 1889 r., w nagro-
dę za zasługi dla 
„Kościoła, Ojczyzny 

i Ludzkości” uhonorował go Ko-
mandorem Orderu Św. Sylwe-
stra. Była to nagroda ze wszech 

Spółka z Rokeffelerem
W 1884 r. znany amerykań-
ski finansista William Rockefel-
ler założył własną gazownię 
The Equitable Gas Light Compa-
ny. Jerzmanowski został współ-
udziałowcem tego przedsiębior-
stwa. Oferowało ono gaz o 50 
centów tańszy za jednostkę niż 
konkurencja. Sukcesem nowej 
spółki okazała się cena kosztów 
produkcji gazu, która dzięki pa-
tentowi Jerzmanowskiego spa-
dła aż o 15 proc. 

To był finansowy sukces 
kompanii gazowej, na czele któ-
rej Jerzmanowski stał przez 13 
lat. Rozpoczęła się niespotyka-
na wcześniej w historii Amery-
ki akcja przejmowania przez The 
Equitable Gas Light Company 
innych spółek gazowych na te-
renie całych Stanów Zjednoczo-
nych. Firma Jerzmanowskiego 
i Rockefellera dzięki wynalazko-
wi Polaka stała się niemal mo-
nopolistą produkcji gazu oświe-
tleniowego na amerykańskiej 
ziemi. Jerzmanowski przejął 

m.in. spółki w Chicago, Detroit, 
Indianapolis, Troy, Albany, Bal-
timore i Lafayette. 

O polskim powstańcu stycz-
niowym zaczęło być też gło-
śno w amerykańskiej prasie, któ-
ra z dużym podziwem pisała 
o „polskim baronie, który oświe-
tlił Amerykę”. Mimo olbrzymiej 
fortuny, którą przyniosła mu 
produkcja tańszego 
gazu oświetlenio-
wego, nie zaprzestał 
prac badawczych. 

Order od papieża 
Zdobyty mają-
tek był dla Jerzma-
nowskiego jedynie 
środkiem do osią-
gnięcia celu. A tym 
celem było wspie-
ranie na wszelkie 
możliwe sposoby 
rodaków uciemiężo-
nych pod zaborami 
na ziemiach polskich i rozrzuco-
nych tułaczym losem po świecie. 
On sam często podkreślał swo-
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Akademia 
Umiejętno-
ści powsta-
ła w Krakowie 
w 1872 r.  
Od 1915 r. 
przyznawała 
nagrodę Jerz-
manowskich, 
zwaną „polską 
Nagrodą  
Nobla”.

Często podkreślał, 
że skuteczną 
bronią w walce 
o niepodległość 
jest pieniądz. 
Wskazywał przy 
tym na przykład 
Irlandii, której 
podobnie jak Polski 
nie było wówczas 
na mapie Europy.
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miar zasłużona, gdyż działania 
Jerzmanowskiego dla „Kościo-
ła, Ojczyzny i Ludzkości” były 
ogromne.  

Polski wynalazca stał na cze-
le Komitetu Centralnego Dobro-
czynności oraz aktywnie działał 
w Związku Narodowym Polskim 
w Stanach Zjednoczonych oraz 
utrzymywał Czytelnię Polską. 
Wspierał także dużymi nakła-
dami finansowymi nowojorskie 
Towarzystwo Dobroczynno-
ści. Starał się mądrze pomagać 
swoim rodakom – chętniej da-
wał wędkę niż samą rybę. Po-
moc dla polskich emigrantów, 
której Jerzmanowski poświęcał 
właściwie każdy wolny czas, po-
legała najczęściej nie na dawa-
niu im pieniężnych zapomóg, 
ale na pomocy w znalezieniu 
pracy, tak by sami mogli zaro-
bić na utrzymanie siebie i swo-
jej rodziny. 

Często podkreślał też, iż sku-
teczną bronią w walce o nie-
podległość jest pieniądz. Wska-

zywał przy tym na przykład 
Irlandii, której podobnie jak Pol-
ski nie było wówczas na mapie 
Europy. – Tą samą bronią walczy 
dziś Irlandia (…) Ich potęgą jest 
pieniądz, który każdy (…) skła-
da na ołtarzu ojczyzny – mawiał.

Przestrzegał jednocześnie 
przed nadmiernym uleganiem 
amerykanizacji oraz przed pod-
dawaniem się kulturze masowej. 
Słowa Jerzmanowskiego, choć 
wypowiedziane w wieku XIX, wy-
dają się być bardziej aktualne 
również w wieku XXI.

Na kłopoty Jerzmanowski
W 1895 r., ku zaskoczeniu zarów-
no Amerykanów, jak i tamtejszej 
Polonii, postanowił wycofać się 
ze świetnie prosperującej spółki 
gazowej. Wycofał się także z ży-
cia publicznego. Rok później ra-
zem ze swoją żoną postanowili 
wyjechać z Ameryki do Krako-
wa, by zamieszkać na uboczu, 
w zakupionym wcześniej ma-
jątku ziemskim w podkrakow-

skim Prokocimiu. A warto przy-
pomnieć, że jeszcze w 1887 r. 
dalekowzroczny Jerzmanowski 
rozpoczął zbiórkę funduszy na… 
Skarb Narodowy, który z własnej 
kieszeni hojnie wspierał, nama-
wiając do podobnego postępo-
wania swoich rozlicznych znajo-
mych. Wspomagał także polskie 
Muzeum Narodowe w Rapper-
swill, przekazując znaczne kwo-
ty na jego fundusz. Wyszukiwał 
nawet i przekazywał tam liczne 
dzieła sztuki.  

Nie zapominał też o Polakach 
w kraju. W Krakowie sfinanso-
wał wawelskie witraże Mehof-
fera. Natomiast kiedy rodaków 
dotykały klęski (powodzie, po-
żary, nieurodzaj, głód), spieszył 
z pomocą: zakładał ochronki dla 
dzieci, fundował i finansował 
działalność czytelni i szkół. Od 
1890 r. regularnie przyjeżdżał 
do Krakowa, gdzie spotykał się 
z rodziną oraz przyjaciółmi, m.in. 
z Adamem Asnykiem. Jerzma-
nowski wsparł jego ideę powo-

Izba Historii 
Starego Pro-
kocimia – jej 
uroczyste 
otwarcie miało 
miejsce 6 lute-
go 2009 r., 
a w czerwcu 
2011 r. na jej 
ścianie fron-
towej powsta-
ło malowi-
dło autorstwa 
Jerzego Roj-
kowskiego, 
przedstawiają-
ce panoramę 
Prokocimia 
z lat 30. ubie-
głego wieku 
i portrety naj-
bardziej zna-
nych właścicie-
li wsi – Erazma 
i Anny Jerz-
manowskich.

Erazm Jerzmanowski
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nie urodzonej w granicach Pol-
ski 1772 r., religii rzymskokato-
lickiej, który, względnie która 
przez swe prace literackie, na-
ukowe lub humanitarne doko-
nywane z pożytkiem dla oj-
czystego kraju potrafił, lub 
potrafiła zająć wybitne stano-
wisko w społeczeństwem pol-
skim”.

„Polskiego Nobla” po raz 
pierwszy przyznano w 1915 r. 
Otrzymał go za działalność hu-
manitarną książę Adam Stefan 
kardynał Sapieha. Rok później 
uhonorowany nią został Hen-
ryk Sienkiewicz, a już w nie-
podległej Polsce, w 1919 r., na-
groda trafiła w ręce Ignacego 
Jana Paderewskiego. W okre-
sie II Rzeczypospolitej laure-
atami Nagrody Erazma i Anny 
Jerzmanowskich byli m.in.: zna-
ny historyk Oswald Balzer, zoo-
log Benedykt Dybowski oraz 
poeta Jan Kasprowicz. Przyzna-
wanie nagród zostało przerwa-
ne na skutek wybuchu II wojny 
światowej i zawieszone w okresie 
PRL. Dopiero w 2009 r. Polska 
Akademia Umiejętności reakty-
wowała nagrodę, przyznając ją 
Janinie Ochojskiej, a w roku na-
stępnym malarzowi Jerzemu 
Nowosielskiemu.

Polska jako wspólnota
Dzisiaj Erazm Jerzmanowski 
z pewnością byłby orędowni-
kiem patriotyzmu gospodar-
czego i pomnażania polskie-
go kapitału. Był też człowiekiem, 
który potrafił się swoim bogac-
twem umiejętnie dzielić, gdyż 
myślał o Polsce jako o wspólno-
cie. Jakże dzisiaj brakuje takiego 
myślenia… 

łania do życia Szkoły Ludowej 
w Krakowie, stając się poniekąd 
jej materialnym założycielem. 
Był także mecenasem licznych 
przedsięwzięć kulturalnych, 
hojnie łożył m.in. na Wysta-
wę Krajową we Lwowie w 1894 r. 
czy Krakowskie Towarzystwo 
Oświaty Ludowej, popierają-
ce ideę szerzenia oświaty wśród 

chłopów. Znacznymi dotacjami 
zasilał też polskie instytucje fi-
nansowe jak np. Bank Ziemski 
w Poznaniu.

Polska Nagroda Nobla
Po przeprowadzce do Proko-
cimia państwo Jerzmanow-
scy nie brali aktywnego udziału 
w życiu towarzyskim i kultural-
nym Krakowa, nie bywali na kra-
kowskich salonach u Tarnowskich 
czy Potockich. Erazm, zwany „sa-
motnikiem z Prokocimia”, regu-
larnie przyjeżdżał ze swojego 
majątku do Krakowa, gdzie w ka-
wiarni hotelu Grand, należącego 
do jego przyjaciela Eustachego 
Jaxy-Chronowskiego, spotykał 
się z wąskim gronem oddanych 

przyjaciół, najczęściej wetera-
nów powstania styczniowego. 
Nadal jednak leżały mu na sercu 
polskie sprawy, o czym wszyscy 
mogli przekonać się po jego na-
głej śmierci. Erazm Jerzmanow-
ski nie doczekał niepodległej 
Polski. Zmarł 7 lutego 1909 r. 
na skutek komplikacji po prze-
bytym zapaleniu płuc. Spoczy-

wa na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie. 

Na mocy pozostawionego 
przez niego testamentu oprócz 
licznych donacji ustanowił tak-
że „polską Nagrodę Nobla” czyli 
Fundację Nagród im. Śp. Erazma 
i Anny małżonków Jerzmanow-
skich, której działalność mia-
ła spoczywać w pieczy krakow-
skiej Akademii Umiejętności, 
a wejść w życie po śmierci Anny 
Jerzmanowskiej (która nastąpi-
ła w 1912 r.). Kapitał fundacji był 
niebagatelny, gdyż wart był aż 
365 kg złota.

W statucie fundacji przeczy-
tać możemy: „Co roku ma być 
wypłacona Polakowi, względnie 
Polce, urodzonemu, względ-

Pałac w Pro-
kocimiu – to 
tutaj miesz-
kało małżeń-
stwo Jerzma-
nowskich po 
przyjeździe ze 
Stanów Zjed-
noczonych.
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KOMUNIKACJA

Film Grupy LOTOS zwyciężył na Festiwalu 
FilmAT w kategorii filmów korporacyjnych 

i instytucjonalnych. Pierwsze miejsce w subkategorii 
„Zasoby ludzkie: rekrutacja, budowanie marki 

pracodawcy, osobowości/portrety” jury przyznało 
produkcji „LOTOS jest kobietą”.

cji życiem kobiet. Niezwykłych, 
bo każda pracuje na stanowi-
sku, które zwykliśmy uznawać 
za „typowo męskie”. Każda z nich 
– prywatnie i zawodowo – zaj-
muje się czymś wyjątkowym, 
a wszystkie łączy LOTOS. 

Opowieść o ludziach
Dlaczego ten właśnie film zyskał 
sympatię jury? – Jest nietypowy, 
wyróżnia się na tle sztampowych 
produkcji, pokazujących budyn-
ki i sekretariaty. Widzimy tu inne 
podejście do tematu. Doceniły to 
zwłaszcza zasiadające w naszym 
jury kobiety. Reżyser pokazał 
pracę pań w bardzo trudnych, 
wymagających dziedzinach. Ko-
biety, które sięgają wysoko i wy-
konują zadania, których nie każ-
dy z nas by się podjął. Brawo dla 
filmowca, który potrafił to po-
kazać. Ten obraz zostanie w na-
szej pamięci, a właśnie to powin-
no być celem każdego twórcy  
– podsumowuje Ewa Kotus, dy-
rektor FilmAT Festiwalu i prezes 
Fundacji Tourfilm Academy.

– Wideo jest jednym z naj-
skuteczniejszych narzędzi do ko-
munikacji, zarówno wewnętrznej, 

jak i zewnętrznej. Z tego powo-
du kładziemy tak duży nacisk na 
produkcje wideo, tak pod wzglę-
dem ich walorów merytorycz-
nych, jak też artystycznych oraz 
wysokiej jakości technicznej. Sta-
wiamy na produkcje opowiadają-
ce przede wszystkim o ludziach, 
którzy tworzą firmę. Przyznana 
nagroda jest dowodem na to, że 
nasze starania zostały dostrze-
żone i docenione. Dziękuję moim 
pracownikom, którzy przyczyni-
li się do tego sukcesu  – dodaje 
Adam Kasprzyk, dyrektor ds. ko-
munikacji Grupy LOTOS.

W filmie występują: prezes 
zarządu Grupy LOTOS – Zofia 
Paryła, Safety Officer na platfor-
mach LOTOS Petrobaltic – Marta 
Smeja, starszy specjalista w Za-
kładzie Gospodarowania i Utrzy-
mania Wagonów LOTOS Kolej 
– Katarzyna Tysarczyk oraz spe-
cjalista Pracowni Instrumentalnej 
LOTOS Lab – Michalina Czaja.

Teraz film „LOTOS jest kobie-
tą” zostanie zaprezentowany na 
festiwalu Corporate Media & TV 
Awards w Cannes, gdzie powal-
czy o kolejną nagrodę z produk-
cjami z całego świata. 

Międzynarodowy Festi-
wal FilmAT jest polskim 
członkiem Międzyna-

rodowej Organizacji Festiwa-
li Filmów – CIFFT (Comité Inter-
national des Festivals du Film 
Touristique) z siedzibą w Wied-
niu. Jego celem jest prezenta-
cja najnowszych trendów w dzie-
dzinie filmów dokumentalnych, 
reportaży telewizyjnych, ko-
munikacji turystycznej, filmów 
korporacyjnych i instytucjonal-
nych oraz ocena produkcji au-
diowizualnych pod względem 
poziomu artystycznego i moż-
liwości wpływania na grupę do-
celową. Do tegorocznej edycji 
zgłoszono 232 filmy, z czego ok. 
150 zostało zakwalifikowanych 
do konkursu, a 30 proc. z nich 
stanowiły filmy korporacyjne. 

Łączy je LOTOS
W jury konkursu zasiadają uzna-
ni specjaliści z zakresu produkcji 
filmowej i telewizyjnej. Nagro-
dzony film „LOTOS jest kobie-
tą” powstał z okazji Dnia Kobiet 
w marcu 2021 r. Jego celem było 
pokazanie charyzmatycznych, 
pełnych miłości, pasji i fascyna-

I nagroda dla LOTOSU 
na festiwalu FilmAT

fot. Grupa LOTOS

Materiał  
przygotowany  
we współpracy 

 z Grupą  
LOTOS
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O tym, że organizacje kartowe i działające 
z nimi ramię w ramię międzynarodowe banki 
wszelkimi sposobami dążą do zniechęcenia 
ludzi do gotówki i całkowitego wyeliminowania 
jej z obiegu, wiemy nie od wczoraj. Warto 
uważnie obserwować ich działania, do których 
coraz mocniej wprzęgają rządy wielu państw, 
zwiększając kontrolę nad obywatelami 
i pozyskując nowe narzędzia do modelowania 
prywatnego życia. Robert  AZEMBSKI

Przyszłość bez gotówki.
Za to z inwigilacją  
i ekokontrolą

Model kontroli popu-
lacji chińskiej za po-
mocą scoringu spo-

łecznego jest przynajmniej 
transparentny. Globalżercy 
świata zachodniego, w kra-
jach znajdujących się w orbi-
cie ich wpływów, zaszczepia-
ją własną wersję tego systemu. 
Robią to stopniowo. Nie wia-
domo, w co się on ostatecznie 
przerodzi, mamy się tego na-
wet nie domyślać. Póki co sys-
tem bezgotówkowy wprowa-
dzany jest etapami i dość łatwo 
daje się „sprzedać” pod szyl-
dem wygody oraz bezpieczeń-
stwa. A ostatnio także – ochro-
ny planety. 

Uważaj, co kupujesz!
„Czy wiesz, ile węgla jest emi-
towanego, aby wyproduko-
wać Twoją koszulę, posiłek lub 
telefon?” – czytamy na jed-
nej z „europejskich” stron ad-
resowanych do młodych ludzi. 
„To zależy od Twoich wyborów 
dotyczących produkcji i kon-
sumpcji. Lot samolotem emituje 
285 g węgla na kilometr w po-
równaniu ze 104 g w przypadku 
jazdy samochodem i 14 g – po-
ciągiem. To samo dotyczy ro-
dzaju mięsa lub ryb, które jesz, 
lub rodzaju dżinsów, które ku-
pujesz”.

Masz więc, człowieku, po-
wstrzymać się od „złej kon-

sumpcji”. A raczej – kupować 
to, co ci podpowiemy. Wkrót-
ce zaś wyłącznie to, na co ci ze-
zwolimy.

Thierry Baudet, lider ho-
lenderskiej partii Forum na 
rzecz Demokracji, przema-
wiając ostatnio w parlamencie 
nt. agendy COVID-19, zwrócił 
uwagę na fakt, że organizacje 
kartowe pracują nad wdroże-
niem systemu centralnego re-
jestrowania śladu CO2 robio-
nych zakupów. Idea jest taka, 
by konsument nie mógł już nic 
wydawać, gdy osiągnie maksy-
malny poziom CO2 w zakupio-
nych rzeczach, których produk-
cja – zdaniem tzw. ekologistów 
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Przyszłość bez gotówki.
Za to z inwigilacją  
i ekokontrolą

System 
bezgotówkowy 
wprowadzany jest 
etapami i dość 
łatwo daje się 
„sprzedać” pod 
szyldem wygody, 
bezpieczeństwa 
i ochrony planety.

na usługach globalżerców – 
przekracza arbitralnie przyjęte 
normy śladu węglowego. 

Ślad węglowy to 
– jak się uważa – 
całkowita ilość emi-
sji gazów cieplar-
nianych, związana 
bezpośrednio lub 
pośrednio z dzia-
łalnością człowieka. 
Źródłami „złej emi-
sji” może być wy-
twarzanie energii 
elektrycznej i pro-
duktów przy uży-
ciu paliw kopalnych czy korzy-
stanie z transportu masowego. 
Na przykład jedna tona metanu 

odpowiada 25 tonom dwutlen-
ku węgla. Ilość każdego z emi-
towanych gazów jest skrupulat-

nie przeliczana na 
ekwiwalent CO2.

Ślad węglowy  
w twoich 
wydatkach
Spersonalizowa-
ne śledzenie naszej 
„niszczycielskiej” 
aktywności dla pla-
nety proponuje or-
ganizacja kartowa 
Mastercard. „Kiedy 

masz dobry wgląd we wpływ 
swojego codziennego śladu 
węglowego, możesz wprowa-

dzić niewielkie poprawki, które 
przyniosą realne zmiany”. Za-
mieszczony na stronie tej glo-
balnej organizacji kalkulator 
ma umożliwiać poznanie sza-
cunkowego śladu węglowego 
we wszystkich naszych zaku-
pach. „W każdym miesiącu Twój 
ślad węglowy jest sprawdzany 
w różnych kategoriach wydat-
ków, aby umożliwić Ci lepsze 
zrozumienie, gdzie Twój wpływ 
jest największy i gdzie możesz 
spróbować go zredukować” – 
czytamy na stronie interneto-
wej firmy.

W kwietniu 2019 r. szwedzki 
startup Doconomy, we współ-
pracy właśnie z Mastercard, 



wprowadził pierwszą na świe-
cie kartę kredytową z limi-
tem... emisji dwutlenku węgla. 
Jak sam się chwali, w ten spo-
sób wyszedł naprzeciw po-
stulatom Sekretariatu ONZ 
ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) 
i chce zachęcać do globalnych 
działań na rzecz ochrony kli-
matu. Karta płatnicza Do Black 
nie tylko ma pomóc użytkow-
nikom śledzić i mierzyć emisje 
CO2 związane z ich zakupami, 
ale także aktywnie „ograniczyć 
wpływ ich wydatków na klimat”. 
W jaki sposób? Jest to pierw-
sza w historii karta zapobiega-
jąca przekroczeniu limitu przez 
klienta nie w oparciu o wyso-
kość zadłużenia, ale o poziom 
emisji CO2 wywołany kon-
sumpcją produktów. 

Już teraz istnieją dwa rodza-
je tzw. klimatycznych kart kre-
dytowych (albo: carbonowych) 
– dla klientów biznesowych 
oraz dla klientów prywatnych. 
Mają one ułatwić wszystkim 
osiągnięcie neutralności wę-
glowej. Klienci używający ta-
kich kart, widzą w czasie rze-
czywistym emisję dwutlenku 
węgla przy każdym, najdrob-
niejszym nawet zakupie. Mogą 
więc unikać kupowania produk-
tów o wysokiej emisji lub zastą-
pić je alternatywami, o emisji 
niższej.

Brzmi absurdalnie? Nic po-
dobnego! Kalifornijski Neobank 
wręcz szczyci się tym, że jed-
na z jego kart carbonowych „au-
tomatycznie redukuje emisję 
gazów cieplarnianych”. W jaki 
sposób? Klient, wydając środki 
z karty, może „zasadzić” ok. 50–
60 drzew miesięcznie, co jest 

uważane za liczbę drzew wy-
maganą do zrównoważenia mie-
sięcznego śladu węglowego.

Rząd przydzieli  
kredyty węglowe?
Gdyby tylko tak zostało, to 
jeszcze pestka. Jednym z pla-
nowanych „ulepszeń” kart 
płatniczych ma być 
wprowadzenie tzw. 
kredytów węglo-
wych. Zostaną one 
powiązane z cena-
mi emisji CO2, usta-
lanymi na poziomie 
krajowym. Rząd da-
nego kraju będzie 
co roku przydzielać 
określoną wartość 
kredytów na ra-
chunkach ludzi, by 
ci mogli wydać je na produk-
ty wysokoemisyjne (takie jak 
benzyna, mięso, czy produk-
ty wytworzone z użyciem poli-
merów) lub na energię pocho-
dzącą z paliw kopalnych. Gdy 
przydzielony limit już wyko-
rzystają, będą mogli dokupić 
kredyty od innych ludzi, banku 
lub rządu.

Można będzie także oszczę-
dzać. Jeśli pojedziesz do pracy 
rowerem, a nie samochodem, 
zachowasz więcej swoich kre-
dytów węglowych. Nie kupisz 
wózka dziecięcego tylko utka-
ne ręcznie nosidełko – oszczę-
dzisz więcej. I tak dalej, i tak  
dalej...

Pomimo oporu przedsię-
biorców, Narodowego Banku 
Polskiego i prezydenta, w Pol-
sce też postępuje stopniowe 
wycofywanie gotówki. Płatno-
ści gotówkowe dla przedsię-

biorców mają być dozwolo-
ne do poziomu zaledwie 8 tys. 
zł. Taką zmianę „przemyciło” 
Ministerstwo Finansów przy 
okazji modyfikacji przepisów 
towarzyszących Polskiemu Ła-
dowi. A na tym z pewnością nie 
koniec. 

Nadciąga nowy, 
wspaniały świat
Już wkrótce płatno-
ści gotówką powy-
żej 3 tys. euro mają 
być w krajach unij-
nych zabronione. 
Banki nieustannie 
zachęcają właści-
cieli sklepów, ho-
teli i obiektów ga-
stronomicznych do 
przyjmowania za-

płaty wyłącznie kartami – ob-
rót bezgotówkowy pozwala im 
zaoszczędzić miliardy dolarów.

Ze względu na coraz więk-
sze wymogi dotyczące bezpie-
czeństwa instytucje finansowe 
zostaną zobowiązane do prze-
kazywania rządom szeregu in-
formacji o swoich klientach. 
Te zyskają w ten sposób nowe 
narzędzie kontroli obywate-
li. Wszystkie nasze płatno-
ści będą widoczne jak na dłoni 
i łatwo identyfikowalne. Koniec 
też akcji dobrowolnego uświa-
damiania nas w kwestiach eko. 
Za pozostawienie śladu węglo-
wego przy płaceniu będziemy 
dostawać po kieszeni.

Puenta? Wstrzymaj oddech 
tak długo, jak ci się tylko uda! 
Zredukujesz emisję CO2. Nie 
umiesz? Nie chcesz? Udaj się 
na wieczny spoczynek. Ulżysz 
planecie. 

     ŚWIAT
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Jednym 
z planowanych 
„ulepszeń” kart 
płatniczych ma 
być wprowadzenie 
tzw. kredytów 
węglowych. Zostaną 
one powiązane 
z cenami emisji CO2.
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klimatycznych przy jednocze-
snym zapewnieniu bezpieczeń-
stwa energetycznego. – W tym 
zakresie dysponujemy szere-
giem rozwiązań, których wdro-
żenie może pozwolić nam jed-
nocześnie ograniczać emisje, jak 
i w dłuższej perspektywie ogra-
niczać koszty – powiedział.

Z kolei podczas pane-
lu „Transformacja energetycz-
na narzędziem odbudowy po 
pandemii COVID-19” wicemini-
ster Zyska zwrócił uwagę na rolę 
dokumentu, jakim jest Polityka 
Energetyczna Polski do 2040 r. 
– Transformacja ma doprowa-
dzić do zbudowania nowego 
systemu energetycznego. Jest 
to ogromne wyzwanie. Według 
założeń Polityki Energetycznej 
Polski do 2040 r. transformacja 

     ENERGETYKA

Duża dawka zielonej energii

Minął ponad rok od przy-
jęcia Europejskiego Zie-
lonego Ładu, który wy-

znacza nową przyszłość Unii 
Europejskiej, dążącej do osią-
gnięcia neutralności klimatycz-
nej do 2050 r. Cel ten wymaga 
przemodelowania w pierwszej 
kolejności systemu energetycz-
nego na zintegrowany. Koniecz-
ne jest zatem podjęcie szero-
kiej debaty publicznej i zabranie 
głosu przez ekspertów, jak to 
zrobić. 

Sector coupling
Dlatego tematem przewod-
nim VII Kongresu Energetyczne-
go DISE był sector coupling, czy-
li nowa unijna koncepcja łączenia 
sektorów. Prelegenci mierzyli się 
z odpowiedzią na pytania, jak 
zintegrować funkcjonujący obec-
nie linearnie system energetycz-
ny na skoordynowany, uwzględ-
niający poszczególne nośniki 
energii, celem produkcji efektyw-
nej, przystępnej cenowo energii 
i przeprowadzenia głębokiej de-
karbonizacji UE.

Gośćmi wydarzenia było m.in. 
czterech ambasadorów państw, 
od których Polska może i po-
winna czerpać wzorce w kwestii 

transformacji energetycznej. 
Akio Miyajima, ambasador Japo-
nii, określił cele tej transforma-
cji jako zmierzające do produkcji 
energii łatwiej – szybciej – efek-
tywniej. Juha Ottman, ambasador 
Finlandii, przypomniał, że po-
wstrzymanie zmian klimatycz-
nych jest wielkim wyzwaniem, 
ale – jak dodał – to konieczność, 
przed którą nie uciekniemy. An-
ders Eide, ambasador Norwe-
gii, wskazał na trzy kluczowe jego 
zdaniem elementy transforma-
cji energetycznej: nowe możliwo-
ści – współpraca – przekształce-
nie gospodarki na niskoemisyjną. 
Natomiast Ole Toft, ambasa-
dor Danii, mógł zainspirować 
wszystkich odważnymi celami 
Danii, która do 2040 r. zamierza 
w 70 proc. dokonać redukcji emisji  
CO2, by do 2050 r. stać się neu-
tralna klimatycznie.

W Kongresie udział wzię-
li również wiceministrowie kli-
matu i środowiska: Ireneusz 
Zyska i Piotr Dziadzio. Jak pod-
kreślił podczas ceremonii otwar-
cia wydarzenia, wiceminister 
Dziadzio, największym wyzwa-
niem stojącym przed transfor-
macją sektora energetycznego 
jest osiągnięcie unijnych celów 

Polska energetyka dokonuje transformacji w kierunku 
zeroemisyjnym, tworząc zintegrowany system 
energetyczny. Na VII Kongresie DISE, który w dniach  
29–30 września odbył się we Wrocławiu, debatowano 
o tym, jak postpandemiczne przesilenie gospodarki 
może być szansą na odbudowę i silny wzrost.
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energetyczna będzie pobudzać 
rozwój gospodarczy, efektyw-
ność i konkurencyjność, będzie 
wyraźnym motorem rozwo-
ju gospodarki i two-
rzenia wysokopłat-
nych miejsc pracy 
– powiedział.

Zyska podkre-
ślił także, że w pro-
cesie transforma-
cji energetycznej 
musimy wykorzy-
stywać polską wła-
sność intelektualną 
i rodzime technolo-
gie. – Nadrzędnym 
celem Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska jest wspar-
cie rozwoju sektora OZE w Pol-
sce, a szczególnie maksymali-
zacja local content, czyli udziału 

polskich przedsiębiorców w łań-
cuchu dostaw – zaznaczył.

W Kongresie udział wziął 
również poseł do Parlamentu Eu-

ropejskiego, były wi-
ceminister energii 
Grzegorz Tobiszow-
ski, który stwierdził, 
że obecne zmiany 
w UE można przy-
równać do momentu 
jej tworzenia, a tro-
ska o klimat to nowa 
jakość, w której Pol-
ska musi brać udział.

Przyszłość gazu
Nie mogło też za-

braknąć tematu o paliwach ga-
zowych. Uczestnicy paneli po-
święconych gazownictwu szukali 
odpowiedzi na pytania o przy-

szłość gazu ziemnego w Polsce 
i prognozowane ramy czasowe 
wdrożenia gazów zdekarbonizo-
wanych, tj. biogazu i biometanu. 
Jednym z głównych wątków dys-
kusji o skalowaniu rozwoju ze-
roemisyjnych gazów w polskiej 
energetyce była także produkcja 
zielonego wodoru. 

Robert Perkowski, wicepre-
zes zarządu PGNiG SA, pod-
sumowując część inauguracyj-
ną, zaapelował, by nie zawężać 
roli sector coupling jedynie do 
samej branży energii, ale do-
strzec, że integracja sektorów 
dotyczy nas wszystkich, gdyż 
ochrona klimatu jest dobrem 
wspólnym. Dodał, że gaz ziem-
ny jest dwukrotnie mniej emi-
syjny niż węgiel i zadeklarował, 
że wzrost cen gazu ma charakter 
przejściowy także ze względu na 
to, że będzie się on stopniowo się 
„zazieleniał”.

Kongres Energetyczny DISE 
po raz siódmy stał się ważnym 
forum dyskusji nad przyszłością 
polskiej energetyki w gronie naj-
wybitniejszych postaci sektora 
z Polski i z zagranicy. Połączenie 
wiedzy i doświadczeń ekspertów 
reprezentujących różne dziedzi-
ny nauki i gospodarki to klucz 
do dostrzeżenia barier transfor-
macji energetycznej, sformuło-
wania trafnych wniosków oraz 
przeprowadzenia historycznych 
zmian, które z perspektywy oce-
ny przyszłych pokoleń będą no-
woczesne, sprawiedliwe i włą-
czające. 

Transformacja 
energetyczna ma 
pobudzać rozwój 
gospodarczy, 
efektywność 
i konkurencyjność. 
Ma być motorem 
postępu i tworzenia 
wysokopłatnych 
miejsc pracy.




