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06  NIERUCHOMOŚCI   
SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE LUKI MIESZKANIOWEJ
Dobrze, jeśli rynek najmu instytucjonalnego zacznie się dynamicznie 
rozwijać, a jeszcze lepiej, gdy dominować na nim będą fundusze  
o polskim kapitale.

12  WYWIAD   
CO DLA FIRM OZNACZA POLSKI ŁAD?  
O najważniejsze zmiany podatkowe nadchodzące z Polskim Ładem  
i mające wpływ na prowadzenie firmy pytamy doradcę podatkowego 
Andrzeja Kapczuka, wspólnika w Thedy & Partners.

16  PRAWO   
POLSKI ŁAD DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO  
Radca prawny z Koszalina zgłosił do Trybunału Konstytucyjnego  
regulacje Polskiego Ładu, które uderzają w przedsiębiorców.  
Czy rzeczywiście są one niezgodne z konstytucją?

24  PODATKI   
RUCHOMOŚCI NA CELOWNIKU FISKUSA 
Polski Ład daje przedstawicielom urzędów skarbowych możliwość 
tymczasowego zajmowania ruchomości podatników.

30  INNOWACJE   
JAK SKUTECZNIE ŁĄCZYĆ NAUKĘ Z BIZNESEM 
Reportaż z uroczystego podsumowania konkursu  
„Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym”,  
jaki odbył się w murach Politechniki Poznańskiej.

36  GOSPODARKA   
BRANŻA TRANSPORTOWA OBAWIA SIĘ ZAŁAMANIA 
Główny cios polskim firmom transportowym zada nie pandemia,  
ale unijny Pakiet Mobilności.

44  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ   
POMNIK POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 
Pomnik mający uhonorować polskich przedsiębiorców nie jest ani 
zbytkiem, ani niepotrzebnym działaniem. Jest realizacją planu promocji 
przedsiębiorczości.

50  POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY   
POLAK, KTÓRY PRZENIÓSŁ NAS W CYFROWY ŚWIAT 
Wyobrażacie sobie dzisiejszy świat bez komputerów, laptopów, czy 
smartfonów? A mogło tak być, gdyby nie odkrycie Jana Czochralskiego.

58  ŚWIAT   
TAJWAŃSKI WĘZEŁ 
Wyspa niewiele większa od województwa mazowieckiego ma niezwykle 
ważne znaczenie strategicznie. To tam może dojść do wybuchu konfliktu  
na skalę światową.
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Komu należy się pomnik
Kończy się bardzo trudny rok dla polskich przed-

siębiorców. Rok, który miał być rokiem przeło-
mowym, rokiem odbicia po pandemicznej rze-

czywistości, ale dla wielu stał się rokiem nie odbicia, 
ale dobicia. Pandemia – według oficjalnych przekazów 
– w 2021 r. wcale się nie skończyła. Wręcz przeciwnie, 
co najwyżej zaczęła się przepoczwarzać. A wraz z nią 
przepoczwarzać zaczęły się rozmaite pułapki i zagro-
żenia, jakie czyhały na przedsiębiorców: a to kolejne 
lockdowny, a to obostrzenia, a to burza wokół segrega-
cji sanitarnej. Zamiast świętego spokoju i legislacyjne-
go wsparcia – polskim przedsiębiorcom zafundowano 
dom wariatów do kwadratu.

A gdy do tego dodamy szalejącą – nie tylko w Pol-
sce – inflację oraz ceny energii i paliw, które wystrzeli-
ły w kosmos, a które i tak nie powiedziały jeszcze ostat-
niego słowa, to jedyny wniosek, jaki się nasuwa, jest 
taki, że to naprawdę swoisty cud, iż są jeszcze chętni, 
by w tak szalonych warunkach prowadzić działalność 
gospodarczą. I tym właśnie wszystkim polskim przed-
siębiorcom – mniejszym i większym – należy się za tę 
wielką wytrwałość przynajmniej… pomnik. O takim po-
mniku piszemy zresztą w tym numerze „Forum Polskiej 
Gospodarki”.

Ten pomnik to oczywiście pewien symbol, znak. 
Z całą pewnością jednak zamiast pomnika polscy 
przedsiębiorcy woleliby legislacyjny spokój i gwaran-
cję niepodnoszenia obciążeń fiskalnych co najmniej 
przez pięć lat. Rok temu o tej samej porze pisałem: „Do-
brze by było, gdyby polski rząd przedstawił do-
stosowany do aktualnej sytuacji plan ekono-
miczny dla naszej gospodarki na najbliższe 
lata, ze szczególnym uwzględnieniem po-
trzeb rozwojowych przedsiębiorstw z sekto-
ra MŚP, gdzie głównie akumulowany jest i na-

dal będzie polski kapitał. Pierwszy punkt takiego planu 
powinien brzmieć tak: „Przedsiębiorcy, by przetrwać ten 
niesłychanie trudny czas, potrzebują spokoju legisla-
cyjnego”. To jest warunek, od którego odbudowę gospo-
darki po pandemii należy rozpocząć”. 

Dwanaście miesięcy później spokojnie można by 
było to wszystko powtórzyć, tyle tylko że teraz na pol-
skich przedsiębiorców zamiast legislacyjnego spoko-
ju czeka Polski Ład – system absolutnie rewolucyjny, 
który wiele rzeczy wywraca do góry nogami i który ko-
jarzy się ze wszystkim, tylko nie legislacyjnym spo-
kojem. Komu w tych wariackich czasach potrzebna jest 
taka duża podatkowa rewolucja wprowadzana w tak wa-
riackim tempie? Rewolucja, która – dodajmy – wcale 
nie odciąży polskich przedsiębiorców ani finansowo, ani 
mentalnie, ani papierologicznie?

I tak sobie myślę, że najlepszym podsumowaniem 
tego, jak Polski Ład „witają” polscy przedsiębiorcy, jest 
list, jaki rzecznik MŚP Adam Abramowicz wysłał pod 
koniec roku do minister Magdaleny Rzeczkowskiej – 
szefowej Krajowej Administracji Skarbowej. W liście tym 
uprzejmie… poprosił, „aby w ciągu dwóch pierwszych 
kwartałów 2022 r., po wprowadzeniu zmian wynikają-
cych z Polskiego Ładu, działania urzędników KAS były 
nakierowane na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom 
w praktycznym wdrożeniu nowych przepisów, a nie na 
wymierzanie kar za popełnione błędy czy nieprawidło-
wości”. „Mam nadzieję, że w tak ważkiej kwestii, jaką jest 
zmiana zasad opodatkowania działalności gospodar-

czej, podziela Pani moją troskę o przedsiębiorców, 
której fundamentem jest zasada pogłębiania 

zaufania przedsiębiorców do władzy publicz-
nej – w duchu zasad Konstytucji dla Biznesu”  
– argumentował Adam Abramowicz. Komen-
tarz w zasadzie zbędny…

 

Krzysztof BUDKA
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Właściciel Tik 
Toka największym 
na świecie 
„jednorożcem”
Hurun Research Institute opu-
blikował ranking Global Uni-
corn Index 2021 – przygoto-
wywane od 2000 r. zestawienie 
„jednorożców” – światowych 
startupów wartych co naj-
mniej miliard dolarów i nie-
notowanych jeszcze na gieł-
dzie. Największą taką firmą na 
świecie, według rankingu, jest 
ByteDance, czyli właściciel Tik 
Toka. W rankingu znalazło się 
1058 firm, co stanowi wzrost 
o 472 w stosunku do 2020 r. 
Wśród państw z 487 jedno-
rożcami prowadzą USA, które 
w 2021 r. miały ich o 254 wię-
cej niż w poprzednim. Chiny 
miały 301 „jednorożców” i po-
prawiły wynik o 74. Indie z kolei 
wyprzedziły Wielką Brytanię, 
zajmując 3. miejsce w rankin-
gu, z 54 „jednorożcami”, co sta-
nowi wzrost o 33 firmy w ciągu 
ostatniego roku.  

Rekordowe długi
Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy poinformował, że 
świat osiągnął rekordowe za-
dłużenie na poziomie 226 bln 
dolarów. Globalny dług wzrósł 
o 28 proc., osiągając 256 proc. 
PKB. To rekordowy przyrost 
zadłużenia w skali jednego 
roku od zakończenia II wojny 
światowej. Publiczne zadłu-
żenie stanowi dziś aż 40 proc. 
globalnych zaległości i jest to 
najwyższy odsetek od połowy 
lat 60. XX w.. 

Elon Musk zapowiedział, że naukowcy 
z jego firmy SpaceX rozpoczynają pra-
cę nad przekształcaniem CO2 w pali-
wo rakietowe. „Przyłączcie się, jeśli je-
steście zainteresowani… To też ważne 
pod kątem Marsa” – napisał na Twit-
terze. SpaceX planuje wysłać pierwszą 

bezzałogową misję na Marsa jeszcze 
w 2022 r., natomiast misja załogowa 
miałaby wyruszyć w 2026 r. – Jeśli bę-
dziemy mieli szczęście, to wyślemy lu-
dzi na Marsa jeszcze w 2024 r. – mówił 
niedawno jeden z najbogatszych ludzi 
na świecie. 

Musk zmieni CO2 w paliwo?

Silny wzrost w sektorze produkcyjnym 
spowodował, że aż 53 proc. firm z pro-
dukcji przemysłowej planuje w najbliż-
szym czasie zatrudnić nowych ludzi 
– wynika z badania ManpowerGroup. 
Utrzymanie obecnego poziomu ka-
dry w I kw. 2022 r. planuje 37 proc. firm, 
a zwolnienia zaledwie 10 proc. Lepsza sy-
tuacja w sektorze produkcyjnym i powrót 
do planów realizacyjnych to efekt zde-

cydowanej poprawy z dostępem do pół-
przewodników, których w trakcie pande-
mii zaczęło brakować. Wśród najbardziej 
pożądanych kandydatów wymienia się 
pracowników produkcji operatorów ma-
szyn i osób z uprawnieniami do obsługi 
wózków widłowych, ale potrzebni będą 
też absolwenci studiów inżynierskich, 
którzy mieliby się skupić na usprawnia-
niu procesów i ich automatyzacji. 

Ta branża będzie rekrutować na potęgę



Sposób na zmniejszenie 
luki mieszkaniowej

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI6

NIERUCHOMOŚCI

Długoterminowy najem to 
szansa na mieszkanie dla mi-
lionów Polaków. Dla tych, którzy 
nie mają zdolności kredytowej, 
by przy wsparciu bankowego 
finansowania kupić sobie lo-
kum. Także i dla tych, którzy nie 
chcą podejmować ryzyka wzro-
stu kosztów kredytu. Szczegól-
nie w sytuacji, gdy rosną stopy 
procentowe. 

Jakie są korzyści z wynajmu 
mieszkania od funduszu inwe-
stycyjnego? Przede wszystkim 
bezpieczeństwo i stabilność. 
Mamy bowiem do czynie-
nia z jasno określoną stawką 
czynszu oraz pewnością trwa-
nia umowy najmu. Często bo-
nusem w przypadku wynajęcia 
mieszkania na dłuższy czas są 
niższe stawki czynszu. Do tego 
dochodzi możliwość skorzysta-
nia ze sprawnego serwisu tech-
nicznego czy też innych usług 
opcjonalnie dostępnych w bu-
dynkach zarządzanych i wynaj-
mowanych przez podmioty in-
stytucjonalne. W obiektach tego 
typu częstą powstają wspólne 
części o charakterze rekreacyj-

S zacuje się, że w Pol-
sce wciąż brakuje ok.  
3 mln mieszkań. Pod 

tym względem od lat jeste-
śmy na szarym końcu Europy 
i musimy to sobie powiedzieć 
wprost. Trzeba ten dystans jak 
najszybciej nadrobić. Jeśli cho-
dzi o inne wskaźniki dotyczące 
rynku nieruchomości mieszka-
niowych, tutaj również odstaje-
my od średniej unijnej. W Pol-
sce średnia liczba mieszkań na 
1000 obywateli to około 365 
przy prawie 450 w Unii. Średnia 
wielkość mieszkania czy licz-
ba pokoi również plasują nas na 
samym końcu europejskich sta-
tystyk. Wreszcie – jak wynika 
z danych Eurostatu – Polska na 

tle innych krajów europejskich 
ma jeden z najwyższych odse-
tek osób dorosłych, które wciąż 
mieszkają z rodzicami – ok. 60 
proc. 

Poważna alternatywa
Jak niwelować tak dużą lukę 
mieszkaniową? Jednym ze spo-
sobów może być rozwój rynku 
najmu instytucjonalnego. Najem 
instytucjonalny, czyli tzw. PRS 
(z ang. Private Rented Sector), 
powinien być poważną alterna-
tywą dla mieszkań własnościo-
wych i jedną z solidnych gałęzi 
rynku nieruchomości. Tak jak ma 
to miejsce w państwach o naj-
bardziej rozwiniętych gospodar-
kach.    

Fundusze oferujące klientom najem instytucjonalny 
zwiększają podaż lokali na rynku. Mieszkania, jakie 
oferują do wynajęcia, są nowoczesne, komfortowe 
i stanowią atrakcyjną alternatywę wobec zakupu lokalu 
na własność. Dlatego dobrze, jeśli ten rynek zacznie się 
w Polsce dynamicznie rozwijać. A jeszcze lepiej, jeśli 
jego filarem staną się polskie fundusze z rodzimym 
kapitałem. Piotr  HOFMAN
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Najem instytucjonalny



le ponad 400 lokali, a w Łodzi 
niecałe 300. Szacuje się, że pod 
koniec 2023 r. w Poznaniu w ra-

mach najmu instytucjo-
nalnego będzie do-
stępnych ponad  
3 tys. lokali, w Kra-
kowie ponad 2,5 tys., 
a w Łodzi około  
2,3 tys. Udział 
tych lokali w cał-
kowitym zasobie 
mieszkaniowym pod 
koniec 2023 r. bę
dzie kształtować się 
podobnie w Pozna-
niu i w Krakowie, tj.  
na poziomie 1,2 proc., 

a w Łodzi ta wartość 
będzie wynosić jedynie 0,6 proc. 
Z kolei w Katowicach i Trój-
mieście liczba lokali w najmie 
instytucjonalnym wynosi niemal 
700, a w grudniu 2023 r. te 
wartości powinny wynieść 

nym czy też cooworkingowym, 
co w znacznej mierze przyczy-
nia się nawiązywaniu lokalnych 
kontaktów społecznych.  

Nic więc dziwnego, że miesz-
kania w ramach najmu insty-
tucjonalnego są coraz częściej 
wybierane przez osoby mło-
de, które z różnych powodów 
nie chcą brać kredytu hipo-
tecznego lub których na to nie 
stać. Najemcy otrzymują wyż-
szą jakość obsługi niż w przy-
padku zwykłego, jednostko-
wego wynajmowania od osób 
prywatnych. Tym niemniej sta-
bilność/długoterminowość naj-
mu nie przekreśla możliwości 
zmiany lokalizacji mieszkania. 
Część firm oferuje swoje miesz-
kania w ramach abonamentu. 
Oznacza to, że informując in-
westora odpowiednio wcześniej, 
możemy zmienić wynajmowane 
mieszkanie również przy prze-
prowadzce do innego miasta. 
Stąd ten rodzaj najmu jest po-
pularny wśród wielu specjali-
stów, którzy są przyzwyczaje-
ni do dużej mobilności i zmian 
miejsca pracy i zamieszkania. 
Z najmu instytucjonalnego ko-
rzystają również firmy poszu-
kujące pakietów mieszkań dla 
swoich pracowników.

Rynek najmu instytucjonal-
nego dopiero u nas raczkuje. 
Pierwsza tego typu transakcja 
miała miejsce w 2016 r., kiedy 
inwestor instytucjonalny do-
konał zakupu całego budynku 
z przeznaczeniem mieszkań na 
wynajem. W latach 2016 i 2017 
jeden fundusz zakupił kilka 
obiektów w Warszawie i Krako-
wie. Obecnie na polskim ryn-
ku PRS działa już więcej pod-

miotów, które specjalizują się 
w tego typu inwestycjach.  

Kropla w morzu 
potrzeb
W Warszawie w lip-
cu 2021 r. w sektorze 
PRS funkcjonowało 
prawie 2,5 tys. loka-
li – najwięcej w ca-
łym kraju. Zgodnie 
z przewidywaniami 
w grudniu 2023 r. 
liczba ta wyniesie 
niemal 12 tys. Dla po-
równania mieszkań-
cy Wrocławia w lip-
cu 2021 r. mogli 
korzystać z oferty ponad  
1 tys. lokali, a ich udział w całko-
witym zasobie mieszkaniowym 
wynosił jedynie 0,3 proc., z wi-
zją dojścia do 1,2 proc. w grudniu 
2023 r. W Poznaniu i w Krako-
wie obecnie funkcjonuje niewie-
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Chodzi o to,  
by za chwilę 
nie okazało 

się, że najmem 
instytucjonalnym 

w Polsce zarządzają 
tylko i wyłącznie 

fundusze z obcym 
kapitałem. Powinno 

być odwrotnie.

NIERUCHOMOŚCI



kań – obecnie w skali roku prze  
kraczamy już ponad 200 tys. 
wybudowanych mieszkań. Udział 

PRSów w rynku najmu  
wynosi natomiast  
ok. 0,5 proc. Jest 
więc to kropla w mo-
rzu potrzeb.

Strategiczny 
obszar
Sama idea rynku 
najmu instytucjo-
nalnego jest słusz-
na i warta realizacji. 
Działania rządu po-
winny więc zmierzać 
do jego rozwoju, 

a nie likwidacji. Niemniej 
należy przy tym zaznaczyć, że 
na rynek mieszkaniowy wszyscy 
musimy patrzeć jak na jeden ze 
strategicznych obszarów gospo-
darczych państwa, takich jak ko-
munikacja, energetyka czy zbro-

jeniówka. Bez mieszkań państwo 
nie będzie się w stanie rozwijać. 
Nadal będziemy mieć również 
poważne problemy natury de-
mograficznej. Dlatego tak waż-
na jest współpraca ustawodawcy, 
rządu i wszystkich uczestników 
rynku w wypracowaniu takiego 
modelu, który sprawi, że korzy-
ści płynące z rozwoju tej gałęzi 
gospodarki przypadną w udzia-
le przede wszystkim polskim, 
a nie zagranicznym inwestorom. 
Chodzi o to, by nie okazało się 
za chwilę, że najmem instytucjo-
nalnym w Polsce zarządzają tyl-
ko i wyłącznie fundusze z obcym 
kapitałem. 

Powinno być odwrotnie, dla-
tego należałoby podjąć ta-
kie działania, które zapewniły-
by rodzimym firmom dostęp do 
kapitału gwarantowany przez 
publiczne instytucje finanso-
we, jak np. BGK, PKO BP czy Pe-
kao SA. W ten sposób można 
by zbudować rynek najmu in-
stytucjonalnego zarządzanego 
przez polskie przedsiębiorstwa, 
który stanowić mógłby na-
wet 20 proc. całego rynku nie-
ruchomości. Jednak bez syste-
mowych rozwiązań związanych 
przede wszystkim z dostępem 
do kapitału dla polskich firm to 
się nie uda. Efekt będzie taki, 
że lwia część tego rynku, który  
– szybciej lub wolniej, ale i tak 
się będzie rozwijał – przypad-
nie w udziale zagranicznym 
funduszom, bo one już na star-
cie dysponują większymi możli-
wościami finansowymi. 

Krajowe filary
Czy rządzący zdają sobie 
z tego sprawę? Miejmy nadzie-

odpowiednio ponad 1,75 tys.  
lokali i ponad 1,6 tys. lokali, ma-
jąc udział w zasobie mieszkanio-
wym na poziomie 1,1 proc. 
i 0,4 proc.

Cały rynek najmu 
stanowi w Polsce za-
ledwie kilka procent. 
W krajach rozwiniętych 
są to już kilkudziesię-
cioprocentowe udzia-
ły. W zasobach fun-
duszy zajmujących się 
najmem instytucjonal-
nym w naszym kraju 
znajduje się zaledwie  
6,1 tys. mieszkań. 
W całym systemie  
PRS zakontraktowanych 
lub w budowie jest jeszcze 
24,6 tys. lokali, a do końca 
2023 r. liczba ta sięgnąć może 
33 tys. To bardzo niewiele, biorąc 
pod uwagę, że ostatnie lata 
to rekordowa produkcja miesz
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Rozwój najmu 
instytucjonalnego, 
którego filarami 

będą firmy z polskim 
kapitałem, sprawi,  

że rynek 
mieszkaniowy 

w naszym kraju 
zacznie się 

stabilizować.

Najem instytucjonalny



wstawać przy współpracy, która 
polega na doświadczeniu oraz 

gwarantuje bezpie-
czeństwo. 

Wejście na rynek 
funduszy (szcze-
gólnie polskich 
z rodzimym kapi-
tałem) specjalizu-
jących się w tego 
typu działalności 
stanowi dużą szan-
sę dla profesjona-
lizacji najmu oraz 
zwiększenia liczby 
inwestycji, co z ko-
lei zmniejszy lukę 
mieszkaniową. Tym 
samym przyczy-

ni się do utrzyma-
nia większości zasobów miesz-
kaniowych przeznaczonych na 
wynajem w polskich rękach. 

ję, że tak. Dwa programy za-
rządzane przez PFR Nierucho-
mości, czyli Fundusz Mieszkań 
na Wynajem oraz Fundusz 
Mieszkań dla Rozwoju, pokazu-
ją, że wyznaczona została dro-
ga, którą warto podążać. W ra-
mach obu tych programów PFR 
Nieruchomości we współpra-
cy z deweloperami inwestuje 
na dużą skalę w lokale miesz-
kaniowe w całej Polsce z prze-
znaczeniem pod najem insty-
tucjonalny lub najem z opcją 
dojścia do własności. Inwesty-
cje są realizowane m.in. w for-
mie zakupu spółek z nieru-
chomościami pod budowę lub 
wynajem mieszkań. Nabywaniu 
gruntów pod budowę lub wręcz 
nabycie gotowych budynków 
lub osiedli przygotowanych 
przez podmioty zewnętrzne. 

Rozwój najmu instytucjonal-
nego, którego filarami będą fir-
my z polskim kapita-
łem, sprawi, że rynek 
mieszkaniowy w na-
szym kraju zacznie się 
stabilizować, a liczba 
nowych mieszkań bę-
dzie systematycznie 
przybywać. Pamiętaj-
my, że nie ma piskląt 
bez gniazda, a pod-
stawą do budowania 
silnego i stabilnego 
państwa jest skutecz-
ne rozwiązywanie 
problemów demo-
graficznospołecz-
nych i zapewnienie 
obywatelom środowi-
ska do prawidłowego funkcjo-
nowania. Mieszkania powinny 
być ogólnodostępne oraz po-
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Na rynek 
mieszkaniowy 

musimy patrzeć  
jak na jeden  

ze strategicznych 
obszarów 

gospodarczych, takich 
jak komunikacja, 
energetyka czy 
zbrojeniówka.  
Bez mieszkań 

państwo nie będzie 
się rozwijać.

Od 1996 r. prowadzi działalność de-
weloperską. Od 2004 r. jest preze-
sem HM Inwest SA – firmy, któ-
ra w lipcu 2019 r. zadebiutowała na 
parkiecie głównym GPW w War-
szawie. Jest członkiem Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich oraz 
wiceprezesem Forum Polskiej Go-
spodarki Sp. z o.o. – wydawcy ma-
gazynu „Forum Polskiej Gospodar-
ki” oraz portalu fpg24.pl.

Piotr
HOFMAN



W1840 r. w stolicy Prus pojawił się pomysł zbu-
dowania linii kolejowej z Berlina do Królew-
ca. Problemem okazało się jednak znalezie-

nie prywatnego inwestora. Dlaczego prywatnego? Bo 
tak wówczas były budowane właściwie wszystkie linie 
kolejowe: trzeba było znaleźć inwestora, który uznał-
by, że dane przedsięwzięcie mu się opłaca i znalazłby na 
to prywatne pieniądze lub skłonił ludzi do zakupu akcji 
z perspektywą przyszłych zysków.

W tym wypadku, jako że linię uzna-
wano w Berlinie za bardzo potrzebną, 
a żaden inwestor się nie zgłosił, pienią-
dze musiał w końcu wyłożyć z własne-
go skarbca król Prus, którym był wów-
czas Fryderyk Wilhelm IV. Oznaczało to 
coś pomiędzy wykorzystaniem pienię-
dzy prywatnych a publicznych, bo tak 
w tamtym czasie trzeba było widzieć 
skarb królewski. Można powiedzieć, 
że król był kimś na kształt zastępcze-
go prywatnego inwestora. Ostatecznie 
okazało się, że linia Berlin–Królewiec 
przynosi wielkie zyski, zatem tym razem 
prywatni inwestorzy mieli słabego nosa.

Opowiadam tę historię, żeby przypomnieć, jak 
rozwijała się w ogóle kolej. Otóż od samego począt-
ku opierała się ona na prywatnych inwestorach, podob-
nie zresztą jak każdy istotny wynalazek w dobie rewolu-
cji przemysłowej. To prywatni inwestorzy musieli wyłożyć 
pieniądze na stworzenie jeżdżących lokomotyw i przeko-
nanie klientów, którymi najpierw byli właściciele kopalń, 
że ich wynalazki są warte kupienia i finansowania.

Tak zmuszony był działać chociażby Kornwalijczyk 
Richard Trevithick, wynalazca pierwszych lokomotyw 
poruszających się po torach, na samym początku XIX w. 
Czy genialny George Stephenson ze swoją słynną „Ra-

kietą” – „Rocket”. Stephenson był technologicznym na-
turszczykiem. Jego rodzice byli analfabetami, czytać 
nauczył się dopiero w szkole wieczorowej, mając 18 lat, 
a dwa lata później piastował stanowisko kowala w kopal-
ni w Newcastle. Ten ambitny, niesamowicie zdolny czło-
wiek do dziś jest uznawany – niesłusznie – za jedynego 
wynalazcę nowoczesnej kolei. Jest jednak znakomitym 
przykładem, że w strasznym rzekomo kapitalizmie XIX 

wieku, którym dziś straszy lewica, moż-
na było wywodzić się z nizin, a zrobić 
mimo to wielką karierę i duże pienią-
dze za sprawą swoich przyrodzonych 
zdolności, ambicji i ciężkiej pracy.

O tych czasach trzeba przypo-
minać, gdy pełno wokół entuzjastów 
głębokiego zaangażowania państwa 
w gospodarkę oraz decydowanego in-
terwencjonizmu i – jak to się eleganc-
ko mówi – bodźcowania obywateli za 
publiczne pieniądze, aby dokonywali 
odpowiednich – czyli zatwierdzonych 
przez grono mędrców – wyborów. 
Prawdziwy postęp – nie tylko techno-

logiczny, ale też w konsekwencji socjal-
ny – dokonywał się w epoce pary i elektryczności 

za prywatne pieniądze, a wynalazcy musieli walczyć 
o uwagę inwestorów i publiczności. 

Dramatyczna różnica między czasem wspaniałe-
go wybuchu ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczo-
ści a współczesnością polega na tym, że wtedy to ludzie 
decydowali, co wygrywało. Zwycięzca musiał oferować 
projekt praktyczny, wygodny, dający zysk i prezentu-
jący dobrą relację ceny do możliwości i korzyści. Dzisiaj 
zaś o tym, co mamy kupować, decyduje kasta mędrców, 
biorących często pod uwagę względy ideologiczne i te 
są niestety na pierwszym miejscu.

Czym  
wygrała 
kolej
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Różnica między 
czasem wspaniałego 

wybuchu ludzkiej 
pomysłowości 

a współczesnością 
polega na tym,  

że wtedy to ludzie 
decydowali,  

co wygrywało,  
a dziś decyduje  
kasta mędrców.
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mentacyjne dla przedsiębiorców,
– zmienione przepisy doty-

czące tzw. podatkowej grupy ka-
pitałowej wprowadzające mniej 
ograniczeń w tworzeniu lub 
utrzymaniu statusu grupy,

– wprowadzone przepisy do-
tyczące tzw. polskich spółek hol-
dingowych, zwolnionych z dy-
widendy i sprzedaży udziałów 
w spółkach zależnych (z pewny-

mi wyjątkami),
– wprowadzone 

przepisy dotyczące 
wielu zachęt podat-
kowych – poszerze-
nie ich zakresu lub 
wprowadzenie no-
wych ulg CIT zwią-
zanych z badaniami 
i rozwojem, własno-
ścią intelektualną, 
tworzeniem prototy-
pów, robotyzacją,

– wprowadzone 
przepisy dotyczące 
tworzenia tzw. grup 
VAT, które będąc jed-

nym podatnikiem VAT 
mogą poprawiać pozycję płyn-
nościową w wielu grupach,

– wprowadzone przepi-
sy dotyczące tzw. umów inwe-
stycyjnych, w ramach których 
skutki podatkowe nowej inwe-
stycji w Polsce będą mogły być 
uzgadniane z góry z ministrem 
finansów,

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi 
w życie nowelizacja wielu prze-
pisów podatkowych w ramach 
Polskiego Ładu. Część z nich ma 
rewolucyjny charakter i w jed-
nej rozmowie nie sposób omówić 
wszystkich. Na pewno może-
my jednak wymienić rozwiąza-
nia, o których podatnicy powin-
ni wiedzieć jak najszybciej.

Rzeczywiście nadchodzących 
zmian jest dużo i trudno było-
by podczas jednej rozmowy wy-
mienić je wszystkie, niemniej 
pokuszę się o pewne ich pogru-
powanie. Pierwsza grupa zmian 
dotyczy podatku dochodowego 
od osób fizycznych oraz skład-
ki zdrowotnej. Tutaj mamy zwięk-
szenie kwoty wolnej od podatku 
z obecnych 8 tys. zł do 30 tys. zł, 
jak również pierwszego pro-
gu podatkowego z obecnych  
ok. 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. 
Z drugiej strony płacona przez 
podatników składka zdrowotna 
nie będzie odliczana od podat-
ku. Aby zniwelować negatywny 
wpływ tej ostatniej zmiany, wpro-
wadzono mechanizm zwany ulgą 
dla klasy średniej, który powo-

duje, że przedsiębiorcy rozlicza-
jący się według skali podatko-
wej z dochodem do ok. 133 tys. zł 
nie powinni odczuć tych zmian. 
Te odczują zaś ci lepiej 
zarabiający pracowni-
cy, przedsiębiorcy czy 
też członkowie zarzą-
du. Uproszczonej kal-
kulacji, która wskazuje 
na to, kto na Polskim 
Ładzie zyska, a kto 
straci, można dokonać 
poprzez udostępnio-
ny przez Ministerstwo 
Finansów kalkulator.

To może teraz 
wskażmy na zmiany 
ważne dla firm.

Te zaliczyłbym do 
drugiej grupy i będą to 
przepisy obejmujące pozytyw-
ne zmiany dla przedsiębiorstw. 
Część z nich to nowe instytucje, 
zaś część to zmiany istniejących 
już rozwiązań. Wśród tych naj-
ważniejszych należy wymienić:

– zmienione przepisy doty-
czące cen transferowych, ograni-
czające w części obowiązki doku-

Co dla firm 
oznacza Polski Ład?
O najważniejsze zmiany podatkowe nadchodzące 
wraz z Polskim Ładem, mające wpływ  
na prowadzenie firmy, pytamy Andrzeja Kapczuka, 
doradcę podatkowego, wspólnika  
w Thedy & Partners. Rozmawiała Ewa KONDERAK

Niektóre  
z rozwiązań mogą 

nie być łatwe 
w zrozumieniu 

dla przeciętnego 
podatnika. Takim 

przykładem może 
być choćby  

tzw. estoński CIT 
czy też zmienione 

przepisy w zakresie 
neutralności 
podatkowej.



Andrzej Kapczuk
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Owszem. Trzecia grupa zmian 
obejmuje przepisy, które finan-
sowo lub organizacyjnie ko-
rzystne dla przedsiębiorców 
raczej nie będą. Podobnie jak 
w przypadku grupy drugiej są to 
zmiany przepisów już istnieją-
cych lub zupełnie nowe rozwią-
zania. Wśród tych najważniej-
szych znajdują się m.in.:

– wprowadzenie minimal-
nego podatku CIT dla spółek 
ze stratami lub których rentow-

ność, a zatem stosunek przycho-
dów operacyjnych do wszystkich 
przychodów operacyjnych nie 
będzie wyższa niż 1 proc.,

– zmiany przepisów doty-
czących reorganizacji, w tym 
wprowadzenie nowych restryk-
cyjnych warunków neutralności 
wymiany udziałów, aportów, po-
łączeń i podziałów,

– zmiany w zakresie braku 
odliczalności kosztów finanso-
wych w określonych transakcjach 
kapitałowych,

– wprowadzenie przepisów 
dotyczących tzw. ukrytej dywi-
dendy, a zatem dodatkowego 
„opodatkowania” świadczeń na-
bywanych przez spółki od wła-
ścicieli lub ich spółek powiąza-
nych,

– wprowadzenie bardziej re-
strykcyjnych przepisów w za-
kresie tzw. cienkiej kapitalizacji, 
gdzie jej limit zostanie obniżo-
ny do 3 mln zł lub 30 proc. tzw. 
EBITDY podatkowej,

– ograniczenie amortyzowa-
nia nieruchomości:
1. w przypadku spółek nieru-
chomościowych amortyzacja 
podatkowa budynków będzie 
możliwa pod warunkiem wystę-
powania i do wysokości amorty-
zacji księgowej,
2. możliwość amortyzowania 
budynków mieszkalnych lub 
mieszkań zostanie wyłączona,

– wprowadzenie tzw. syste-
mu „pay and refund” dla okre-
ślonych płatności zagranicznych 
w postaci dywidend, odsetek 
oraz należności licencyjnych: 
podatek u źródła będzie po-
trącany według stawki krajo-
wej i dopiero później zwracany 
(z pewnymi wyjątkami).
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– wprowadzone przepisy 
uelastyczniające stosowanie tzw. 
estońskiego CIT – bardziej do-
stępnego i korzystnego dla firm 
prywatnych, oznaczające efek-
tywne opodatkowanie CIT i PIT 
w wysokości wynoszącej 20 proc. 
lub 25 proc. i tylko przy dystry-
bucji.

Trudno jednak nie wspomnieć 
o rozwiązaniach niekorzyst-
nych dla biznesu.
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będą stanowić ukrytą dywiden-
dę, jeżeli:
1. wysokość tych kosztów lub 
termin ich poniesienia w jaki-
kolwiek sposób są uzależnione 
od osiągnięcia zysku przez po-
datnika lub wysokości tego zy-
sku lub
2. racjonalnie działający podat-

nik nie poniósłby takich 
kosztów lub mógłby 
ponieść niższe kosz-
ty w przypadku wy-
konania porówny-
walnego świadczenia 
przez podmiot nie-
powiązany lub
3. koszty te obejmu-
ją wynagrodzenie za 
prawo do korzysta-
nia z aktywów, które 
stanowiły własność 
lub współwłasność 
wspólnika (akcjona-
riusza) lub podmio-
tu powiązanego ze 
wspólnikiem (akcjo-
nariuszem) przed 

utworzeniem podatnika.
Aby powyższe ograniczenia 

nie były zbyt szeroko stosowa-
ne i dotkliwe dla podatników, 
wprowadza się częściowe wy-
łączenie ich stosowania. Otóż 
podatkowa instytucja ukrytej 
dywidendy nie będzie stoso-
wana, jeżeli suma poniesionych 
w roku podatkowym przez po-
datnika kosztów, stanowiących 
ukrytą dywidendę na podstawie 
tych przepisów, będzie niższa 
niż kwota zysku brutto w rozu-
mieniu przepisów o rachunko-
wości, uzyskanego w roku ob-
rotowym, w którym koszty te 
zostały uwzględnione w wyniku 
finansowym podatnika. 

Co przedsiębiorcy powinni 
zrobić w pierwszej kolejności, 
aby bez problemów z począt-
kiem 2022 r. zacząć nową rze-
czywistość podatkową?

Nie chcę, aby zabrzmiało to 
jakoś tendencyjnie, niemniej 
mając na uwadze liczbę nowych 
regulacji i gdzieniegdzie po-
ziom ich zawiłości, uważam, że 
dobrym pomysłem jest rozmo-
wa przedsiębiorcy z zaufanym 
doradcą podatkowym, dyrek-
torem finansowym czy księgo-
wą. Chodzi o to, że zaplanowa-
ne transakcje czy reorganizacje 
za chwilę mogą być zupełnie 
inaczej traktowane podatko-
wo, a przyznane opcje (np. do-
tyczące wyboru konkretnego 
opodatkowania w trakcie roku) 
niemożliwe.

Czy któreś z rozwiązań mogą 
być kłopotliwe w stosowaniu 
w praktyce? 

Muszę przyznać, że niektó-
re z rozwiązań bądź przepisów 
mogą nie być łatwe w zrozu-
mieniu dla przeciętnego podat-
nika. Takim przykładem może 
być choćby tzw. estoński CIT czy 
też zmienione przepisy w za-
kresie neutralności podatkowej 
określonych zdarzeń. Pomimo 
że intencja ustawodawcy jest 
jasna i czytelna, to np. zbada-
nie, czy wdrożenie estońskiego 
CITu nie będzie zbyt kosztow-
ne lub też czy dana transak-
cja będzie neutralna podatkowo 
– mając na uwadze zmienione 
przepisy – nie jest już tak oczy-
wiste. Spodziewam się też, że 
w pierwszych miesiącach 2022 r. 
pojawi się sporo interpretacji in-
dywidualnych, które dopiero 

odkryją kolejne wątpliwości in-
terpretacyjne i niejasności wo-
kół powyższych dwóch regu-
lacji.

Część ze zmian zacznie  
obowiązywać nieco później.  
Które?

Głównymi zmianami, któ-
re efektywnie wej-
dą w życie dopie-
ro od 2023 r., będą 
przepisy dotyczą-
ce obowiązku elek-
tronicznego prowa-
dzenia i przesyłania 
do urzędu skarbo-
wego: ksiąg rachun-
kowych, ewidencji 
środków trwałych 
i wartości niemate-
rialnych i prawnych 
oraz przepisy do-
tyczące opodatko-
wania tzw. ukrytych 
dywidend.

O ile pierwsza ze 
zmian jest intuicyjna 
i nie wymaga istotne-
go wyjaśnienia, o tyle druga jest 
rzeczą zupełnie nową i war-
to chwilę przy niej się zatrzy-
mać. Opodatkowanie ukrytych 
dywidend ma uderzać w przy-
padku transferowania ze spółek 
kapitałowych „dywidend”, któ-
re w istocie przybierają formę 
określonych usług. Ta regula-
cja ma być realizowana poprzez 
wyłączanie z kosztów podat-
kowych kosztów poniesionych 
przez podatnika CIT, będącego 
spółką w związku z określonymi 
świadczeniami wykonywanymi 
przez podmiot powiązany z tą 
spółką lub ze wspólnikiem (ak-
cjonariuszem) tej spółki. Koszty 

Mając na uwadze 
 liczbę nowych 

 regulacji 
i gdzieniegdzie 

poziom ich zawiłości, 
uważam, że dobrym 

pomysłem jest 
 rozmowa 

przedsiębiorcy 
z zaufanym doradcą 

podatkowym, 
dyrektorem 
finansowym,  
czy księgową.





Jan Kazimierz Adamczyk, radca 
prawny z Koszalina, zgłosił  
do Trybunału Konstytucyjnego 
regulacje Polskiego Ładu, które 
uderzają w przedsiębiorców.  
Uważa, że są one niezgodne 
z konstytucją. Tomasz  CUKIERNIK

Polski Ład do Trybunału
PRAWO
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Zbyt krótkie vacatio legis
Po pierwsze, radca prawny doma-
ga się kontroli zgodności z kon-
stytucją przedmiotowej usta-
wy w całości. Argumentuje, że jej 
przepisy tworzone były w du-
żym pośpiechu (około dwóch ty-
godni poświęconych przez Sejm 
na prace nad ustawą, która liczy 

Pismo przesłał Rzeczniko-
wi Praw Obywatelskich, 
który zgodnie z konstytu-

cją jest podmiotem legitymowa-
nym, mającym prawo wystąpić 
do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o zbadanie zgod-
ności ustawy z konstytucją. 
Wątpliwości Jana Adamczy-

ka budzi kilka przepisów nowe-
lizacji ustaw o podatku docho-
dowym. Jego zdaniem zachodzi 
ryzyko, że naruszają one kon-
stytucję, a w konsekwencji rów-
nież nadane nią prawa, choć sam 
nie przesądza jednoznacznie, że 
są one niezgodne z ustawą za-
sadniczą.



Polski Ład do Trybunału
Konstytucyjne wątpliwości
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277 stron), bez możliwości prze-
prowadzenia szerokich konsulta-
cji społecznych. Przepisy te zo-
stały opublikowane w Dzienniku 
Ustaw 23 listopada 2021 r., a wej-
ście w życie większości z nich bę-
dzie miało miejsce już 1 stycznia 
2022 r. Oznacza to, że vacatio le-
gis wynosi zaledwie 38 dni. 

Zdaniem Adamczyka jest 
to okres niezwykle krótki, bio-
rąc pod uwagę, że zmiany mają 
bardzo szeroki zakres, obejmują 
wiele przepisów, a sami przed-
stawiciele władz mówili otwar-
cie o tym, że według nich jest to 
największa rewolucja podatkowa 
w historii Polski. 

Tymczasem artykuł 2 konsty-
tucji stanowi, że Rzeczpospoli-
ta Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawie-
dliwości społecznej. Z przepisu 
tego doktryna wyinterpretowa-
ła szereg zasad szczegółowych, 
w tym m.in. zasadę przyzwoitej 
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w której przyjęty przez nich mo-
del biznesowy przestanie być 
opłacalny. Jednocześnie pod-
kreślić trzeba, że ten dodatkowy 
rok nie pozwoli na to, aby w peł-
ni dokonać amortyzacji zaku-
pionych wcześniej lokali miesz-
kalnych ani zmienić modelu 
biznesowego w taki sposób, aby 
lokale te w jakikolwiek sposób 
mogły nadal być jednym z ele-
mentów prowadzonej działalno-
ści gospodarczej. 

Adamczyk podkreśla, że 
podstawą odebrania przed-
siębiorcom prawa do dalsze-
go dokonywania odpisów amor-
tyzacyjnych przedmiotowych 
nieruchomości jest jedynie fi-
skalna motywacja ustawodaw-
cy, czyli zwiększenie dochodów 
budżetowych. Ograniczenie to 
nie zostało wprowadzone w celu 
ochrony jakichkolwiek innych 
wartości, których przestrzega-
nie ma zapewniać konstytucja, 
a tym bardziej nie zostało wpro-
wadzone w celu ochrony praw 
i wolności obywatelskich. Nad-

legislacji, zakaz retroaktywnego 
działania prawa czy dyrektywę 
odpowiednio długiego vacatio 
legis. W przekonaniu Adam-
czyka właśnie ta ostatnia zasada 
została naruszona w przypadku 
przedmiotowej ustawy. 

Radca podkreśla, że zacho-
dzą dwie okoliczności, których 
wzajemne powiązanie winno być 
przedmiotem w niniejszej spra-
wie: bardzo duży („rewolucyj-
ny”) zakres zmian w przepisach 
podatkowych, z których znaczna 
część skutkuje nałożeniem do-
datkowych obciążeń na podat-
ników, oraz okres vacatio legis 
wynoszący 38 dni. Przedmio-
tem oceny winno być więc to, czy 
taki okres vacatio legis jest okre-
sem odpowiednim, żeby przy 
tak dużych zmianach uznać, że 
zasada demokratycznego pań-
stwa prawnego nie została przez 
ustawodawcę naruszona. Adam-
czyk zaznacza też, że w celu za-
bezpieczenia przedsiębiorców 
i podatników okres vacatio legis 
winien zapewniać nie tylko moż-
liwość zapoznania się z przepi-
sami prawa i przygotowania do 
zmian, ale też być gwarantem 
stabilności prawa.

Podważenie zaufania  
do państwa 
Po drugie, Jan Adamczyk wska-
zuje, że przepisy nowelizacji nie 
pozwalają zaliczać do kosztów 
uzyskania przychodów odpisów 
amortyzacyjnych od środków 
trwałych i wartości niematerial-
nych i prawnych lokali miesz-
kalnych nabytych lub wytwo-
rzonych przed 1 stycznia 2022 r. 
dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. 
Istota kwestionowanych przepi-

sów sprowadza się do tego, że 
osoby, które dotychczas zaku-
piły lokale mieszkalne i w ra-
mach prowadzonej działalności 
gospodarczej wynajmowały je, 
jednocześnie dokonywały odpi-
sów amortyzacyjnych, co w kon-
sekwencji prowadziło do zmniej-
szenia podstawy opodatkowania 
i obniżenia należności podatko-
wych z tytułu podatku PIT. 

W wypadku tych przepisów 
ustawodawca przyjął, że jeszcze 
tylko przez rok przedsiębiorcy 
będą mogli dokonywać odpisów 
amortyzacyjnych na starych za-
sadach. Jednak zdaniem Adam-
czyka wydłużenie tego okresu 
nie rozwiązuje problemu, ponie-
waż zgodnie z dotychczasowy-
mi przepisami minimalny okres 
amortyzacji lokalu mieszkalne-
go wynosił 10 lat (tzw. amorty-
zacja przyspieszona). W związ-
ku z tym dla takich lokali, które 
były zakupione przez przed-
siębiorców i stanowiły element 
przyjętego modelu biznesowe-
go, możliwość taka zostanie wy-
eliminowana. Biorąc pod uwagę 
czas trwania amortyzacji loka-
li, podkreślić trzeba, że przed-
siębiorcy, tracąc tę możliwość, 
mogą znaleźć się w sytuacji, 

PRAWO
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Zmiana prawa, która pociąga za sobą nie-
korzystne skutki dla sytuacji prawnej pod-

miotów, powinna być wszakże dokonywana 
z poprawnym zastosowaniem przepisów przej-
ściowych, a co najmniej odpowiedniej vacatio 
legis, tak aby osoby te mogły mieć czas na za-
poznanie się z przepisami nowymi, dostosowa-
nie się do nich oraz co do zasady dokończenie 
przedsięwzięć już rozpoczętych pod rządami 
przepisów dotychczasowych

LESZEK GARLICKI, MAREK ZUBIK, 
Wydawnictwo Sejmowe, 2016



Wyeliminowanie najmu 
Po trzecie, wątpliwości Jana 
Adamczyka budzą przepisy, któ-
re nie pozwalają na rozlicze-
nie sprzedaży składników mająt-
ku nabytych na podstawie umów 
zawartych przed dniem wejścia 
w życie ustawy. Przepisy te skut-
kują tym, że osoby wykupujące 
samochody, z których wcześniej 
korzystały w ramach umowy le-
asingu lub długoterminowego 
najmu, nawet jeśli – po zakończe-
niu przedmiotowej umowy – wy-
kupią je do majątku prywatnego, 
to nie będą mogły sprzedać tych 
samochodów jak prywatnych. 

Efekt jest taki, że podatni-
cy, którzy planowali określony 
sposób postępowania z samo-
chodami, które były wykorzy-
stywane w ramach działalności 
gospodarczej, będą musieli po-
nieść znaczące obciążenia po-
datkowe. Przy sprzedaży przed 
upływem sześciu lat zamiast ni-
skiego podatku od czynności cy-
wilnoprawnych będą musieli za-
płacić PIT oraz VAT. A sześcioletni 
termin oczekiwania w przypadku 
aut powoduje znaczący spadek 
ich wartości. 

Ponadto skoro nowe przepisy 
mają objąć również umowy za-
warte przed ich wejściem w ży-
cie, mamy tu do czynienia z po-
zbawieniem podatników ochrony 
praw nabytych, retroaktywnym 
działaniem prawa czy naraże-
niem organów państwa na utra-
tę zaufania ze strony podatników, 
którzy zostaną tymi zmianami 
dotknięci.

Gdzie tu interes publiczny?
Po czwarte, przepisy analizo-
wanej ustawy de facto skutku-

ją zakazem prowadzenia najmu 
nieruchomości mieszkalnych 
w ramach działalności gospo-
darczej, pozostawiając jedynie 
możliwość tzw. najmu prywat-
nego. W przekonaniu Adam-
czyka należałoby poważnie za-
stanowić się nad zgodnością 
tych przepisów z art. 22 kon-
stytucji. Przepis ten stanowi bo-
wiem, że ograniczenie wolności 
działalności gospodarczej jest 
dopuszczalne tylko ze wzglę-
du na ważny interes publiczny. 
W przypadku uznania, że wyeli-
minowanie najmu lokali miesz-
kalnych z działalności gospo-
darczej i pozostawienie jedynie 
możliwości prowadzenia najmu 
w ramach tzw. najmu prywat-
nego stanowi ograniczenie wol-
ności działalności gospodarczej 
(radca nie ma co do tego żad-
nych wątpliwości, dodając, że co 
więcej, nie jest to ograniczenie 
tylko zakaz prowadzenia okre-
ślonej działalności), to analizie 
należałoby poddać okoliczność 
tego, czy istnieje interes publicz-
ny, który wystarczająco uzasad-
nia takie rozwiązanie. 

Adamczyk nie zauważa inte-
resu publicznego, który mógłby 
przemawiać za takim rozwiąza-
niem. Jego zdaniem nie będzie 
ono bowiem prowadziło ani do 
zwiększenia ilości dostępnych 
mieszkań na wynajem, ani też 
do obniżenia cen najmu, a na-
wet zaryzykuje stwierdzenie, że 
wręcz przeciwnie – wraz z mniej 
korzystnym opodatkowaniem 
właściciele mieszkań na wyna-
jem przerzucą ekonomiczny cię-
żar opodatkowania na najemców 
i w ten sposób zmiana przepisów 
doprowadzi do wzrostu cen. 

to nie istnieje możliwość reali-
zacji tej regulacji bez naruszenia 
praw nabytych. Są to wszyst-
ko zasady o znaczeniu funda-
mentalnym dla funkcjonowania 
państwa i w razie kolizji z inny-
mi konstytucyjnymi wartościa-
mi winny być uznawane za jed-
ne z najważniejszych.

Tymczasem naruszenie za-
sady zaufania do organów pań-
stwa i władzy publicznej nie 
tylko może budzić obawy po-
datników co do przyszłości i nie-
pewność jutra, godząc w ich po-
czucie bezpieczeństwa, ale także 
nieść za sobą poważne konse-
kwencje. Przedsiębiorcy potrak-
towani w sposób powodujący 
diametralne i nagłe pogorsze-
nie ich sytuacji gospodarczej 
mogą zdecydować się na za-
mknięcie działalności lub prze-
niesienie jej do innych państw. 
Tym samym zasada ta ma zna-
czenie również pragmatyczne 
i jej naruszanie może być nieko-
rzystne dla sytuacji gospodar-
czej państwa.

Konstytucyjne wątpliwości
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energia elektryczna produkowa-
na jest w dzień, w nocy jej nie ma. 
Istnieje zapotrzebowanie, by ba-
lansować tzw. piki energetyczne, 
do czego potrzebne są specjalne 
magazyny energii, które też pro-

dukujemy. A to wszyst-
ko spina się w tę in-
nowacyjność, o której 
mówiłem wcześniej. 
Dzięki wymianie da-
nych w chmurze, 
dzięki sztucznej in-
teligencji, która cały 
czas nadzoruje pra-
cę tych wszystkich 
urządzeń i analizu-
je ich zabezpieczenia, 
by się nie psuły i by 
generowały jak naj-
więcej energii, a jak 
najmniej traciły przy 
przechowywaniu.

Nie będzie transformacji ener-
getycznej bez transformacji cy-
frowej. Jak sprawić, żeby obie 
w Polsce przyśpieszyły? Od 
kogo i od czego to zależy?

Prywatny biznes zawsze bę-
dzie szybciej reagował niż sektor 
publiczny. Już w tym momen-

W jaki sposób firma Huawei 
może wspomóc transformację 
energetyczną w Polsce?

Jesteśmy globalną korpora-
cją, dla której cele związane z re-
dukcją śladu węglowego są bar-
dzo istotne. A ponieważ wszystkie 
badania pokazują, że to energe-
tyka i transport są sektorami, któ-
re mają największy wpływ na 
zanieczyszczenie środowiska, 
Huawei aktywnie rozwija rozwią-
zania, które stosowane są w obu 
tych branżach. W ramach ener-
getyki już jakiś czas temu doko-
naliśmy swoistej wewnętrznej re-
wolucji. Zorientowaliśmy się, że 
w sektorze IT głównym kosztem 
jest energia. Uznaliśmy więc, że 
warto stworzyć rozwiązania, któ-
re pomogą obniżyć te koszty. 
Zaczęliśmy aktywnie działać na 
rynku fotowoltaiki, tworząc wyjąt-
kowe inwertery. Dzięki nim ener-
gię słoneczną można zamienić 
na elektryczną i takie rozwiązania 
stosujemy zarówno przy monta-
żu anten 5G, w rozwiązaniach np. 
dla centrów danych, ale także dla 
pojedynczych gospodarstw do-
mowych czy dla dużych insta-
lacji przemysłowych. I ponieważ 

mamy już te rozwiązania, to nic 
dziwnego, że sami je wykorzy-
stujemy, np. przy budowie na-
szych laboratoriów badawczych 
i tworząc duże farmy fotowolta-
iczne, dzięki którym redukujemy 
koszty związane ze zu-
życiem prądu, a przy 
okazji zmniejszamy 
emisję śladu węglo-
wego.

Zmierzając do od-
powiedzi na pańskie 
pytanie, jak może-
my wspomóc trans-
formację energetycz-
ną w Polsce, powiem 
tak: możemy pomóc 
w dostarczaniu roz-
wiązań związanych 
z fotowoltaiką, co już 
się dzieje, możemy 
pomóc także w do-
starczaniu rozwiązań, 
które są związane z przechowa-
niem tej energii. Skoro nauczy-
liśmy się produkować energię 
ze słońca, stworzyliśmy rów-
nież rozwiązania, dzięki którym 
możliwe jest jej przechowywanie. 
Mam na myśli specjalne akumu-
latory. Wiadomo, że ze słońca 

W zielonej transformacji warto skorzystać
ze wsparcia Huawei
Wykorzystanie nowych technologii w zakresie wytwarzania, magazynowania 
i zarządzania energią może i powinno być opłacalne. O zaangażowaniu 
Huaweia w zieloną transformację rozmawiamy z Ryszardem Hordyńskim, 
dyrektorem strategii i komunikacji Huawei Polska. Rozmawiał Krzysztof BUDKA

We współpracy 
z partnerami 
zaczęliśmy 
produkować 

moduły napędowe 
do samochodów 

elektrycznych 
i autonomicznych.  

To całkowicie  
nasz projekt, nasza 

myśl techniczna 
i nasza sztuczna 

inteligencja.
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A jak przyśpieszyć oba te pro-
cesy? Po pierwsze, poprzez kla-
rowną politykę państwa i promo-
wanie nowych, czystych źródeł 
energii. Po drugie, dzięki dopła-
tom dla sektora prywatnego – 
nie lekceważmy go, bo właśnie 
ten sektor w kwestii zmian tech-
nologicznych wykonuje kawał 
dobrej roboty. No i wreszcie po-
przez współpracę. Np. taka firma 
jak nasza może wiele pomóc, do-
radzić czy też przedstawić przy-
kłady z innych krajów, w których 
budujemy bardzo duże farmy po 
kilkaset megawatów, które z po-

wodzeniem mogą być budowa-
ne także w Polsce.

Jak sprawić, by cały proces zwa-
ny zieloną transformacją stał 
się opłacalny nie tylko dla „pla-
nety”, ale również dla gospo-
darki i każdego konsumenta?

Nieopłacalny może być tyl-
ko wówczas, gdy warunki legisla-
cyjne i otoczenie prawne nie bę-
dzie temu procesowi sprzyjać. Za 
dwa lata inwerter, który dziś pro-
dukuje X kilowatów, będzie w sta-
nie wygenerować ich znacznie 
więcej. Technologia błyskawicz-

cie w Polsce zainstalowanych 
jest ok. 5 gigawatów instalacji fo-
towoltaicznych, głównie w go-
spodarstwach domowych. To 
pokazuje, że Polacy bardzo chęt-
nie używają nowych technolo-
gii. Natomiast jeśli chodzi ogól-
nie o transformację cyfrową, to 
rzeczywiście problem jest dużo 
szerszy. Pandemia pokazała 
nam wszystkim, jak bardzo cy-
fryzacja jest ważna, zarówno je-
śli chodzi o firmy, jak i wszystkich 
konsumentów. W kwestii trans-
formacji energetycznej dobrze 
by było nie przegapić tej szansy. 

W zielonej transformacji warto skorzystać
ze wsparcia Huawei
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Ryszard Hor-
dyński, dyrek-
tor strategii 
i komunikacji 
Huawei Polska, 
przyznaje, że 
chiński gigant 
może wspo-
móc polską 
transformację 
energetyczną 
w dostarcza-
niu rozwiązań 
związanych 
z fotowolta-
iką oraz maga-
zynowaniem 
energii.



ra cały czas monitoruje sposób 
działania urządzenia. Na bie-
żąco analizuje ona, czy napię-

cie instalacji jest wła-
ściwe i czy wszystko 
działa tak, jak powin-
no. Dzięki temu na-
sze falowniki generują 
w takich samych wa-
runkach więcej ener-
gii niż falowniki kon-
kurentów. Poza tym 
jesteśmy obecni na 
każdym etapie pro-
cesu inwestycyjne-
go. Wspieramy klien-
tów zarówno małych, 
jak i dużych. I ostatnia 
rzecz: stosujemy takie 
zabezpieczenia prze-

ciwpożarowe, które sku-
tecznie dbają o bezpieczeństwo.

A co z magazynami energii? 
Wydaje się, że bez odpowied-
nich rozwiązań w tym obszarze 
transformacja energetyczna 
nie ma szans się udać. Sku-

nie idzie do przodu. Bezzasadna 
jest więc dyskusja o tym, czy to 
się opłaci. Powiedziałbym raczej, 
że bardziej opłaci się tym, którzy 
szybciej w tę transformację zain-
westują.

Jak rozwiązania fotowoltaicz-
ne Huaweia, firmy kojarzącej 
się dotychczas w Polsce przede 
wszystkich z telekomunika-
cją i teleinformatyką, zostały 
przyjęte w naszym kraju?

Jesteśmy firmą globalną. 
Działamy w 170 krajach świa-
ta. Połowa naszych pracowników 
zatrudniona jest w centrach ba-
dań i rozwoju. Co to znaczy? To 
znaczy, że cały czas tworzymy 
innowacje. Według światowych 
raportów jesteśmy trzecim naj-
większym inwestorem właśnie 
w segmencie badań i rozwoju, 
więc to była w zasadzie kwestia 
czasu, kiedy pojawimy się w in-
nych branżach niż telekomuni-
kacyjna i informatyczna. Póki co 
najwięcej wdrożeń nowoczesnych 
technologii związanych z foto-
woltaiką mieliśmy w Chinach, ale 
również na Bliskim Wschodzie 
(głównie w Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich i Arabii Saudyj-
skiej), w Ameryce Południowej, 
następnie mamy szereg wdrożeń 
w Afryce i oczywiście w Europie. 
Polska jest akurat bardzo chłon-
nym rynkiem i odpowiadając na 
to pytanie dodam tylko, że mamy 
całkiem niezłą pozycję na lokal-
nym rynku.

Czym Państwa rozwiązania do-
tyczące solarów różnią się od 
innych rozwiązań fotowolta-
icznych dostępnych na polskim 
rynku?

Nasze rozwiązania są kom-
pleksowe. Można je wykorzy-
stać w niedużych instalacjach 
przy małych gospo-
darstwach domo-
wych, ale również 
zainstalować np. na 
dachu galerii han-
dlowej czy dworca 
kolejowego. Mamy 
też rozwiązania 
dla bardzo dużych 
farm. Np. najwięk  
sza zbudowana 
w tym momencie 
farma w Polsce to  
ok. 70 megawatów, 
ale obecnie pra-
cujemy nad jesz-
cze większymi. Dru-
ga zaleta to falowniki, 
które mają bardzo niski poziom 
awaryjności. Wynika to z kil-
ku czynników. Przede wszystkim 
z tego, z czego słynie Huawei  
– dostarcza elementy najwyż-
szej jakości z zaimplementowa-
ną sztuczną inteligencją, któ-

WYWIAD
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getycznych, a Pan na samym 
początku wspominał również 
o transporcie jako sektorze, 
który ma duży wpływ na za-
nieczyszczenie środowiska.

Transport również korzysta 
na rewolucji wspieranej przez 
Huawei. Skoro wiemy, jak prze-
syłać informacje, skoro wiemy, 
jak nimi zarządzać, skoro umie-
my wytwarzać energię i ją prze-
chowywać, to tym prościej było 
nam przygotować odpowied-
nie rozwiązania dla transpor-
tu. W związku z tym zaczęliśmy, 
we współpracy z partnerami, 
produkować moduły napędowe 
do samochodów elektrycznych 
i autonomicznych, pokładowe 
moduły ładujące oraz całe opro-
gramowanie. To całkowicie nasz 
projekt, nasza myśl technicz-
na i nasza sztuczna inteligencja. 
Liczne samochody sprzedawane 
w Chinach są już dostępne z na-
szym oprogramowaniem Har-
mony OS. Co jednak ważniejsze 
i co może być dla Polski intere-

sujące, produkujemy także mo-
duł do ładowarek stacjonarnych, 
które można postawić przy uli-
cy czy na stacjach paliw. Ten mo-
duł jest niezawodny i bardzo 
wydajny. Jest w stanie ładować 
zarówno małe samochody, jak 
i autobusy czy nawet sportowe 
modele potrzebujące najwięk-
szego zasobu energii. Jest w sta-
nie dostosować swoje napięcie, 
działa na prąd stały (pobie-
ra prąd zmienny, ale przemie-
nia go w prąd stały) i pozwala 
na naładowanie samochodu na 
200 km w 10 minut. To jest bar-
dzo krótki czas. I my jako firma 
szukamy partnerów – nie tylko 
w Polsce, także w całej Europie 
– którzy zechcą współpracować 
z nami przy uruchomieniu pro-
dukcji takich ładowarek.

Bez takiego rozwiązania, bez 
odpowiedniej infrastruktury, 
namawianie ludzi, żeby jeździ-
li samochodami elektryczny-
mi, rzeczywiście nie ma więk-
szego sensu.

Dlatego myślę, że jest to kwe-
stia kilku najbliższych lat. Wy-
obraźmy sobie, że jedziemy na 
zakupy do marketu i tam na par-
kingu jest wiele dostępnych ła-
dowarek. Zostawiam samochód 
i wracając z zakupów mam już 
naładowany. Tak samo na sta-
cjach paliw, gdzie jednocześnie 
można zastosować nasze roz-
wiązania fotowoltaiczne, które 
dostarczałyby energię do tych 
ładowarek. Wystarczą przyjazne 
regulacje i dobra wola naszego 
państwa do tego, by w tego typu 
rozwiązania zainwestować. Tech-
nologia już jest, a my jesteśmy 
otwarci i chętni do współpracy. 

teczne magazyny energii to 
melodia dalekiej przyszłości, 
czy są już rozwiązania, które 
lada moment możemy stoso-
wać również w Polsce?

Kilka tygodni temu podpisali-
śmy w Dubaju kontrakt na stwo-
rzenie magazynu czy – można 
powiedzieć – zespołu magazy-
nów na 1300 megawatogodzin. 
To odpowiednik największego 
piku energetycznego w Polsce  
– czyli to nie przelewki.

Pan pyta, czy to jest melo-
dia przyszłości. Zależy dla kogo. 
Jeśli chodzi o nasz kraj, to tego 
typu magazyny energii rzeczy-
wiście są melodią przyszłości. 
Jednak nie tak dalekiej. Odpo-
wiednie rozwiązania technolo-
giczne są już gotowe. A i zainte-
resowanie w naszym kraju tego 
typu rozwiązaniami jest coraz 
większe.

A co z transportem? Bo z jed-
nej strony mówiliśmy o foto-
woltaice i rozwiązaniach ener-

Na zdjęciu 
z lewej: falow-
niki Huawei 
wykorzysty-
wane przy roz-
wiązaniach fo-
towoltaicznych 
charakteryzu-
ją się bardzo 
niskim pozio-
mem awaryj-
ności.

Na zdjęciu 
z prawej: sa-
mochód elek-
tryczny i au-
tonomiczny 
z modułem 
ładującym 
i oprogramo-
waniem  
Huawei.

Ryszard Hordyński
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z Huawei

Polska



U ważne przyjrzenie się 
wchodzącym w życie 
od 1 stycznia 2022 r. 

zmianom dość szybko pozwa-
la zauważyć, że obszerna no-
welizacja ustaw podatkowych 
wprowadza nowy instrument 
(uprawnienie) dla funkcjonariu-
szy Służby Celno-Skarbowej. 
Ma on służyć podejmowaniu 
działań w stosunku do dłużni-
ków, wobec których organy eg-
zekucyjne wystawiły tytuły wy-
konawcze. Chodzi zatem o takie 
osoby, które fiskusowi (lub in-

Polski Ład daje przedstawicielom fiskusa 
możliwość tymczasowego zajmowania 
ruchomości podatników, w stosunku 
do których toczy się postępowanie 
egzekucyjne, a wysokość długu 
przekracza 10 tys. zł. 
Takie tymczasowe zajęcie, 
dokonywane wyłącznie 
na podstawie protokołu, 
może potrwać nawet 96 godzin.
                           Marek  KUTARBA

PODATKI
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Ruchomości
na celowniku
fiskusa



W czasie tym właściwy or-
gan egzekucyjny będzie zobo-
wiązany ponownie zweryfikować 
istnienie i wysokość zadłuże-
nia zobowiązanego, tak aby móc 
poprzez zatwierdzenie przejść 
z tymczasowego zajęcia w zajęcie 
ruchomości. Nie jest zatem wy-
kluczona i taka sytuacja, w której 
w systemie nie odnotowano jesz-
cze, że należność została spła-
cona, a przedstawiciele fiskusa 

zajmują ruchomości po-
datnika na cztery dni, 
po czym okaże się, że 
zajęcie było… niepo-
trzebne.

Stąd przepis mówi, 
że wydanie przez or-
gan egzekucyjny po-
stanowienia o za-
twierdzeniu (w całości 
albo części) bądź od-
mowie zatwierdze-
nia tymczasowego 
zajęcia ruchomości 
musi być poprzedzo-

ne ponowną weryfika-
cją istnienia obowiązku, ponieważ 
w czasie od sporządzenia przez 
funkcjonariusza protokołu (do 
którego wpisano tymczasowo za-
jęte ruchomości) do jego zatwier-
dzenia przez organ egzekucyjny, 
zobowiązany może wykonać zo-
bowiązanie i uiścić należności, co 
spowoduje, że tymczasowe zaję-
cie ruchomości będzie już bez-
przedmiotowe.

Innymi słowy, rząd zapewne 
liczy na to, że wprowadzając taką 
możliwość już poprzez samo za-
jęcie rzeczy podatnika nastraszy 
go na tyle skutecznie, że ten do-
browolnie zapłaci fiskusowi tyle, 
ile był winien, jeszcze przed 
upływem owych czterech dni.

Dług musi przekraczać  
10 tys. zł
Zajęcie ruchomości będzie moż-
liwe, jeżeli funkcjonariusz w toku 
wykonywania kontroli celno-
skarbowej ujawni majątek ru-
chomy zobowiązanego i ustali, że 
posiada on zaległości egzekwo-
wane przez naczelnika urzędu 
skarbowego na podstawie jedne-
go bądź kilku tytułów wykonaw-
czych, a kwota tych zaległości 
(bez odsetek z tytułu niezapłace-
nia ich w terminie, kosztów upo-
mnienia i kosztów egzekucyjnych) 
przekracza łącznie 10 tys. zł.

To ważne zastrzeżenie, bo 
wyklucza np. tymczasowe zaj-
mowanie rzeczy podatnika tylko 
dlatego, że ten uparcie nie chce 
zapłacić 500 zł mandatu.

Tymczasowemu zajęciu nie 
będą też podlegać ruchomości 
o wartości znacznie przewyż-
szającej kwotę potrzebną do za-
spokojenia egzekwowanej przez 
organ egzekucyjny należności 
pieniężnej. Takie rozwiązanie za-
pewni ochronę interesów zobo-
wiązanego i stanowi gwarancję 
stosowania tymczasowego zaję-
cia ruchomości w sposób celowy, 
proporcjonalny oraz adekwatny. 
Oczywiście przepisy nie wyja-
śniają, co należy rozumieć przez 
wartość „znacznie przewyższa-
ją”. Wydaje się jednak, że w sy-
tuacji, gdy podatnik winien jest 
fiskusowi np. 11 tys. zł, urzędnicy 
raczej nie powinni na zabezpie-
czanie tej należności zajmować 
zegarka podatnika za 30 tys. zł, 
bo to przecież niemal trzy razy 
tyle, ile wynosi dług. Powinni za-
tem poszukać czegoś mniej war-
tościowego i zająć np. notebooka 
o wartości 15 tys. zł.

nym instytucjom państwowym) 
są coś winne (przynajmniej 
w przekonaniu tych organów) 
i za ten dług są już ścigane. 
A zatem fiskus próbuje z nich 
ściągnąć zaległą płatność. 

Tym nowym instrumentem 
będzie tymczasowe zajęcie ru-
chomości. Instytucja ta będzie 
polegała na podjęciu czynno-
ści przez funkcjonariusza Służ-
by CelnoSkarbowej, w wyniku 
której naczelnik urzę-
du celnoskarbowe-
go nabywał będzie 
tymczasowe pra-
wo rozporządza-
nia ruchomościa-
mi zobowiązanego 
(dłużnika) w zakresie 
niezbędnym do wy-
konania przez ad-
ministracyjny organ 
egzekucyjny obo-
wiązku objętego ty-
tułem wykonaw-
czym.

96 godzin
Ruchomości to wszystkie rze-
czy, które nie są nieruchomo-
ściami. Ruchomością jest zatem 
nie tylko np. samochód podatni-
ka, ale także komputer, telewizor 
czy zegarek – czyli faktycznie 
wszystkie rzeczy, które posiada.

Sam przepis mówi o tym, że 
funkcjonariusze Służby Cel-
noSkarbowej – o ile stwierdzą 
na podstawie danych z syste-
mu EGAPOLTAX, że w stosunku 
do zobowiązanego jest prowa-
dzona egzekucja administracyj-
na – będą mogli zatrzymać ru-
chomości przez czas 96 godzin 
w ramach tymczasowego zaję-
cia ruchomości.

Egzekucja administracyjna
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Podstawą tymczasowe-
go zajęcia ruchomości dłuż-
nika będzie protokół. Z chwilą 
jego podpisania zobowiązany 
będzie tracił prawo do rozpo-

rządzania zajętymi ru-
chomościami, nie 
będzie ich zatem 
mógł zbyć (sprze-
dać, podarować, za-
stawić etc.). Gdy 
mimo to dojdzie do 
takiego zbycia po 
tymczasowym za-
jęciu, nie będzie to 
stanowić przeszko-
dy do zatwierdze-
nia tymczasowego 
zajęcia ruchomo-
ści i tym samym de 

facto bezskuteczno-
ści czynności zbycia. Ewentu-
alne działania zobowiązanego, 
polegające na obciążeniu tym-
czasowo zajętych ruchomości, 
także będzie nieważne, a za-
bezpieczona wierzytelność nie 
będzie korzystała z pierwszeń-
stwa zaspokojenia dla należno-
ści pieniężnych zabezpieczo-
nych zastawem. 

Zwierzę to nie rzecz
Wpadająca w tryby nowej pro-
cedury osoba będzie mogła 
uchronić ruchomości przed tym-
czasowym zajęciem, o ile okaże 
dowody stwierdzające wykona-
nie zobowiązania albo że docho-
dzony obowiązek nie jest wyma-
galny, został umorzony, wygasł 
z innego powodu lub nie istnie-
je. Nie wystarczy zatem wykaza-
nie jedynie, że np. zaległość jest 
niezapłacona, bo toczymy o nią 
spór z fiskusem przed sądem 
administracyjnym.

Zgodnie z nowymi prze-
pisami funkcjonariusz będzie 
obowiązany do odstąpienia od 
tymczasowego zajęcia rucho-
mości, jeżeli zobowiązany oka-
że mu dowody stwierdzające: 
wykonanie zobowiązania (ko-
pię przelewu, wyciągu banko-
wego), umorzenie, wygaśnię-
cie albo nieistnienie obowiązku, 
np. w związku z przedawnie-
niem, odroczeniem terminu wy-
konania obowiązku, rozłożeniem 
na raty spłaty należności pie-
niężnych na mocy stosownych 
rozstrzygnięć organów podat-
kowych; w przypadku gdy ru-
chomości podlegają wyłączeniu 
albo zwolnieniu z egzekucji ad-
ministracyjnej.

Funkcjonariusze nie będą też 
dokonywać zajęcia ruchomości 
podlegających łatwemu zepsu-
ciu oraz zwierząt. Nie ma zatem 
obawy, że w ten sposób w ręce fi-
skusa trafi nasz pupil, niezależnie 
od tego, jak bardzo jest on cenny.

Wystarczy spisać protokół
Tymczasowe zajęcie ruchomości 
przekształci się w zajęcie egze-
kucyjne z dniem wydania posta-

nowienia o jego zatwierdzeniu 
pod warunkiem, że nastąpiło 
ono nie później niż przed upły-
wem 96 godzin od podpisania 
przez funkcjonariusza protoko-
łu tymczasowego zaję-
cia ruchomości.

Wprowadzane re-
gulacje zapewnia-
ją przy tym upraw-
nionemu prawo do 
zaskarżenia czyn-
ności w ramach zaża-
lenia na postanowie-
nie o zatwierdzeniu 
tymczasowego zaję-
cia ruchomości, za-
bezpieczając tym sa-
mym jego prawo do 
ochrony. Zostaje ono 
dodatkowo wzmocnio-
ne rozwiązaniem, które nakła-
da na organ egzekucyjny obo-
wiązek badania prawidłowości 
wypełnienia protokołu tym-
czasowego zajęcia ruchomości 
i zgodności dokonanej czynno-
ści z przepisami ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji oraz ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej.
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Polskie jabłka 
podbijają świat
Unia Owocowa poinformo-
wała, że polscy sadownicy 
eksportują coraz więcej ja-
błek wysokiej jakości. Zapo-
trzebowanie na jabłka naj-
wyższej jakości (Golden, 
Jonaprince, Gala Royal i Red 
Chief) składają głównie kraje 
arabskie, jak Arabia Saudyj-
ska, Egipt czy Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. W 2020 r. 
polscy sadownicy wysłali do 
Arabii Saudyjskiej i ZEA po-
nad 1140 ton jabłek, a do po-
łowy 2021 r. eksport na te 
rynki wyniósł 896 ton. Z ko-
lei do Egiptu tylko w pierw-
szym kwartale 2021 r. Polska 
eksportowała ponad 40 tys. 
ton jabłek. Najwięcej jabłek 
z Polski importuje natomiast 
Białoruś. Kolejne to wymie-
niony już Egipt, a następnie 
Rumunia, Niemcy, Holandia 
oraz Kazachstan.  

Złe wieści 
o kosztach pracy
Koszty pracy w Polsce rosną 
najszybciej od ponad deka-
dy – wynika z danych Euro-
statu. W III kwartale 2021 r. 
zmiana ta wyniosła 9,3 proc. 
rdr. Dla porównania w całej 
Unii Europejskiej koszty pra-
cy urosły o 2,9 proc. Najwyż-
szą dynamikę wzrostu w UE 
odnotowano na Litwie (15,2 
proc.), w Bułgarii (13,8 proc.) 
oraz na Węgrzech (10 proc.). 
Z kolei najniższy wzrost był 
w Belgii, gdzie wyniósł on 
zaledwie 0,7 proc. 

Większość polskich przedsiębior-
ców nie chce, aby Polska przyjmo-
wała euro – wynika z najnowszej 
edycji badania Grant Thornton. Za przy-
jęciem wspólnej europejskiej waluty jest  
38 proc. średnich i dużych firm pry-

watnych, podczas gdy przeciwko jest  
46 proc. przedsiębiorców. W obu przy-
padkach to o dwa punkty procento-
we więcej niż przed rokiem. Co ciekawe, 
jeszcze w 2010 r. przeciwko euro było 
zaledwie 11 proc. polskich firm. 

Przedsiębiorcy kontra euro

Indie chcą być centrum produkcji półprze-
wodników i elektroniki. Kraj zatwierdził plan 
zachęt dla inwestorów o wartości 10 mld do-
larów. Wstępne zainteresowanie wykazały: 
izraelski Tower Semiconductor, Grupa Ve-
danta oraz Foxconn – producent związa-
ny z Apple i konsorcjum z siedzibą w Singa-
purze. Indie, drugi co do wielkości producent 
smartfonów na świecie, ogłosiły plan inwe-
stycyjny w czasie, gdy producenci samo-
chodów i firmy technologiczne zmagają się 
z globalnym niedoborem półprzewodników. 
Natomiast Tata Group, jeden z największych 
konglomeratów w Indiach, również zamierza 
inwestować w tym obszarze i prowadzi roz-
mowy z trzema indyjskimi stanami, aby za-
inwestować do 300 mln dolarów w budowę 
jednostki do montażu i testowania półprze-
wodników. 

Indie stawiają  
na półprzewodniki



fundament rozwoju motoryza-
cji, jest kluczowym elementem 
konstrukcji silników, szczegól-
nie w autach elektrycznych i hy-
brydowych. Miedź wydobywana 
w KGHM znajduje się dziś w co 
ósmym smartfonie na świecie. 
Bez miedzi niemożliwa byłaby 
też proekologiczna transforma-
cja energetyczna. 

Do tego miedź znajduje za-
stosowanie w panelach foto-
woltaicznych i turbinach elek-
trowni wiatrowych. Dlatego 
ekologia zajmuje istotne miej-
sce wśród strategicznych ce-
lów spółki. W listopadzie za-
rząd firmy przyjął Politykę 
Klimatyczną. Główne założe-
nia dokumentu dotyczą reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych 
i osiągnięcia neutralności kli-
matycznej do 2050 r. Następ-
stwem Polityki Klimatycznej 
będzie Program Dekarboniza-
cji, który docelowo obejmie całą 
Grupę Kapitałową KGHM Polska 
Miedź S.A.

KGHM konsekwentnie wdraża 
założenia strategii firmy, której 
cele zakładają m.in. zwiększe-
nie produkcji ze źródeł własnych 
w tym z OZE. Spółka planu-
je kolejne elektrownie wiatrowe 
na łączną moc zainstalowaną ok. 
50 MW.

W 2021 r. KGHM przystą-
pił do porozumienia na rzecz 
rozwoju morskiej energety-
ki wiatrowej. Firma jest również 
jednym z sygnatariuszy listu in-
tencyjnego w sprawie powoła-

Do Kapsuły Czasu trafiły 
m.in. miniaturowe kato-
dy i anody z hut KGHM, 

kawałek rudy miedzi, kryształ 
soli z kopalni Polkowice-Siero-
szowice oraz koncentrat miedzi 
z Zakładów Wzbogacania Rud. 
Jest tam również miniaturka tira, 
który jeździł po Polsce z mul-
timedialną wystawą o KGHM, 
a także wejściówki na jubile-
uszowy koncert w Lubinie.

Oprócz pamiątek z oddzia-
łów KGHM w Kapsule znala-
zły się wyjątkowe prezenty, jak 
np. karabińczyk z wyprawy An-
drzeja Bargiela. Znany z ekstre-
malnych wyczynów skialpini-
sta został Ambasadorem Polski 
w plebiscycie organizowanym 
przez Polską Miedź. Karabińczyk 
pomagał himalaiście w zdo-
byciu dziewiczego szczytu Ya
wash Sar II w Pakistanie w 2021 r.  
Polak dokonał tego jako pierw-
szy człowiek w historii, a następ-
nie zjechał na nartach do pod-
stawy góry.

– Kapsuła Czasu jest wmu-
rowana w najważniejszym miej-
scu dla Zagłębia Miedziowego. 
W Sieroszowicach, gdzie odkry-
to polskie złoża miedzi i gdzie 
rozpoczęła się historia KGHM. 

Pokazujemy przyszłym poko-
leniom, co było dla nas ważne 
i czym żyliśmy w 2021 r. – po-
wiedział Marcin Chludziński, 
prezes zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A.

W Kapsule miejsce znalazły 
też przedmioty przypominają-
ce o pandemii, jak etui na pasz-
porty covidowe, które otrzymali 
pracownicy firmy.

2021 r. to rok jubileuszu 
KGHM, który w ciągu 60 lat stał 
się światowym liderem w bran-
ży wydobywczej. Firma jubile-
usz świętowała przy zachowaniu 
obostrzeń sanitarnych. Dla pra-
cowników i mieszkańców regionu 
powstały m.in. murale związane 
z oddziałami KGHM. Przez kilka 
miesięcy po Polsce jeździł spe-
cjalny tir z multimedialną wysta-
wą o przemyśle miedziowym. 

Wizualizacja przedmiotów 
i zawartość Kapsuły Czasu bę-
dzie dostępna też w aplikacji 
mobilnej #naMIEDZI.

Przyszłość jest z miedzi
Mottem obchodów 60lecia 
przez KGHM były słowa „Od-
krywca, Gigant, Wizjoner”, a ha-
słem „Przyszłość jest z mie-
dzi”. To właśnie miedź stanowi 

Prawdziwe skarby w Kapsule Czasu KGHM
Próbki granulatu miedzi i srebra, kryształek soli 
i karabińczyk Ambasadora Polski, Andrzeja  
Bargiela znalazły się w Kapsule Czasu KGHM.  
Firma przygotowała wyjątkową pamiątkę dla 
przyszłych pokoleń w miejscu odkrycia złóż miedzi, 
w latach 50. ubiegłego wieku.

JUBILEUSZ KGHM
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Materiał 
powstał  

we współpracy 
z KGHM Polska  

Miedź S.A.



zaprezentować projekty kre-
atywnie rozwiązujące wyzwa-
nia, które na co dzień stoją przed 
przemysłem miedziowym, ta-
kie jak przewidywanie wstrząsów 
i potencjalnych awarii maszyn 
górniczych. Co więcej, jedna ze 
zwycięskich drużyn właśnie roz-
poczęła prace nad wdrożeniem 
projektu w Hucie Miedzi Głogów. 
Rozwiązanie ma na celu zwięk-
szyć efektywność energetyczną 
pieca zawiesinowego.

Rekordowe wyniki
KGHM bardzo dobrze radzi so-
bie w pandemii, dbając o bez-
pieczeństwo pracowników. Do 
tego firma jest Liderem Bez-
piecznej Pracy. Spółka jest jedy-
nym reprezentantem górnictwa 

podziemnego oraz przetwór-
stwa metali w gronie 27 przed-
siębiorstw stanowiących ścisłą 
czołówkę w Polsce, jeżeli chodzi 
o standardy BHP. W ubiegłym 
roku w KGHM o niemal 29 proc. 
spadła liczba uznanych wy-
padków przy pracy. To pierwsza 
w historia tak niska liczba wy-
padków odnotowanych w KGHM 
Polska Miedź S.A. W ciągu 
ostatnich 10 lat liczba wypadków 
w firmie spadła o ponad 60 proc.

Miedziowa spółka w 2021 r. 
zanotowała też bardzo do-
bre wyniki produkcyjne i eko-
nomiczne. Podczas prezenta-
cji wyników za III kwartał tego 
roku zarząd podkreślał wzrost  
EBITDA przy zwiększeniu wy-
niku finansowego netto spółki, 
wyższe przychody i zwiększe-
nie wydobycia rudy miedzi.  Pro-
dukcja miedzi płatnej w Grupie 
Kapitałowej KGHM  była wyższa 
o 10,1 proc. (9M/9M) i wyniosła 
574 tys. ton. 

Warto dodać, że Grupa Ka 
pitałowa KGHM zanotowała 
wzrost skorygowanej EBITDA  
w porównaniu do 9M 2020 r.  
o 3 312 mln zł. Dotyczy to 
przede wszystkim KGHM Polska 
Miedź S.A. (+1 220 mln zł) oraz 
Sierra Gorda (+1458 mln zł,  
blisko trzykrotny wzrost). 

Wpływ na takie wyniki mia-
ło m.in. zwiększenie przycho-
dów na skutek korzystniejszych 
cen metali czy obniżenia kosz-
tów podstawowej działalności 
operacyjnej. 

nia Dolnośląskiej Doliny Wo-
dorowej. Oprócz tych działań 
spółka podpisała porozumienie 
z NuScale dotyczące przygoto-
wań do realizacji budowy jądro-
wych źródeł energii. Wszystkie 
działania Zarządu KGHM wpły-
wają na dobrą kondycję finanso-
wą, ale też na ocenę firmy przez 
instytucje zewnętrzne. KGHM 
był w mijającym roku wielokrot-
nie nagradzany zarówno przez 
ekspertów rynku, organizacje 
branżowe, jak i media.

W ramach obchodów 60le-
cia KGHM zorganizował także 
szereg wydarzeń stwarzających 
impulsy do rozwoju innowa-
cji. W ramach wirtualnego hac-
kathonu „CuValley Hack” pro-
gramiści z całej Polski mogli 

Prawdziwe skarby w Kapsule Czasu KGHM
Dla przyszłych pokoleń
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Do Kapsuły 
Czasu trafiły 
m.in. miniatu-
rowe katody 
i anody, kawa-
łek rudy mie-
dzi, kryształ 
soli oraz kon-
centrat miedzi.



ne innym istotnym aspektom 
budownictwa mieszkaniowego, 
w tym odnoszące się do kwe-
stii ekonomicznych, prawnych 
czy organizacyjnych. Wdraża-
nie nowych technologii w bu-
downictwie, w tym także miesz-
kaniowym, to zagadnienie 
wielowymiarowe. Wymaga ono 
wysokiej jakości wiedzy inży-
nierskiej, menadżerskiej, a tak-
że wiedzy z zakresu regulacji 
i przepisów. 

P omysłodawca przedsię-
wzięcia, założyciel i pre-
zes Grupy Inwest – Piotr 

Hofman, podkreślał podczas 
otwierającego całe wydarzenie 

wystąpienia: – Chcieliśmy, aby 
temat konkursu został potrak-
towany szeroko. Stąd obok prac 
o tematyce technicznej zgłaszać 
można było także te poświęco-

NAUKA
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Wyjątkowy konkurs z wyjątkowymi laureatami
30 listopada w murach Politechniki Poznańskiej 
odbyło się uroczyste podsumowanie zorganizowanego  
przez Grupę Inwest konkursu „Nowoczesne 
technologie w budownictwie mieszkaniowym”, 
zakończone wręczeniem nagród wyróżnionym 
laureatom.  Krzysztof  BUDKA

Pamiątkowe zdjęcie laureatów z organizatorami konkursu, wykładowcami 
Politechniki Poznańskiej oraz przedstawicielami Patronów wydarzenia.
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Inicjatywa okazała się strza-
łem w dziesiątkę i spotkała z du-
żym zainteresowaniem. Patrona-
mi konkursu zostały: Politechnika 
Poznańska oraz Polski Związek 
Firm Deweloperskich. Patronat 
medialny nad wydarzeniem ob-
jęło „Forum Polskiej Gospodarki”. 
Z kolei Patronat nad ceremonią 
wręczenia nagród objął mini-
ster Adam Abramowicz – rzecz-
nik małych i średnich przed-
siębiorców, który o poparciu dla 

całego przedsięwzięcia poinfor-
mował publicznie na stronie in-
ternetowej Biura Rzecznika MŚP, 
pisząc m.in.: „W Polsce współ-
działanie świata biznesu z ośrod-
kami badawczymi było dotych-
czas zjawiskiem incydentalnym. 
Celem Biura Rzecznika MŚP 
jest tworzenie klimatu i publicz-
nej przestrzeni, aby biznes z na-
uką nie tylko nawiązały dialog, 
ale także by rozwijały współpra-
cę. Przy takim założeniu wzrost 

Strzał w dziesiątkę
Udział w konkursie był więc 
otwarty dla każdego, kto pi-
sząc swoją pracę dyplomową 
w sposób ciekawy i nowator-
ski, odniósł się do wymienio-
nych wyżej zagadnień. Do kon-
kursu zgłaszać można było 
prace dyplomowe (licencjac-
kie, inżynierskie i magisterskie) 
obronione na Politechnice Po-
znańskiej w roku akademickim 
2020/2021.

Wyjątkowy konkurs z wyjątkowymi laureatami

Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym



państwa jest doganianie boga-
tego Zachodu. Ten cel jednak nie 
osiągnie się sam. Wymaga zbio-
rowego wysiłku i współpracy 
różnych, zdawać by się mogło, 

wskaźnika innowacyjności pol-
skiej gospodarki stanie się fak-
tem, a nie tylko oczekiwaniem. 
Zapraszam wszystkich zainte-
resowanych do zgłaszania swo-
ich inicjatyw i do dzielenia się do-
świadczeniem”.

Biuro Rzecznika MŚP podczas 
wręczenia nagród reprezento-
wała dr Izabela Hasińska, pełno-
mocnik terenowy rzecznika MŚP 
w Poznaniu.

Między nauką a biznesem
Do tematu dialogu łączące-
go naukę z biznesem nawiązał 
również Piotr Hofman podczas 
uroczystego wręczenia nagród. 
– Zapewne niejednokrotnie sły-
szeliście Państwo o potrzebie 
budowania mostów między na-
uką a biznesem. Mówi się o tym 

wiele nie tylko dlatego, że to 
ważny i modny temat. To tak-
że oczywista i nagląca potrze-
ba dla rozwoju polskiej gospo-
darki. Wszak naszym celem jako 

NAUKA
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Miejsce 1. Maciej Maćkowiak 
Tytuł pracy:  
Opracowanie modelu cyfrowego 
produktu budowlanego MatDeco 
w systemie zarządzania produktami 
BIMStreamer.
Promotor:  
prof. dr hab. inż. Adam Glema
Nagroda: 10 000 zł
Uzasadnienie: 
Laureat wskazał rolę rozwoju tech-
nologii informatycznej na rynku bu-
dowlanym. Jest to tematyka sta-
nowczo wykraczająca poza wiedzę 
prezentowaną w ramach studiów. 
Zgadzamy się, iż wraz z rozwojem 
informatyki, dokonuje się krok tech-
nologiczny w organizacji produkcji 
budowlanej – jednym z zauważal-
nych skutków jest chociażby wprowa-
dzanie technologii BIM i projektowa-
nia 3D. Niewątpliwie jest to kierunek, 

w którym podąża również rynek bu-
dowlany.
Zwycięzca konkursu dojrzale zapre-
zentował możliwości informatycz-
ne wykorzystywane poprzez system 
MatDeco, który umożliwia stworzenie 
modelu cyfrowego elementu  – tu-
taj zaprezentowano betonową donicę 
lecz docelowo chcielibyśmy widzieć 
tu model ściany prefabrykowanej 
lub całego budynku. Kolejnym z za-
prezentowanych funkcjonalności jest 
program BIMStreamer służący do 
dystrybucji modeli cyfrowych. 
Zaprezentowanie funkcjonalności do-
tyczy znakowania dostarczanych ele-
mentów kodem QR i jest odpowiedzią 
na trudności związane z reklamowa-
niem elementów budowlanych oraz 
prezentowaniem ich właściwości. Po-
zornie proste rozwiązanie będzie 
znaczącym ułatwieniem zarówno na 

etapie projektowym, wykonawczym, 
jak również w okresie gwarancyjnym.  

Miejsce 2. Anagha Shaji Anjanamol
Tytuł pracy:  
Lean Management  
in Construction Projects.
Promotor:  
dr inż. Piotr Nowotarski
Nagroda: 6 000 zł
Uzasadnienie: 
Koncepcja lean management jest od-
powiedzią na wciąż zmieniające się 
warunki gospodarcze i na rosnącą 
konkurencję. Jej racjonalna metodo-
logia, jasne zasady i praktyczne na-
rzędzia pozwalają na optymaliza-
cję funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Lean management to koncepcja, któ-
ra powstała w wyniku wieloletniego 
rozwoju i jest efektem wielu ulepszeń 
i usprawnień. Jej początki sięgają lat 

LAUREACI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................W konkursie – zgodnie z regulaminem – wyróżniono trzy prace
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ryfikują swoje hipotezy i spraw-
dzają, która z nich przybliża do 
zrozumienia i poznania rzeczy-
wistości. To piękna i szlachetna 
idea, która pociąga przedstawi-
cieli nauki i sprawia, że patrzy-
my na nich z podziwem i uzna-
niem. Z kolei przedsiębiorcy 
dążą do tego, aby rozwijać swo-
je firmy, zdobywać kolejne rynki 
i pomnażać zysk – mówił prezes 
Grupy Inwest.

– Odkrycia dokonywane na 
takich uczelniach jak Politechnika 
Poznańska mogą i powinny być 
wykorzystywane przez polskich 
przedsiębiorców. Dzięki Pań-
stwa pracy rodzime firmy mają 
szansę stawać się bardziej inno-
wacyjne i przez to konkurencyj-
ne. Z drugiej zaś strony potrze-
by biznesu mogą być inspirujące 

dla Państwa badań. To sprzęże-
nie zwrotne między światem na-
uki i biznesu może wygenero-
wać swoistą synergię z korzyścią 
dla całej społeczności. Idea kon-
kursu, którego laureaci za mo-
ment otrzymają swoje nagrody, 
zrodziła się właśnie z chęci bu-
dowania nici współpracy mię-
dzy naszymi środowiskami, to 
znaczy między przedsiębiorca-
mi i naukowcami. Postanowili-
śmy w ramach tego projektu po-
stawić na młodych. Na polskich 
uczelniach powstaje wiele cieka-
wych i inspirujących prac dyplo-
mowych. Niestety wiele z nich 
trafia potem na półkę lub lądu-
je na dnie szuflady. Nie taki po-
winien być ich los. Ta praca i wy-
siłek zasługuje na docenienie 
i wykorzystanie. To bardzo czę-

odległych od siebie środowisk. 
Pozornie za takie uznać moż-
na właśnie świat nauki i przed-
siębiorców. Naukowcy z definicji 
dążą do poznania prawdy. We-
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50. ubiegłego wieku, kiedy to powstał 
System Produkcyjny Toyoty.
Technologia „szczupłego zarządzania 
produkcją”, mimo powszechnego sto-
sowania na rynku zagranicznym, w na-
szym kraju w wielu przedsiębiorstwach 
jest dopiero wprowadzana. W pra-
cy przedstawiono zalety stosowania 
tej formy zarządzania produkcją, która 
preferowana jest zwłaszcza w obecnych 
czasach, gdzie ogromny nacisk stawia-
ny jest na ekologię – technologia zakła-
da minimalizację pustego czasu pracy 
oraz ilości materiałów odpadowych. 
Co wyróżnia wskazaną pracę dyplo-
mową? Analiza zarówno teoretyczna, 
w której prezentowana jest metodyka 
Lean wraz z przedstawieniem głów-
nych założeń i efektów jej wprowadza-
nia, jak i podejście inżynierskie – prak-
tyczne, w którym laureatka dokonała 
wizji badawczej w zakładzie firmy Peri, 

jak i na jednej z budów realizowanych 
przy wykorzystaniu systemu szalun-
ków tego dostawcy. Bardzo spodoba-
ły się nam spostrzeżenia oraz wnioski 
wyciągnięte z zauważonych sytuacji, 
a propozycje wprowadzenia rozwiązań 
w naszej opinii mogą znacząco wpły-
nąć na poprawę funkcjonowania firmy 
oraz jej pracowników.

Miejsce 3. Mohammed Eleyan
Tytuł pracy:  
Analysis and Design of Prefabricated 
Concrete Hall Using BIM Technology.
Promotor:  
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Nagroda: 4 000 zł 
Uzasadnienie: 
Nie ulega wątpliwości, iż technolo-
gia BIM jest przyszłością budownic-
twa, w tym przede wszystkim budow-
nictwa mieszkaniowego. Szczególnie 

docenia się jej rolę w projektach, gdzie 
konieczne jest koordynowanie wielu 
branż. Wprowadzenie BIM w projek-
tach realizowanych przez Grupę  In-
west usprawniło proces projektowa-
nia i usprawniło pracę projektantów 
branżowych. Mimo coraz większej po-
wszechności jej stosowania jest to tech-
nologia wymagająca dalszego rozwo-
ju i ulepszania. Praca opisuje również 
stosowanie technologii prefabrykacji, 
która w naszej opinii jest przyszłością 
rynku mieszkaniowego. Stosowanie tej 
technologii umożliwia znaczne skróce-
nie, ulepszenie i finalnie zmniejszenie 
kosztów procesu budowy. Po prostu: 
szybciej, taniej, lepiej. W pracy opisa-
no rodzaje stosowanych elementów 
oraz proces ich projektowania. Praca 
jest ciekawym połączeniem teorii pre-
fabrykacji z praktycznym zaprezento-
waniem sposobu jej stosowania.

Laureaci konkursu 
„Nowoczesne 
technologie 
w budownictwie 
mieszkaniowym” 
od lewej: 
Anagha Shaji 
Anjanamol  
(2. miejsce), 
Maciej Maćkowiak 
(zwycięzca), 
Mohammed Eleyan 
(3. miejsce).



sto ciekawe i potrzebne dla roz-
woju gospodarki odkrycia, któ-
re pomóc mogą firmom takim 
jak moja w rozwoju i ulepszaniu 
swojej oferty – zaznaczył.

Wsparcie  
Politechniki Poznańskiej
W ideę konkursu bardzo moc-
no zaangażowali się wykładow-
cy Politechniki Poznańskiej, m.in. 
prof. Katarzyna Rzeszut – dyrek-
tor Instytutu Budownictwa i prof. 
Zbigniew Pozorski – dyrek-
tor Instytutu Analizy Konstruk-
cji. Oboje byli członkami kapitu-
ły oceniającej prace konkursowe. 
– Bez ich wsparcia nie udało-
by się doprowadzić tego projek-
tu do końca. Bardzo serdecznie 
Państwu za to dziękuję. To nie-
zwykle ważne, że mury tak za-
cnej uczelni, jaką jest Politechni-
ka Poznańska, stoją dla polskich 
przedsiębiorców otworem – 
podkreślił prezes Piotr Hofman.

A o tym, że poznańska uczel-
nia jest dumna zarówno ze swo-
ich absolwentów, jak i z tego, że 
mogła wziąć udział jako patron 
w tak zacnym przedsięwzięciu, 
mówiła prorektor ds. studenc-
kich i kształcenia, prof. dr hab. 

Agnieszka Misztal: – Bardzo 
dziękuję za inicjatywę. Cieszę się 
bardzo, że możemy się tu spo-
tkać z tak ważnego i pozytywne-
go powodu. Politechnika Poznań-
ska, uczelnia z ponad stuletnią 
tradycją, od lat dba o to, by nasze 
kształcenie było praktyczne. Po 
poznańsku mówiąc: „użyteczne”. 
Od lat podejmujemy współpra-
cę z różnymi przedsiębiorstwa-
mi po to, aby nasi wykształce-
ni absolwenci inżynierowie mogli 
w pracy zawodowej wykorzysty-
wać wiedzę w sposób praktycz-
ny i posiadać umiejętności, które 
mogą od ręki zastosować po za-
kończeniu studiów.

O tym, że budownictwo od 
samego początku, od ponad stu 
lat towarzyszy Politechnice Po-
znańskiej, mówił prorektor ds. 
nauki, prof. dr hab. Wojciech Su-
melka. – Znajdujemy się w dość 
szczególnym miejscu. To naj-
starszy budynek na tym kampu-
sie. Czuć tutaj ducha historii. Sam 
tu studiowałem i pamiętam, jak 
ta sala kiedyś wyglądała. Były 
tu kałamarze. Tak więc myślę, że 
jest to idealne miejsce do tego, 
by podsumować tę uroczystość 
– zaznaczył.

NAUKA
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I dodał, że warto podkreślić, 
iż budownictwo to interdyscy-
plinarna dziedzina. Tworzą ją nie 
tylko inżynierowie budownictwa, 
ale teraz już także informatycy 
i specjaliści w dziedzinie inży-
nierii środowiska. – Ich wszyst-
kich w murach naszej uczelni 
mamy. Warto więc myśleć sze-
roko, że budownictwo to nie tyl-
ko beton i cegły, ale też najno-
wocześniejsze technologie IT 
czy energetyczne. A biznes po-
winien nas wszystkich inspiro-
wać do tego, jakie badania pro-
wadzić, jakie projekty wdrażać, 
jakie wreszcie pisać prace ma-
gisterskie czy doktorskie – pod-
sumował prof. dr hab. Wojciech 
Sumelka. 

Krótki apel do laureatów, 
absolwentów i wszystkich stu-
dentów Politechniki Poznań-
skiej wystosował reprezentują-
cy podczas uroczystości Polski 
Związek Firm Deweloperskich  
– członek zarządu i dyrektor 
generalny Konrad Płochocki:  
– Zmieniajcie świat, róbcie ka-
rierę, zdobywajcie pieniądze. 
Wejdźcie do biznesu z przytu-
pem i odnoście w nim sukcesy. 
Tego szczerze wam życzymy. 

Na zdjęciu 
z lewej: 
Prof. Kata-
rzyna Rze-
szut – dyrek-
tor Instytutu 
Budownictwa 
oraz prof. Zbi-
gniew Pozorski 
– dyrektor In-
stytutu Anali-
zy Konstrukcji.
Na zdjęciu 
z prawej:
Prof. dr hab. 
Agnieszka 
Misztal – pro-
rektor ds. 
studenckich 
i kształcenia. 
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city, martech, czyli rozwiązania 
marketingowe (po 7 proc.) oraz 
sport (6 proc.).

Nie tylko produkt masowy
„Ciekawy może być fakt, jak dużo 
jest startupów tworzących pro-
dukty na indywidualne zamó-
wienie, wdrożenie u klienta – co 

piąty ankietowany wska-
zał na taką odpowiedź 
(20 proc.). Tymczasem 
produkt masowy, dosto-

sowany do szerokiej 
grupy klientów, ofe-

ruje 24 proc. startupów. 
Wśród innych określeń 

startupy wskazywały tak-
że „narzędzia dla IT” oraz „har-

dware IT” (w obu przypad-
kach po 17 proc.), 

a 7 proc. 
na „cy-
f r o w e 

d o b r a ” 
rozumia-
ne m.in.: 

jako gry, 
filmy, muzyka itd.” – czytamy 
w raporcie.

Ponad połowa z analizowa-
nych firm działa do dwóch lat, 
a 18 proc. nawet dłużej – od 5 do 
10 lat.

W przypadku finansowania 
zewnętrznego najwięcej startu-
pów (30 proc.) wskazuje na kra-
jowe fundusze VC. Tym samym 
odwrócił się trend widoczny 

w poprzednim kwartale, kiedy to 
przede wszystkim fundusze za-
graniczne wiodły prym. Podob-
ny odsetek startupów (28 proc.) 
otrzymał finansowy zastrzyk od 
krajowego anioła biznesu, a nie-
mal co czwarty (23 proc.) sko-
rzystał ze wsparcia krajowego 
akceleratora. Taki sam odsetek 
ankietowanych wskazał na do-
finansowanie otrzymane od 
NCBR. Jednak wciąż najwię-
cej polskich startupów (73 proc.) 
bazuje na środkach własnych fo-
underów.

Rekordowy rok
– Spodziewamy się, że 2021 r. 
będzie kolejnym rekordowym 
rokiem dla polskiego ekosyste-
mu finansowania innowacji. Już 
w pierwszych trzech kwarta-
łach tego roku polskie startu-
py pozyskały więcej niż w całym 
2020 r. (1,46 mld zł wobec 1,23 
mld zł). Rośnie też liczba trans-
akcji. W pierwszych trzech kwar-
tałach 2021 r. było ich tyle, ile 
w całym poprzednim roku. Nasz 
rynek wciąż jest bardzo młody. 
Naturalna dla wczesnego wie-
ku ostrożność sprawia, że wie-
lu założycieli firm wciąż obawia 
się kontaktu z funduszami ven-
ture capital. Ta postawa zdaje się 
powoli zmieniać, ale przed nami 
jeszcze długa droga – podsu-
mował prezes PFR Ventures Ma-
ciej Ćwikiewicz. 

W  ankiecie przeprowa-
dzonej przez Funda-
cję Startup Poland 

respondenci zostali poproszeni 
o wskazanie trzech kluczowych 
słów najlepiej oddających cha-
rakter głównej usługi lub pro-
duktu oferowanych 
swoim klientom. 
Najwięcej, bo 
ponad jedna 
piąta z nich  
(22 proc.), 
w s k a z y -
wała na AI 
(s z t u c z n ą 
inteligencję) 
i machine lear-
ning (ucze-
nie maszy-
nowe). Nieco 
mniej (18 proc.) 
wybrało e-com-
merce. Kolejne miej-
sce zajął termin medtech 
(13 proc.), czyli usługi z obsza-
ru medycyny i zdrowia. Niemal 
identyczny odsetek (12 proc.) 
wskazał słowa „edukacja” oraz 
„analityka, research tools, bu-
siness intelligence”. Co dziesią-
ty pytany wskazał na „produk-
tywność, zarządzanie”, a 9 proc. 
na „big data”, „Przemysł 4.0” 
oraz „fintech, insurtech, usługi 
finansowe”.

Na dalszych miejscach zna-
lazły się takie terminy jak: inter-
net rzeczy (IoT) – 8 proc., smart 

Sztuczna inteligencja i machine learning, a także e-commerce oraz medtech 
– to najczęstsze specjalizacje polskich startupów. Tak wynika z raportu 
Fundacji Startup Poland „Polskie Startupy 2021”. Krzysztof  BUDKA

Specjalizacje polskich startupów



Branża transportowa 
obawia się załamania
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Polskie firmy latami zdobywały coraz większe udziały w europejskim rynku, 
krok po kroku umacniając swoją pozycję. To już odchodzi w przeszłość. Swoje 
robią trudności towarzyszące kryzysowi związanemu z pandemią, ale główny 
cios może im zadać unijny Pakiet Mobilności.  Robert  AZEMBSKI



Branża transportowa 
obawia się załamania

Pakiet Mobilności

muje się na granicy kryzysu 
– 50,2 pkt.

Z kolei z listopadowego od-
czytu MIK Polskiego Instytu-
tu Ekonomicznego (PIE) wy-
nika, że w październiku br. aż  
39 proc. firm branży TSL odno-
towało spadek wartości sprze-
daży miesiąc do miesiąca, a co 
czwarta firma – spadek o ponad 
10 proc. Wiele firm transporto-
wych zaczyna odczuwać dotkli-
wy wzrost kosztów prowadze-

nia biznesu, który i tak nie 
należy do najłatwiej-
szych za sprawą zato-
rów płatniczych i du-
żej konkurencyjności 
na rynku.

Według Krajowe-
go Rejestru Długów 
(KRD) zaległości bran-
ży transportowej są 
najwyższe w historii. 
Na koniec maja wynio-
sły prawie 1,2 mld zł. 
Większość z nich sta-

nowią nieuregulowane rachun-
ki najmniejszych firm prze-
wozowych. Jedna trzecia firm 
transportowych płaci zobowią-
zania z opóźnieniem przekra-
czającym 60 dni. Na zapłatę 
czekają głównie banki oraz firmy 
leasingowe i faktoringowe.

Ostateczny cios
Prawdziwym wyzwaniem dla 
całej branży jest zapowiedź 
wejścia w życie unijnego Pakie-
tu Mobilności, który wprowadza 
m.in. nowe stawki godzinowe dla 
kierowców. Od lutego 2022 r. na 
terenie Unii Europejskiej kierow-
com będzie przysługiwało mi-
nimalne pełne wynagrodzenie 
odpowiednie do kraju, w któ-

rym jeżdżą. Powszechnie stoso-
wane dodatki (diety za podróże 
służbowe, ryczałty za nocle-
gi) nie będą przy tym uznawa-
ne za część wynagrodzenia. 
To może oznaczać drastyczne 
podwyżki płac kierowców, trud-
ne do udźwignięcia przez fir-
my. Przedsiębiorcy przewozo-
wi już myślą o przeniesieniu 
swojej działalności za granicę, 
przede wszystkim do Niemiec, 
ale polski rząd zdaje się nie wi-
dzieć w tym problemu. Spokoj-
nie wdraża Pakiet Mobilności, 
który dodatkowo generuje kosz-
ty związane z koniecznością in-
stalacji nowych, drogich urzą-
dzeń technicznych.

– Faktem stał się unijny Pa-
kiet Mobilności, a firmy wyma-
gają szybkich inwestycji w nowo-
czesne technologie. Wyzwaniem 
pozostaje zachowanie płynności, 
zwłaszcza że kolejne półrocze 
ma upłynąć pod znakiem mniej-
szej sprzedaży, a więc i zysków, 
przy niedoborze kierowców. Do 
tego rosną ceny paliw, a wyższe 
stopy procentowe przekładają 
się na większe raty leasingu czy 
kredytu – mówi Tomasz Rodak, 
dyrektor sprzedaży Bibby Fi-
nancial Services, spółki, która od 
10 lat regularnie prowadzi bada-
nie Bibby MSP Index.

Związek Pracodawców Trans-
port i Logistyka Polska szacuje, 
że konieczność uwzględnienia 
nowych regulacji może koszto-
wać polskich przewoźników na-
wet 14 mld zł rocznie. Czy rząd 
dostrzega problem, że Pakiet 
Mobilności to zasadzka? Kolej-
ny segment polskiego biznesu 
na skutek unijnych regulacji jest 
poważnie zagrożony. 

Polski transport od kilku 
już lat systematycznie 
umacniał swoją pozy-

cję na rynku przewozów mię-
dzynarodowych. Pierwsza fala 
pandemii tylko trochę mu za-
szkodziła. Po przejściowych 
spadkach popyt na usługi pol-
skich przewoźników szybko 
wrócił do poziomu sprzed kry-
zysu, w czym pomógł m.in. dy-
namiczny wzrost e-commer-
ce oraz rozwój sieci dystrybucji. 
Teraz jednak progno-
zy są pesymistycz-
ne. Na tym rynku 
dzieje się napraw-
dę niedobrze.

Brakuje 
kierowców,  
spada sprzedaż
Transport, obok bu-
downictwa, jest je-
dyną branżą, któ-
ra w badaniu Bibby 
MSP Index częściej 
przewiduje spadek zatrudnie-
nia (22 proc.) niż jego wzrost 
(16 proc.). To oznaka coraz więk-
szych problemów kadrowych 
na rynku przewozów, które do-
tykają także rynki innych kra-
jów. Zdaniem ekspertów nie-
dobór kierowców w 2022 r. 
może sięgnąć nawet 200 tys. 
etatów.

Transport zanotował naj-
większe pogorszenie nastro-
jów wśród wszystkich branż ba-
danych w ramach Bibby MSP 
Index, który diagnozuje ko-
niunkturę małych i średnich 
firm. Subindeks dla tej branży 
zmniejszył się aż o 7,5 pkt w po-
równaniu z poprzednią, wiosen-
ną, falą badania i obecnie utrzy-
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Czy rząd  
dostrzega problem,  
że Pakiet Mobilności 
to zasadzka? Kolejny 
segment polskiego 
biznesu na skutek 
unijnych regulacji  

jest poważnie 
zagrożony.



Spółdzielnie mieszkaniowe od nowa
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Wiem więc, że nic lub 
bardzo niewiele wskó-
ramy. Zmienić nale-

żałoby niemal wszystko. Nie 
tylko zbić ceny zewnętrznych 
zamówień z reguły realizowa-
ne przez „krewnych i znajo-
mych królika”, co przy kolejnych 
modernizacjach klatek schodo-
wych i wymianie liczników na 
gaz zaowocowało dołożeniem 
lokatorom do płacenia trzecie-
go już „funduszu remontowe-
go”. Także „przewietrzyć” inne, 
kosztotwórcze zlecenia na n-tą 
już z kolei „modernizację” we-
wnętrznych uliczek, na kolejny 
system szlabanów czy kolejne 
drabinki dla dzieci. 

Lokator wariat
Szacuje się, że tylko ok. 30 proc. 
spółdzielni mieszkaniowych 
w Polsce jest zarządzanych pra-
widłowo i sensownie pod wzglę-
dem finansowym. Wszędzie 
indziej są większe i mniejsze nie-
prawidłowości. Jakże często zda-
rzają się prawdziwe przekręty. 

Przykłady patologii – w zależno-
ści od spółdzielni – można mno-
żyć. Lokatorzy będący członkami 
spółdzielni finansują prywatne 
biznesy swoich prezesów. Dźwi-
gają też na barkach koszty utrzy-
mania rosnącej armii zatrudnia-
nych po znajomości pracowników. 

Gdy ten sam mój znajomy po-
szedł kiedyś w godzinach pracy 
administracji po ważne zaświad-
czenie, pocałował klamkę. Zajrzał 
ciekawie przez szybę. Na koryta-
rzu zgromadziła się ponad setka 
ludzi. Trwały imieniny popularnej 
w administracji pani Krysi. Świę-
towano w pracowniczej rodzinie 
– bliskich i znajomych prezesów. 
W udzielnym księstwie siedziby 
spółdzielni.

Zlikwidować tych patolo-
gii tak po prostu się nie da. Za-
wsze jest „nie w porę”, „nie tak”. 
W ostateczności pada argu-
ment – dopiero teraz pani/pan 
się tym interesuje, gdy już decy-
zje zapadły? Gdy to nie poma-
ga, by pozbyć się lokatora natrę-
ta, ośmiesza się go. Dorabia się 

Spółdzielnie mieszkaniowe od nowa
Na walne zgromadzenie członków jednej 
ze stołecznych spółdzielni mieszkaniowych 
idę bez większej nadziei na zmiany 
na lepsze. Straciłem ją, gdy kolega, 
uczestniczący regularnie w spotkaniach 
grup członkowskich i osoba bliska jednej 
z pań z rady nadzorczej, wtajemniczył mnie 
w zasady ich działania. A dzieje się to  
na prawach formalnie odnawianego co roku 
układu zamkniętego. Robert  AZEMBSKI

Układ zamknięty
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które mogliby wykonywać pra-
cownicy spółdzielni, np. prowa-
dzenie windykacji czy sprzątanie, 
są zlecane zewnętrznym firmom 
pod modnych hasłem outsour-
cingu. Ten w tym przypadku po-
draża usługę. Część z tego wpa-
da do kieszeni spółdzielczych 
decydentów, składając się często 
na dodatkową, kilkunastotysięcz-
ną pensję. Łatwo to ukryć w umo-
wach zlecenie – wtajemniczony 
jest tylko prezes, główna księgo-
wa z pokoju obok oraz „szwagier” 
wykonujący taką umowę. Rada 
nadzorcza dostaje zaś zbior-
cze słupki kosztów do klepnięcia, 
i z reguły jej to wystarcza. I tak to 
leci. Z roku na rok.

Beznadziejna niemożność 
Dlaczego ludzie nie angażu-
ją się nawet wtedy, gdy wi-

mu gębę osoby niezrównowa-
żonej, pieniacza. Wszystko po to, 
by zostało po staremu.

Prezes jak papież 
Pomimo teoretycznych zapisów 
w Prawie spółdzielczym umoż-
liwiających zmianę zarządzają-
cych spółdzielnią mieszkaniową 
(które nota bene po 1989 r. było 
już kilkadziesiąt razy modyfi-
kowane!) prezesi są praktycznie 
nieusuwalni.  Z listy płac, nabija-
jącej konto prezeski czy prezesa 
kwotami nierzadko niewyobra-
żalnymi dla zwykłego śmiertel-
nika, może skreślić ich tylko po-
ważna choroba (abdykacja) lub 
śmierć.

Prezesi są wszechpotęż-
ni. Część z nich piastuje swo-
je funkcje jeszcze od czasów 
schyłkowego PRL i nie zamierza 
odspawać się od foteli. Gdy robi 
się już bardzo gorąco, czasem 
tylko zamienią się na chwilę 
stołkami ze swoimi znajomymi 
w spółdzielni. W ostateczno-
ści uciekają na emeryturę. Za-
wyżane ceny usług, wyliczenia 
opłat za lokale według widzi-
misię – wszystko to jest maksy-
malnie komplikowane i ukrywa-
ne, a sprawozdawczość jest tak 
robiona, by nawet biegły księ-
gowy się w tym nie połapał.

Ktoś powie: ale jest prze-
cież rada nadzorcza. Nic bar-
dziej naiwnego. W praktyce jej 
nie ma. Ten  organ tylko w teorii 
zwierzchni jest de facto uzależ-
niony od tego, kogo kontroluje. 
Do takiej rady często są wybie-
rane osoby wskazane przez pre-
zesa zarządu, grając z nim w jed-
nej drużynie przeciw lokatorom. 
Ręka rękę myje. Rady nadzorcze  

– nawet jeśli jakimś cudem nie 
są zbratane z zarządem – skła-
dają się często z emerytów, któ-
rzy nigdy niczym nie zarządza-
li. Ci cieszą się, że mogą pełnić 
jeszcze w życiu jakąś funkcję 
i jeszcze jest im za to płacone. 

Lewe przetargi 
Domeną wielu spółdzielni miesz-
kaniowych są lewe przetargi, nie-
raz na wiele milionów złotych. 
Prezesi wybierają nie najlepsze 
oferty, ale droższe, realizowane 
przez swoich znajomych, bo nie 
wiąże ich prawo zamówień pu-
blicznych. Prezes decyduje nie 
tylko, kogo zatrudnić i komu dać 
premię w administracji czy do-
datkowe zlecenie, ale także jaka 
firma wygra „przetarg” na remont 
balkonów, jaka założy na terenie 
spółdzielni monitoring itp. Prace, 
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Szacuje się, 
że tylko ok. 
30 proc. spół-
dzielni miesz-
kaniowych 
w Polsce jest 
zarządzanych 
prawidłowo 
i sensownie 
pod względem 
finansowym.



to i tak głosowanie jest zazwy-
czaj przegrane – prezes ściąga 

na spotkanie swoich lu-
dzi w masie przewa-
żającej. Ci zaś naci-
skają na sąsiadów: 
„A po co pan/pani 
przedłuża? Idź-
my już do domu, 
wszystko jest jasne 
i wiadome”. 

Te o r e t y c z n i e 
członek spółdziel-
ni ma prawo zaj-
rzeć we wszelkie do-
kumenty, nie tylko 
przed samym wal-
nym zgromadze-

niem. Sprawdzić, z cze-
go wynikają opłaty. Zapoznać się 
z dokumentami przetargowy-
mi. Często pracownicy admini-
stracji utrudniają mu to, jak tyl-
ko mogą. Odwlekają przekazanie 
dokumentów, twierdząc na przy-
kład, że zostały wydane do wglą-
du jakiemuś urzędowi itp. Cza-
sem bardziej aktywni członkowie 
spółdzielni upierają się jednak, 
by obejrzeć te kontrowersyjne 
papiery. Nie dostaną ich kopii, 
mogą w nie zajrzeć tylko w sie-
dzibie spółdzielni, przy stolicz-
ku dla interesantów, a pracownik 
niedwuznacznie daje do zrozu-
mienia, że czas na przeglądanie 
już dobiega końca.

Śledztwom ukręca się łeb 
Wielu członków spółdzielni wy-
stępuje do sądów o nakaz udo-
stępnienia przez spółdzielnię 
dokumentów oraz ukaranie pre-
zesów za nieudostępnianie da-
nych. Nawet jak sąd wyda wyrok 
po myśli wnioskującego, prezes 
zostaje ukarany na przykład 100 

lub 200 zł grzywny, niezależnie 
od wysokości szkody. Tymcza-
sem kary powinny być propor-
cjonalne do często wynoszących 
kilkadziesiąt tysięcy złotych wy-
nagrodzeń zarządów, a szko-
dy naprawiane z ich osobistego 
majątku. Czy ustawa o konfiska-
cie rozszerzonej pozostaje tylko 
martwym prawem? Z kolei przy 
poważnych szalbierstwach tylko 
nieliczne prokuratury przyjmu-
ją sprawy, które i tak zazwyczaj 
są umarzane. W ten sposób pa-
tologia będzie kwitła po wieczne 
czasy. 

Jest teraz wreszcie szan-
sa, że znowelizowana ustawa 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych wprowadzi możliwość re-
alnego karania za spółdziel-
niane oszustwa.

Patologie  
w czasie pandemii
Czasem ludzie mają jednak za-
głosować nie za najpilniejszymi 
potrzebami spółdzielni, ale nie-
korzystnymi, bo mają na przy-
kład zostać skasowane rady 
osiedli, którymi kierują miesz-
kańcy, a które bezczelnie kry-
tykują działalność zarządu. Ten 
więc wpada na pomysł... głoso-
wań na piśmie nad najważniej-
szymi sprawami (bo przecież 
COVID19). Wtedy z góry ucię-
ta zostaje jakakolwiek dyskusja, 
a cześć ludzi nie może nawet po-
łapać się w tym, nad czym gło-
suje, dostając kilkanaście kartek 
zadrukowanych niezrozumiałym 
językiem. 

– Demokracja spółdziel-
cza staje się więc całkowicie 
fasadowa. Praktyka wybiera-
nia projektów uchwał do gło-

dzą przekręty? Bo po iluś pró-
bach nie wierzą już, że coś to 
da. Taka powtórka z PRL, 
gdy nic się nie dawa-
ło zmienić i wszystko 
trwało w swojej upo-
rczywej szarości, ma-
razmie i patologii. 
Także na corocznych 
walnych odbijają się 
od ściany. Nasiadów-
ki te trwają z regu-
ły wiele godzin. Czy-
tanych jest mnóstwo 
mniej istotnych doku-
mentów i sprawozdań, 
by zmęczyć materiał, 
by ludzie znużeni co-
dziennością nie wytrwa-
li do końca, gdy jest odczyty-
wane wreszcie to najważniejsze. 
Taka socjotechnika. Nawet gdy 
uda się wszystkim wysiedzieć, 

Układ zamknięty
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Prezesi są 
wszechpotężni.  

Część z nich piastuje 
swoje funkcje 

jeszcze od czasów 
schyłkowego PRL 

i nie zamierza 
odspawać 

się od foteli. 
W ostateczności 

uciekają na 
emeryturę.
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jest akurat zrozumiałe, na wnio-
sek prezesa.  

– To, kto jest prezesem spół-
dzielni mieszkaniowej, to jedna 
z najistotniejszych kwestii dla 

działania samej spół-
dzielni, a tym samym 
dla spółdzielców. 
Dlatego tę decyzję 
powinni podejmo-
wać sami członkowie 
spółdzielni w bezpo-
średnim głosowaniu 
– mówi wiceminister 
Sebastian Kaleta. 

Z pewnością prawo 
należy zmienić tak, by 
zachęcić członków 
spółdzielni do więk-
szej aktywności, a jej 

władzom zamknąć moż-
liwości robienia przekrętów. Oby 
nowe prawo nie zostało przesło-
nięte covidowymi sprawami. By 
ujrzało światło dzienne i by było 
naprawdę rewolucyjne, a zmia-
ny realne. Na nowe, dobre prawo 
czekają setki tysięcy lokatorów – 
spółdzielców. 

sowania jest niezgodna z prze-
pisami. Przepisy covidowe nie 
przyznają uprawnienia do wy-
boru, które uchwały mogą być 
głosowane, a które nie – za-
znacza Sebastian Kaleta, se-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, gdzie kon-
sultowana była zmiana usta-
wy o spółdzielniach mieszka-
niowych. 

Plany na zmiany 
Przeprowadzanie walnych dro-
gą wyłącznie głosowań zdal-
nych, nie poprzedzonych nawet 
szansą przeprowadzenia dysku-
sji, nie powinno mieć miejsca. Co 
jeszcze ma się zmienić w prze-
pisach? W projekcie noweli-
zacji m.in. Ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych znalazła 
się propozycja, by walne można 
było czasem zastępować zebra-
niami przedstawicieli. To ma za-
radzić sytuacji niskiej frekwencji 
członków spółdzielni na zebra-
niach i przerwać niemożność 
wynikającą z braku dostatecznej 
aktywności lokatorów. 

„Rozwiązania wymaga m.in. 
problem udziału w głosowaniu 
nad uchwałami walnego zgro-
madzenia przez członków spół-
dzielni mieszkaniowych, którzy 
z różnych przyczyn nie mogą 
uczestniczyć w obradach wal-
nego zgromadzania spółdzielni, 
a samodzielnie chcą oddać głos” 
– wskazywało przygotowujące 
zmianę prawa Ministerstwo Roz-
woju i Technologii, proponując 
głosowanie nad uchwałami ob-
jętymi porządkiem obrad wal-
nego zgromadzenia również (ale 
nie tylko – sic!) na piśmie poza 
posiedzeniem.

Zmienione mają zostać nie 
tylko ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ale adekwat-
ne przepisy ustaw Prawo spół-
dzielcze oraz o własności lokali. 
Celem jest usprawnie-
nie działania spół-
dzielni. Zmiany idą 
w kierunku transpa-
rentności działania 
spółdzielni. Ważną 
innowacją jest po-
wierzenie wyboru 
prezesa nie radzie 
nadzorczej (jak do-
tychczas), ale wal-
nemu zgromadze-
niu. Także – jakże 
pożądane – wpro-
wadzenie kaden-
cyjności zarządu. 
Członkowie tegoż będą mo-
gli sprawować swoją funkcję nie 
dłużej niż pięć lat, chociaż licz-
ba kadencji nie zostanie nie-
stety ograniczona. Z kolei do 
zadań rady nadzorczej ma na-
leżeć wybór zastępców prezesa 
i innych członków zarządu, co 
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Zmiany idą 
w kierunku 

transparentności 
działania spółdzielni. 

Ważną innowacją 
jest powierzenie 

wyboru prezesa nie 
radzie nadzorczej 
(jak dotychczas), 

ale walnemu 
zgromadzeniu.
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Według wiceministra 
sprawiedliwości Sebastiana 
Kalety to, kto jest prezesem 
spółdzielni mieszkaniowej, 
jest jedną z najistotniejszych 
kwestii dla działania 
samej spółdzielni. Dlatego 
decyzję w tej sprawie 
powinni podejmować sami 
członkowie spółdzielni 
w bezpośrednim głosowaniu.



Jak donosi „The Wall Street Journal”, część naj-
większych amerykańskich szpitali zrezygnowa-
ła z obowiązkowych szczepień pracowników przeciw 

COVID-19. Decyzje podjęto po tym, jak pojawiły się pro-
blemy z podażą pracowników.

Amerykańskie szpitale walczyły nie tylko o pielę-
gniarki, ale także o techników i dozorców. Sam chirurg nie 
zrobi operacji. Skomplikowana operacja wymaga dzi-
siaj społecznej współpracy i inteligentne-
go podziału pracy opartego na rynko-
wym rachunku ekonomicznym.

Zdrowy rozsądek podpowiada, że 
o podjęciu pracy decydują również 
czynniki pozaekonomiczne. Są lu-
dzie, którzy nie decydują się na podję-
cie pracy, która byłaby sprzeczna z ich 
religijnymi, moralnymi lub politycz-
nymi przekonaniami. Nie biorą każdej 
pracy, ponieważ mogą czekać. Czeka-
ją także pracodawcy. Jedyni i drudzy 
kalkulują, przeprowadzając rachunek 
zysków i strat.

Na niezakłóconym rynku bezrobo-
cie ma zawsze charakter dobrowolny. Ci, którzy po-
szukują pracy, mogą czekać i tak w rzeczywistości robią, 
gdyż wolą bezczynność lub wybierają samozatrudnienie. 
Dochodzi do tego, kiedy jednostka ceni sobie wyżej mar-
ginalną użyteczność samozatrudnienia lub przyjemność 
z bezczynności niż wynagrodzenie, które odzwierciedla 
marginalną produkcyjność świadczonej przez nią pracy.

Na wolnym rynku takie decyzje są wolne od przymu-
su. W czasach covidowych obostrzeń wymagają więcej 
odwagi i determinacji, ale mechanizm działania jest ten 
sam. Warto mieć oszczędności i nie żyć na kredyt. Wte-
dy człowiek ma szersze pole manewru, by cenić bardziej 
swoje wartości niż wynagrodzenie ze świadczonej pracy.

Dr Jane Goodall, badaczka szympansów i ikona 
ekologii, podczas panelu na Światowym Forum Eko-
nomicznym stwierdziła, że gdyby ludzi na świecie 
było tyle co pięć wieków temu, to nie byłoby problemu 
z klimatem. Elon Musk jest przedsiębiorcą i na świat 
patrzy z innej perspektywy. W planach ma podbicie 
Marsa i potrzebuje do tego ludzi. Praca ludzka to jed-
no z najbardziej rzadkich dóbr ekonomicznych. Podaż 

pracy ludzkiej oraz innych dóbr i usług 
nie przekracza popytu na te dobra. 
Wynika to z prawa Saya, które w naj-
prostszej postaci głosi, że „każda po-
daż ma swój popyt”.

Musk ma podstawy, by się niepoko-
ić, ponieważ przyrost naturalny w Sta-
nach Zjednoczonych za ostatni rok był 
najmniejszy od ponad wieku. W ponad 
połowie stanów między połową 2019 r. 
a połową 2020 r. więcej osób zmarło, 
niż się urodziło. Każdy rozumie obawy 
związane z posiadaniem dzieci w cza-
sach szalejącej po świecie pande-
mii. Problem polega jednak na tym, że 

kryzys demograficzny jest skutkiem błędnych eko-
nomicznych idei.

Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo 
Boże. Jego kreatywność jest nieskończona i nie powi-
nien się bać o przyszłość. Albo wierzy w ludzkość i jej 
kreatywność oraz innowacje, które dostarczą rozwiązań 
dla dzisiejszych wyzwań, albo boi się postępu, ponie-
waż kwestionuje on stabilność jego status quo.

W legendarnym skeczu Kabaretu Dudek „Ucz się 
Jasiu” Jan Kobuszewski (majster) mówi do Wiesła-
wa Gołasa (ucznia): „Praw fizyki pan nie zmienisz i nie 
bądź pan głąb”. Także praw ekonomii nie zmienimy 
i nie warto przy nich majstrować.

Nie bądź  
pan głąbJa

ce
k

G
ni

ad
ek

 S
V

D

Podaż pracy  
ludzkiej oraz innych 

dóbr i usług nie 
przekracza popytu  

na te dobra. Wynika 
to z prawa Saya,  

które w najprostszej  
postaci głosi,  

że „każda podaż  
ma swój popyt”.

FELIETON
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o swoich przedsiębiorcach. Lu-
dziach, którzy potrafią zamie-
niać szanse na zyski. Pomniki 
w Polsce to przede wszystkim 
tematyka papieskowojenno-
męczeńska, z okazjonalny-
mi regionalnymi wtrąceniami. 
I jeśli na poważnie podchodzi-
my do promocji przedsiębior-
czości, to powinniśmy pomyśleć 
też i o tym, aby przedsiębior-
czość promować tam, gdzie bę-
dzie ona oddziaływać, w prze-
strzeni symbolicznej. Myślenie 

Mapa miasta to nie tylko 
budynki i ulice. To tak-
że symboliczne miej-

sca, ważne dla jego miesz-
kańców. Obecność takich lub 
innych symboli pokazuje też, 
jakie wartości wspólnota uwa-
ża za ważne, swoje. Ale jed-
nocześnie to te eksponowane 
symbole będą miały większą 
zdolność do bycia powielany-
mi. Działa to na zasadzie sa-
mospełniającej się przepo-
wiedni, jakaś wartość czy idea, 
pamięć po kimś, kto ma być 
wzorem dla przyszłych poko-
leń, tym łatwiej będzie oddzia-
ływać, jeśli już jest prezento-
wana. 

Doskonale wiedzą o tym in-
telektualne zaplecza zarów-
no prawicy jak i lewicy. Obie te 
frakcje w dobry sposób opano-
wały metody walki na symbo-
le i promocję siebie oraz swoich 
wartości w tej niematerialnej 
i nieoczywistej przestrzeni. Ale 
przestrzeni bardzo ważnej, 
bo to ona jest podszewką na-
szej rzeczywistości w jej na-
macalnym wydaniu. To obec-
ność symboliczna sprawia, że 
pewne pomysły, idee, wska-
zania, wydają nam się bardziej 

lub mniej sensowne. Bardziej 
lub mniej naturalne.  Nie jest 
to zresztą jedynie wydumana 
strategia intelektualistów, na-
wet napisy na murach, za lub 
przeciw jakiemuś klubowi, są jej 
przejawem i dowodem na to, że 
podskórnie czujemy  to wszy-
scy. Lepiej widoczni to widocz-
nie lepsi.

Niedowład pamięci
Jak wygląda polska prze-
strzeń symboliczna, wie każ-
dy z nas, bo każdy z nas spa-
ceruje nie tylko po widmowej 
wizji swojego miasta, ale też po 
nim samym. Codziennie mijam 
miejsce, w którym kiedyś stał 
pomnik Lenina, przechodzę 
przez plac nazwany na cześć 
antykomunisty Ronalda Re-
agana, na murach widzę czer-
wone pioruny, ślady po wojnie 
kulturowej i ścieraniu się róż-
nych narracji. 

Co ważne, w przestrze-
ni symbolicznej równie waż-
ne jak to, co jest, ważne jest też 
to, czego nie ma. Polska trady-
cja, patrząc na nią przez pry-
zmat oglądania, symboli, w ja-
kich jest zamykana, wyraźnie 
cierpi na niedowład pamięci 

Pomnik Polskich Przedsiębiorców
Nasycanie przestrzeni symbolami jest ważne, bo to właśnie dzięki temu 
kryjące się za nimi wartości mogą szerzej  oddziaływać. Pomnik mający 
uhonorować polskich przedsiębiorców nie jest wobec tego zbytkiem czy 
niepotrzebnym działaniem. Jest realizacją planu promocji przedsiębiorczości. 
Bardzo dobrze, że taki pomnik powstanie. Marcin  CHMIELOWSKI

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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Z inicjatywy 
Adama Abra-
mowicza, 
rzecznika ma-
łych i średnich 
przedsiębior-
ców, powo-
łano komitet 
budowy po-
mnika Polskich 
Przedsiębior-
ców – Twórców  
Siły Państwa  
i Bogactwa  
Narodu.



gactwa Narodu. Jego wizja arty-
styczna i dokładna loka-

lizacja nie są jeszcze 
znane. Podczas ofi-
cjalnej prezenta-
cji komitetu Adam 
Abramowicz przed-
stawił pomnik jako 
niewielki park z tabli-
cami upamiętniający-
mi ważne dla polskiej 
pr zedsiębiorczo-
ści postacie, miejsce 
otwarte, integrujące, 
przestrzeń dospo-
łeczną. To dobrze, bo 
przedsiębiorczość łą-
czy, pozwala ludziom 

ze sobą współpracować, 
więc warto oddać tę wartość. 

Elegancki kompromis
Osobiście uważam, że naj-
lepszym pomnikiem pol-
skiej przedsiębiorczości był-
by jednak stragan typu szczęki. 
Oczywiście w skali 1:1 i z od-
powiednią informacją o tym, 
że to właśnie takie skromne 
przybytki były polską maszy-
ną kontrrewolucyjną i umoż-
liwiły, po latach przymusu 
i gospodarki nakazoworoz-
dzielczej, wykorzystanie talen-
tów i wzrost zamożności – naj-
pierw samych przedsiębiorców, 
a później również całego spo-
łeczeństwa. To ten symbol, 
ubłocony, przaśny i pospoli-
ty, należy upamiętnić w brązie, 
dając mu niejako drugie życie – 

i pokazując, że wielkie rzeczy 
wyrastają z tych mniejszych, 
przyziemnych. W przesiąknię-
tej wielkościową retoryką Pol-
sce byłby to cenny kontra-
punkt. Nie oznacza to jednak, 
że pomysł, jaki ostatecznie zo-
stał wykuty przez komitet, jest 
gorszy lub zły. Jest po pro-
stu inny i ma swoje zalety. Na 
pewno jest to zresztą pomysł, 
dookoła którego wszyscy mo-
żemy się skupić. To eleganc-
ki kompromis i jednocześnie 
otwarcie się na mało jeszcze 
w Polsce „ograne” pomysły 
upamiętnienia kogoś lub cze-
goś – żywymi drzewami, a nie 
spiżem. Co ważne, pomnik zo-
stanie wzniesiony wyłącznie za 
prywatne środki pochodzące ze 
zbiórki publicznej.

Polska przedsiębiorczość 
potrzebuje oczywiście nie tylko 
klimatu ideowego, ale też do-
brego i prostego prawa, moż-
liwości egzekwowania kontrak-
tów, nade wszystko zostawienia 
w spokoju przez państwo tych, 
którzy nie proszą o nic więcej. 
To prawda, ale łatwiej będzie 
zdobywać te wartości, kiedy 
przedsiębiorczość będzie sza-
nowana jako pewien przymiot. 
Dla przedsiębiorców uhonoro-
wanie ich to również zobowią-
zanie, pokazanie, że mają swoją 
odpowiedzialność, a ich duma 
może brać się tylko z tego, jak 
służą innym. Oby służyli jak 
najlepiej. 

o tym to jednak za mało, trzeba 
działać, przekuć szan-
se na zyski.

Polska przedsię-
biorczość i przed-
siębiorczy Polacy 
potrzebują swoje-
go miejsca na sym-
bolicznej mapie. 
Naprzeciw tym ocze-
kiwaniom wycho-
dzi inicjatywa Ada-
ma Abramowicza, 
rzecznika małych 
i średnich przed-
siębiorców powoła-
nia komitetu budo-
wy takiego pomnika. 
Oficjalna nazwa to po-
mnik Polskich Przedsiębiorców 
–  Twórców Siły Państwa i Bo-

Pomnik Polskich Przedsiębiorców
Wartościowa inicjatywa
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Jeśli poważnie 
podchodzimy 
do promocji 

przedsiębiorczości, 
powinniśmy 

pomyśleć też 
o tym, aby 

przedsiębiorczość 
promować tam, 

gdzie będzie ona 
oddziaływać, 
w przestrzeni 
symbolicznej.



ście na ryczałt oznaczało bę-
dzie bowiem nie tylko to, że rząd 
nie zarobi na nich dodatkowych 
pieniędzy z Polskiego Ładu, ale 
wręcz „zedrze z nich” mniej niż 
w latach poprzednich. I tak rze-
czywiście będzie.

Co więcej, przy opodatko-
waniu podatkiem liniowym czy 
według skali przedsiębior-

Wiele osób w ogóle nie 
myślało do tej pory 
o ryczałcie jako możli-

wej dla nich formie opodatkowa-
nia, spokojnie opłacając podatek 
liniowy, który i tak wydawał się 
im w miarę opłacalny. Tymcza-
sem już od 2020 r., po tym, jak 
rząd podniósł czterokrotnie li-
mit przychodów, który uprawnia 
do korzystania z tej formy opo-
datkowania, oraz poszerzył listę 
zawodów, które mogą z niej ko-
rzystać, ryczałt był formą naj-
bardziej opłacalną dla wielu 
małych firm jednoosobowych. 
Potrzeba było jednak wstrząsu 
wywołanego planami wprowa-
dzenia Polskiego Ładu i inten-
sywnej kampanii promującej ry-
czałt ze strony rządu z udziałem 
premiera włącznie, by ogół po-
datników zaczął ryczałtem moc-
niej się interesować.

Jaki interes ma rząd?
Dobrym przykładem są w tym 
przypadku osoby związa-

ne z rynkiem oprogramowa-
nia. Już w ubiegłym roku mogły 
one korzystać z opodatkowania 
ryczałtem albo według stawki  
15 proc. (ściśle określone ro-
dzaje działalności), albo nawet  
8,5 proc. (jeśli nie zaliczali się do 
usług objętych stawką 15 proc., 
ich działalność zaliczana była 
do działalności usługowej ob-
jętej niższą stawką, dotyczy to 
np. testerów oprogramowania 
czy projekt menadżerów). Te-
raz wyższa stawka spadła na-
wet do 12 proc. Prawdziwym od-
kryciem dla wielu osób stało się 
jednak to, że mogą płacić nie 12, 
ale 8,5 proc. podatku, mimo że 
w tym zakresie nic się praktycz-
nie od ubiegłego roku nie zmie-
niło. I to przy niższych składkach 
zdrowotnych, niż zakłada Polski 
Ład dla podatku liniowego.

Tym, co wiele takich osób dzi-
wi, jest to, jaki interes ma w tym 
rząd. Stąd przyglądają się tym 
rozwiązaniom z dużą podejrzli-
wością. W ich przypadku przej-

W ramach Polskiego Ładu rząd zrobił 
wszystko, co było możliwe, aby jak 
najwięcej podatników wybrało w 2022 r. 
jako formę opodatkowania działalności 
gospodarczej ryczałt. Dla budżetu 
centralnego to bardzo dobre rozwiązanie. 
Bowiem w przeciwieństwie do PIT, 
dochodami z ryczałtu rząd nie musi się 
dzielić z samorządami. Marek  KUTARBA
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ta nie obowiązuje, bo przychody 
objęte ryczałtem nie są liczone 
do podstawy obliczenia daniny 
solidarnościowej.

Nieoczekiwany prezent?
Wydaje się zatem, że rząd zro-
bił podatnikom nieoczekiwa-
ny prezent. Stąd wiele osób jest 
przekonanych, że ktoś się w tym 

wszystkim pomylił i że rząd za 
chwilę te przepisy uszczelni.

Nic bardziej mylnego. W roz-
ważaniach o skutkach Polskie-
go Ładu ciągle zapominamy 
o dwóch podstawowych – moim 
zdaniem – rzeczach. Po pierwsze, 
rząd zlikwidował wszystkim po-
datnikom możliwość odliczania 
składki zdrowotnej (którą dodat-
kowo podniósł przedsiębiorcom). 
Już sama ta operacja dała mu 
dodatkowo około 70 mld zł w bu-
dżecie centralnym. I to głównie 
te pieniądze sfinansowały kosz-
ty podniesienia kwoty wolnej do  
30 tys. zł i drugiego progu po-
datkowego do 120 tys. zł. Jednym 
słowem to, co rząd nam dał, wyjął 
wcześniej z naszej kieszeni i odli-
czenie składki zdrowotnej zastą-
pił innymi, dobrze brzmiącymi 
medialnie preferencjami. Prefe-
rencjami, które trudno było prze-
cież krytykować.

Po drugie, tworząc dodatko-
we zachęty do przechodzenia 
podatników na ryczałt, rząd ma 
szansę zwiększyć znacząco licz-
bę osób rozliczających się w tej 
formie (dziś jest ich ok. 2 mln) do 
ponad 26 mln! A w przeciwień-
stwie do PIT ryczałtem rząd nie 
musi dzielić się z samorząda-
mi. Dla budżetu państwa to czy-
sty zysk.

Bat na samorządy
W przypadku PIT z każdych 
100 zł podatku 38,23 zł trafiało 

cy zarabiający rocznie powyżej  
1 mln zł (a na ryczałcie mogą być 
podatnicy o rocznych przycho-
dach przekraczających obecnie  
9 mln zł) zobligowani są do 
opłacania dodatkowo dani-
ny solidarnościowej, czyli do-
datkowego podatku w wyso-
kości 4 proc. dochodu powyżej  
1 mln zł. A ryczałtowców danina 

Dochody budżetowe
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i trzykrotny wiceminister finan-
sów, odpowiedzialny za polity-
kę i legislację podatkową w rzą-
dach Marka Belki, Kazimierza 
Marcinkiewicza, Jarosława Ka-
czyńskiego oraz Ewy Kopacz.

Likwidacja  
karty podatkowej 
Uatrakcyjnienie ryczałtu to nie 
jedyne działanie rządu doko-
nane w ramach tzw. Polskie-
go Ładu, które uderzy w do-
chody samorządów. Drugim 
jest praktyczna likwidacja kar-
ty podatkowej, z której wpły-
wy stanowią dochód własny 
gmin. Nie jest to co prawda li-
kwidacja całkowita, bo z tej for-
my opodatkowania nadal moż-
na będzie w najbliższych latach 
korzystać, i to przy stosunko-
wo niskiej, bo wynoszącej za-
ledwie 270,90 zł składce zdro-
wotnej (wysokość w 2022 r.). 

Jednak forma ta po-
zostawiona zosta-
ła tylko dla tych po-
datników, którzy już 
z niej korzystają. 

Tym samym od 
2022 r. żaden po-
datnik nie wybierze 
już karty podatko-
wej jako formy opo-
datkowania. A to 
oznacza, że liczba 
podatników korzy-
stających z karty bę-
dzie w najbliższych 

latach systematycznie 
spadać i ostatecznie (o ile usta-
wodawca w kolejnych latach nie 
zmieni zdania) zniknie zupeł-
nie. A wraz z nią jedna z pozy-
cji przychodowych w samorzą-
dach.  

w 2021 r. do gminy. Swój udział 
w PIT miały też powiaty i woje-
wództwa. Do budżetu państwa 
trafiało mniej niż 50 zł. W przy-
padku ryczałtu z każdych 100 zł 
do budżetu trafia 100 zł, a do sa-
morządów 0. Każda osoba prze-
chodząca na ryczałt to zatem dla 
budżetu państwa 50proc. zysk. 
A przy tym nie da się rządzącym 
postawić prostego zarzutu, że li-
kwidują udział samorządów we 
wpływach podatkowych. Decy-
zja leży przecież po stronie po-
datników. To oni wybierają, w ja-
kiej formie chcą płacić podatki.

W tym kontekście trudno 
oprzeć się wrażeniu, że wszyst-
ko, co dzieje się w ostatnich la-
tach wokół ryczałtu, służy przede 
wszystkim cichemu odbieraniu 
dochodów samorządom, któ-
re nie zawsze chcą działać ramię 
w ramię z obecnym rządem.

Już na etapie dyskusji w par-
lamencie zwracali na to zresztą 
uwagę eksperci. „Kolejny przy-
kład błędu systemowego, to 
niedzielenie się̨  z JST (jednost-

kami samorządu terytorial-
nego – przyp. red.) wpływami 
z ryczałtu od przychodów ewi-
dencjonowanych. Moim zda-
niem istotnym, a może i głów-
nym powodem tak istotnego 
preferowania w ustawie ryczał-
tu od przychodów ewi-
dencjonowanych jest 
właśnie chęć przeję-
cia części dochodów 
JST. Podatnik prowa-
dzący działalność 
gospodarczą, który 
wyliczy, że bardziej 
opłaca mu się przejść 
z podatku dochodo-
wego na ryczałt, za-
płaci niższy podatek, 
który w całości tra-
fi do budżetu pań-
stwa. Z punktu widze-
nia budżetu państwa 
lepiej mieć całość niższego po-
datku niż̇ 50 proc. wyższego” – 
napisał w opinii przygotowanej 
dla Senatu dr Jarosław Nene-
man, adiunkt w Instytucie Eko-
nomii Uniwersytetu Łódzkiego 
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jest ich ok. 2 mln)  
do ponad 26 mln!



my w tym obszarze dużą rolę do 
odegrania przez nasze centrum, 
ponieważ jest to bardzo wyma-
gające pole do badań i nowych 
odkryć – ocenił szef NCBR.

Jeśli chodzi o politykę klima-
tyczną oraz Gospodarkę Obiegu 
Zamkniętego, do NCBR trafia-
ją projekty dotyczące innowa-
cyjnych biogazowni, budynków 
efektywnych energetycznie, cie-
płowni przyszłości, a także tech-
nologii domowej retencji wody. 
– W tym obszarze mamy pro-
jekty związane z pompami cie-
pła, panelami słonecznymi czy 
gromadzeniem wody deszczo-
wej i jej używania np. do mycia, 
sprzątania, spłukiwania w toale-
tach – wyjaśnił Kamieniecki.

Szef NCBR dodał, że przed-
sięwzięcia z tego obszaru NCBR 
podejmuje wspólnie z partne-
rami takimi jak NFOŚiGW, BOŚ 
Bank, PFR i PFR Ventures.  

Rok 2021 był rekordowym 
pod kątem środków, któ-
rymi dysponowaliśmy za-

równo wśród beneficjentów, jak 
i tych, którzy starają się dopiero 
zostać beneficjentami. To kwo-
ta ok. 7 mld zł. Porównując ją do 
2020 r., gdzie mieliśmy do wy-
dania ponad 5,5, mld zł, to duży 
skok. A na 2022 r. mamy w pla-
nach 7,5 mld zł. 80 proc. tej kwo-
ty, jak co roku, będzie pochodzić 
ze środków europejskich  – po-
informował dyrektor Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwo-
ju Wojciech Kamieniecki. I dodał, 
że NCBR jest kluczowym ośrod-
kiem wspierania i tworzenia in-
nowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych i społecznych. Inicjuje 
i realizuje przedsięwzięcia przy-
czyniające się do cywilizacyjnego 
rozwoju kraju.

Motor rozwojowy
Zdaniem dyrektora NCBR, 
przedsiębiorcy coraz bardziej 
są świadomi tego, że innowacja 
może umacniać ich pozycję na 
rynku krajowym oraz między-
narodowym.

– Innowacyjność jest postrze-
gana jako motor rozwoju gospo-
darki. Coraz więcej projektów ba-
dawczorozwojowych dotyczy 
sztucznej inteligencji. Udział al-
gorytmów i sztucznej inteligencji 
w składanych wnioskach w ostat-
nich pięciu latach wzrósł cztero-
krotnie – powiedział Kamieniecki.

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się ostatnio także projekty 
związane z transformacją ener-
getyczną. W listopadzie zakoń-
czył się nabór wniosków w pro-
gramie strategicznym „Nowe 
technologie w zakresie energii”, 
którego celem jest m.in. wspie-
ranie osiągnięcia przez Pol-
skę neutralności klimatycznej  
poprzez wdrożenie rozwiązań 
podnoszących bezpieczeństwo 
energetyczne państwa i zwięk-
szających konkurencyjność ro-
dzimej gospodarki. W ramach 
tego konkursu można było uzy-
skać dofinansowanie na projekty 
związane z energetyką wiatrową 
na lądzie i morzu oraz z techno-
logiami wytwarzania i wykorzy-
stania wodoru.

Pole nowych badań
– Rynek wodoru stoi przed 
szansą na szybki rozwój. Widzi-

W 2022 r. NCBR przeznaczy 7,5 mld zł na dofinansowanie innowacji. 
Zainteresowaniem cieszą się projekty związane przede wszystkim ze sztuczną 
inteligencją oraz transformacją energetyczną. Krzysztof  BUDKA

7,5 mld zł dla polskich projektów
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nie. W tych renomowanych za-
kładach zajmował się określa-
niem czystości rud, stopów i ich 
półproduktów oraz rafinowa-
niem miedzi. Mając dobrze płat-
ną pracę, młody Jan w czasie 
wolnym mógł oddać się roz-
rywkom, których w wielkim mie-
ście nie brakuje. On jednak wolał 
wykłady z chemii na politechni-

ce w Charlottenburgu, 
do której uczęszczał 
jako wolny słuchacz. 

Zresztą Czo-
chralskiego zajmo-
wała nie tylko che-
mia. Interesował się 
też sztuką, na temat 
której wiedzę pogłę-
biał na Uniwersy-
tecie Berlińskim. To 
właśnie na jednym 
z wykładów po-
znał swoją przyszłą 
żonę. Pochodzącej 
z zamożnej rodzi-

ny Marguericie Hasse 
zaimponował młody, przystoj-
ny i ambitny Polak. Margueri-
ta wychowywała się w osiadłej 
w Berlinie holenderskiej rodzinie 
przedsiębiorcy budowlanego, 
który zapewnił córce doskonałe 
wykształcenie – była pianistką.

Zasada dyslokacji
W życiu zawodowym Czochral-
skiego coraz bardziej pochłania-

Ten wybitny Polak uro-
dził się w 1885 r. w wielo-
dzietnej rodzinie w Kcyni 

na Pałukach w zaborze pruskim. 
Ojciec przyszłego wynalazcy 
zarabiał na utrzymanie pro-
wadząc zakład stolarski. Syn od 
małego upodobał sobie chemię 
i eksperymenty. Mając 10 lat, 
zaczął znosić z miejscowej ap-
teki wszystko, co tylko się dało 
i co wyprosił od życzliwego ap-
tekarza. Niebawem w piwnicy ro-
dzinnego domu urządził labora-
torium, w którym spędzał każdą 
wolną chwilę. Rodzice nie opono-
wali do czasu, gdy podczas jed-
nego z eksperymentów Janek 
doprowadził do wybuchu, któ-
ry pozbawił dom szyb w oknach. 
Wybuch nie ostudził chemicz-
nych zapędów młodego Czo-
chralskiego, który na szczęście 
nie doznał żadnego uszczerb-
ku na zdrowiu. Nie mógł już 
przeprowadzać eksperymentów 
w domu, ale pasja pozostała. 

Wrócę, jak będę sławny
Istnieje relacja, według której po 
uzyskaniu świadectwa matu-
ralnego młody Czochralski po-
darł dokument ukończenia nauki 

szkolnej, protestując przeciw-
ko „krzywdzącym ocenom”. Co 
więcej, ku zdumieniu wszystkich 
oznajmił, że wróci do Kcyni do-
piero wtedy, gdy będzie sławny. 

Liczył sobie wówczas 
16 lat, nie bał się jednak 
podjęcia pracy zarob-
kowej. Sprawę ułatwiał 
fakt, iż młodzieniec 
miał na kogo liczyć. 
Był ósmym z kolei 
dzieckiem swoich ro-
dziców, co przekładało 
się na siódemkę star-
szego rodzeństwa. 

Z pomocą przy-
szedł jeden ze star-
szych braci, mieszka-
jących w Trzemeśnie 
nieopodal Krotoszy-
na. Pracę Jankowi udało 
się znaleźć właśnie w Krotoszy-
nie, w… aptece. Długo tam jed-
nak miejsca nie zagrzał. Posta-
nowił zaryzykować i wybrał się 
do Berlina. Tam początkowo tak-
że pracował w aptece i droge-
rii w podberlińskiej miejscowości 
Altglenicke (dzisiejsza dzielni-
ca niemieckiej stolicy), a następ-
nie w ogromnej fabryce kabli 
Kabelwerk Oberspree w Berli-

Czy wyobrażacie sobie dzisiejszy świat bez komputerów, 
laptopów czy smartfonów? A mogło tak być, gdyby 
nie genialne odkrycie Jana Czochralskiego. Jarosław  MAŃKA

To on przeniósł nas
w cyfrowy świat
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kryciem zmienia świat. Domy-
ślał się jedynie, że odkrył coś, 
czego nikt wcześniej nie zauwa-
żył, i że to coś może okazać się 
bardzo ważne. Nie mylił się.

Ten „twórczy błąd” zostanie 
później przez naukowców na-
zwany „metodą Czochralskie-
go”. Metoda krystalizacji meta-
li pozwoli w przyszłości szeroko 
stosować produkcję półprze-
wodników, bez których nie było-
by współczesnej elektroniki.

Ale jak mówił klasyk: „nie 
uprzedzajmy faktów”. Póki co 
mamy 1916 r., czyli czas I wojny 
światowej, na którą Czochralski 
nie został wysłany w mundurze 
pruskiego żołnierza ze wzglę-
du na to, iż w tym czasie był już 
człowiekiem sławnym w Niem-
czech, który nie wstydził się 
podkreślać swojej polskości. 

Metal B
Rok później koncern Metallbank 
und Metallurgische Gesellschaft 
przygotował we Frankfurcie wiel-
kie laboratorium metaloznawcze, 
proponując Czochralskiemu po-
sadę dyrektora tej jednostki na-
ukowej. Polak przyjął propozycję 

ła chemia. W 1906 r. otrzymał 
posadę w laboratorium Kunheim 
& Co, a już rok później w labora-
torium AEG (Allgemeine Elektri-
citäts Gesellschaft), gdzie szybko 
awansował na stanowisko kie-
rownika działu badań stali i żela-
za. Sukcesom w pracy zawodowej 
towarzyszyły sukcesy naukowe. 
W 1910 r. został oficjalnie inży-
nierem chemikiem, zdobywając 
dyplom na wspomnianej już po-
litechnice w Charlottenburgu. Nie 
był już człowiekiem znikąd, bez 
sukcesów. Ambitny Polak z wie-
lodzietnej rodziny własną cięż-
ką pracą udowodnił, że można 
spełniać marzenia. Jeszcze nie 
był sławny, jak zapowiedział ma-
jąc 16 lat, ale dziewięć lat póź-
niej i tak miał się czym pochwa-
lić – dobra praca, tytuł inżyniera 
i coś bezcennego, czyli szczęście 
w życiu osobistym. 

Z Margueritą, z którą pobrał 
się w 1910 r., mieszkał w Berlinie 
przez kolejne siedem lat, docho-
wując się trójki dzieci. Nie zna-
czy to, że ambitny Polak spo-
czął na laurach. Będąc w latach 
1911–1914 asystentem Wichar-
da von Moellendorfa, opubliko-

wał z nim pierwszą pracę po-
święconą krystalografii metali 
(1913). Już wtedy zwrócił uwagę 
na interesującą zasadę dysloka-
cji, czyli liniowy defekt sieci kry-
stalicznej. (mowa o właściwości 
kryształów polegającej na tym, 
że ich struktura nie jest równo-
mierna).

Światowe odkrycie
Czochralski złapał bakcyla kry-
stalografii. Od czasu publikacji 
pracy naukowej to właśnie me-
talografia i monokryształy stały 
się jego największą pasją.

Dwa lata po zakończeniu 
pracy jako asystent von Moel-
lendorfa Czochralski dokonał 
światowego odkrycia, do któ-
rego przyczynił się tzw. „twór-
czy błąd”. W 1916 r. zamyślony 
podczas jednego eksperymentu, 
który opisywał, zanurzył stalów-
kę pióra w roztopionej cynie za-
miast w atramencie. Na stalów-
ce pióra skrystalizował się pręcik 
metalu. Czochralski zwrócił na 
to uwagę, zastanowił się i przez 
niemal całą noc powtarzał różne 
warianty eksperymentu. Polak 
jeszcze nie wiedział, że tym od-

Oryginalny 
i działający 
metalograf, na 
którym praco-
wał prof. Jan 
Czochralski 
– mikroskop 
podarowa-
ny bydgoskiej 
politechnice 
przez rodzinę 
polskiego wy-
nalazcy.
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dzi rozmowy z innym chemikiem  
– Ignacym Mościckim, który aku-
rat był prezydentem II Rzeczypo-
spolitej. W końcu na osobiste za-
proszenie Mościckiego w 1928 r. 
Czochralski wraz z rodziną wrócił 
do Polski, rezygnując ze wszyst-
kich pełnionych w Niemczech 
funkcji. 

Ta decyzja wzbudziła praw-
dziwą konsternację wśród jego 
niemieckich współpracowni-
ków. Istnieje też niepotwierdzona 
wersja, iż Czochralski specjalnie 
zwlekał z decyzją o powrocie do 
ojczyzny, gdyż nawiązał kontakt 
z polskim wywiadem wojsko-
wym. Jednak te informacje wy-
magają oddzielnego śledztwa.

Konspiracja
Decydując się na powrót do Pol-
ski, musiał odrzucić ponowną 
propozycję od Forda. Tym razem 
w Ameryce na polskiego wyna-
lazcę czekała lukratywna posada 
dyrektora fabryki duraluminium. 
Czochralski wolał jednak służyć 
ojczyźnie. Objął posadę profe-
sora na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Warszawskiej, gdzie 
specjalnie dla niego utworzo-

i niebawem z całą rodziną prze-
niósł się do nad Men. 

Badania w laboratorium nad 
metalami zaowocowały opraco-
waniem niezwykle trwałego sto-
pu łożyskowego bez użycia cyny. 
Stop Czochralskiego okazał się 
niezwykle przydatny w produk-
cji panewek do ślizgowych łożysk 
kolejowych. Czochralski po opa-
tentowaniu stopu w 1924 r. (po-
wszechna nazwa „metal B”) stał 
się człowiekiem niezwykle ma-
jętnym. Patent zakupiony został 
przez niemiecką kolej oraz licz-
ne państwa, m.in.: USA, Czecho-
słowację, Francję, Anglię i ZSRR. 
(Metal B był wykorzystywany 
w kolejnictwie aż do lat 60. XX 
wieku, gdy łożyska ślizgowe za-
stąpiono tocznym.) 

Po tym odkryciu Czochral-
ski został wiceprzewodniczą-
cym, a w 1925 r. przewodniczą-
cym Niemieckiego Towarzystwa 
Metaloznawczego i członkiem 
honorowym Międzynarodowego 
Związku Badań Materiałoznaw-
czych w Londynie. Co ciekawe, 
o Czochralskiego zaczął zabie-
gać także Henry Ford, propo-
nując mu ogromne pieniądze za 
prowadzenie laboratorium kon-
cernu samochodowego. Polak 
jednak odmówił. Jak się później 
okazało, miał już wtedy zupełnie 
inne plany.

Powrót do Polski
W 1925 r. Politechnika Warszaw-
ska zaproponowała mu obję-
cie jednej z katedr. Jeszcze wte-
dy nie zdecydował się jednak na 
powrót do Polski. Nadal piastował 
zaszczytne niemieckie stanowi-
ska. Zresztą Niemcy traktowa-
li go jak swojego i nie przypusz-

czali, że polskość Czochralskiego 
jest tak silna. Wprawdzie każdy, 
kto bliżej znał odkrywcę meta-
lu B, wiedział, że pierwszy toast 
wznoszony przez Czochralskie-
go „za ojczyznę” oznacza to ast za 
Polskę, a nie za Niemcy, to jed-
nak przypadłość naukowca moż-
na było traktować jako swoisty 
folklor. 

Jeszcze w 1927 r. Czochral-
ski oprowadzał prezydenta Pau-
la von Hindenburga po wystawie 
w Berlinie. Hindenburg zapytał 
wtedy, skąd osoba o polskim na-
zwisku tak świetnie zna niemiecki. 
Czochralski odpowiedział, że jest 
Polakiem, wtedy ku konsternacji 
wszystkich Niemców Hindenburg 
płynnie przeszedł na… język pol-
ski, który znał z dzieciństwa. Takie 
zachowanie Hindenburga bar-
dzo nie spodobało się „świcie” 
prezydenta. Doradcy taktownie 
zwrócili mu uwagę, iż nie wypa-
da podczas oficjalnej wizyty roz-
mawiać po polsku. Oczywiście 
jowialne zachowanie Hinden-
burga i reakcja jego otoczenia nie 
umknęły uwagi Czochralskie-
go. Polski naukowiec nie chwalił 
się Niemcom, iż cały czas prowa-

Aula Politech-
niki Warszaw-
skiej w 1928 
r. To tam Jan 
Czochralski 
przyjął posa-
dę profesora 
na Wydziale 
Chemicznym, 
gdzie specjal-
nie dla niego 
utworzono Ka-
tedrę Metalu-
rgii i Materia-
łoznawstwa.
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no Katedrę Metalurgii i Mate-
riałoznawstwa, która współpra-
cowała z polskim przemysłem 
obronnym. Czochralski zbudo-
wał też Instytut Metalurgii i Me-
taloznawstwa na politechnice, 
które wykonywało zlecenia dla 
wojska. Dużą pomocą dla pol-
skiego przemysłu było udziele-
nie przez niego bezpłatnego pa-
tentu na metal B fabryce Ursusa. 

Okres rozwoju instytutów na-
ukowych kierowanych przez 
Czochralskiego brutalnie prze-
rwał atak III Rzeszy na Polskę. Po 
wkroczeniu Niemców do War-
szawy za zgodą okupantów pro-
fesor uruchomił na politechnice 
Zakład Badań Materiałów. Oczy-
wiście Niemcy wiele sobie po nim 
obiecywali – dokładnie wiedzieli, 
kim jest i jaki ma potencjał. Czo-
chralski umiejętnie zwodził hitle-
rowców, współpracując z polskim 
podziemiem. Przez Niemców 
traktowany był jak oby-
watel III Rzeszy, zresz-
tą dla kamuflażu Czo-
chralski używał wtedy 
imienia Johann. Nie 
zdawali sobie spra-
wy, że pod ich nosem 
Czochralski zajmu-
je się m.in. badaniem 
stopów rakiet V1 i V2 
oraz produkcją części 
do granatów i pistole-
tów dla Armii Krajowej. 

Polski wynalazca 
wiedział, że teoretycz-
nie „współpracując” 
z Niemcami, będzie 
mógł pomóc wielu Pola-
kom. Okazało się, że dzięki swo-
im znajomościom udało mu się 
wyciągnąć z rąk gestapo ok. 50 
osób.

Oskarżenie o kolaborację
Jan Czochralski, wielki polski pa-
triota, po zakończeniu wojny zo-
stał oskarżony o… kolaborację 
z Niemcami. 7 kwietnia 1945 r. 

został aresztowany jako 
„niejaki Jan vel Jo-
han Czochralski, 
obywatel Rzeszy, 
dawny honorowy 
profesor Politechniki 
Warszawskiej”, pod 
zarzutem „współ-
pracy z niemieckimi 
władzami okupa-
cyjnymi” i trafił na 
cztery miesiące do 
więzienia. Na szczę-
ście w sierpniu 1945 r. 
został uniewinniony. 
W jego obronie ze-
znawał m.in. Ludwik 

Solski, któremu Czo-
chralski pomógł podczas oku-
pacji. Paradoksem było to, iż 
sam nie mógł się bronić współ-
pracą z AK, gdyż to w oczach 

komunistów byłoby dla niego 
gwoździem do trumny. 

Mimo oczyszczenia z zarzu-
tów Politechnika Warszawska nie 
przyjęła go do pracy, co dla na-
ukowca było prawdziwym cio-
sem. Postanowił wtedy wrócić do 
rodzinnej Kcyni, gdzie założył 
Zakłady Chemiczne „Bion” i za-
rabiał na życie produkując pastę 
do butów, wyroby kosmetycz-
ne i słynny „proszek od kicha-
nia z Gołąbkiem”. Zmarł na atak 
serca w kwietniu 1953 r. po kolej-
nej brutalnej rewizji UB w jego 
willi.

Dokładnie rok później ame-
rykański zespół naukowców 
Gordona Telasa z Texas Instru-
ments skonstruował pierwszy 
tranzystor z kryształu wyhodo-
wanego metodą Czochralskiego. 
Od tego czasu rozwój elektro-
niki na bazie tranzystorów do-
słownie zmienił świat, osiąga-
jąc poziom, który obserwujemy 
dziś na ulicach niemal wszyst-
kich miast. Dość wspomnieć, że 
nie byłoby smartfonów i lapto-
pów, gdyby nie odkrycie Czo-
chralskiego. W całej tej historii 
może zastanowić jeden fakt: po 
co Czochralski wracał do Polski, 
skoro spokojnie mógł sobie żyć 
w Ameryce jako dyrektor jed-
nej z fabryk Forda? Odpowiedź 
może być taka: z pewnością wy-
chował się na literaturze i po-
ezji, które zmieniają człowieka 
– wszak podczas okupacji or-
ganizował czwartki literackie, na 
których gościł m.in. wspomnia-
ny Ludwik Solski. Norwida, Sło-
wackiego i Mickiewicza czyta-
ło wtedy też młodsze pokolenie 
nazwane później „pokoleniem 
Kolumbów”. 

Jan Czochral-
ski z żoną 
Margueritą.

Rok po śmierci  
Polaka zespół 
naukowców 

z Texas Instruments 
skonstruował 

pierwszy tranzystor 
z kryształu 

wyhodowanego 
metodą 

Czochralskiego. 
Od tego czasu 

rozwój elektroniki 
eksplodował.

Jan Czochralski



„Od pola do stołu”, które w naj-
bliższych latach spędzać będą 
sen z powiek nie tylko rolnikom, 
ale także konsumentom, którzy 
to zapłacą cenę – wymierną – 
za unijne fanaberie. 

Koniec Epoki Klatkowej
Od kilku lat aktywiści prozwie-
rzęcy – lub może antyhodow-
lani – straszyli rolników wpro-
wadzeniem całkowitego zakazu 
używania klatek w chowie i ho-
dowli zwierząt. Rolnicy śmiali 

się do rozpuku, wiedząc, 
że przecież unij-
ni politycy wezmą 
ich w obronę przed 
wejściem w życie tak 
jednoznacznie szko-
dliwego pomysłu. 
Bagatelizowali za-
tem to, co – jak się 
okazało – stać się 
musiało. 

W lipcu Parla-
ment Europejski 
wstępnie zaaprobo-
wał założenia inicja-

tywy End of Cages. Jej 
efektem będzie wyrugowanie 
klatek z unijnych gospodarstw. 
To prawdziwa rewolucja w sek-
torze hodowlanym, bo klatki 
wykorzystywane są w przypad-
ku niemal każdej gałęzi pro-
dukcji zwierzęcej. Ich brak wy-
musi na rolnikach znaczne 
zwiększenie kosztów produk-
cji, które z kolei przełoży się na 
ceny, za które towary nabywać 
będą konsumenci. Inicjatywę 

W iele z tych absur-
dów dotyczyło kwe-
stii pandemicznych, 

inne zawirowań podatkowych, 
ale niezwykle interesującą ka-
tegorią są także absurdalne 
decyzje podejmowane w myśl 
zielonej ideologii. Oto kilka naj-
ważniejszych szalonych pomy-
słów, które w mijającym roku 
spadły na mieszkańców Europy 
jak grom z jasnego nieba. 

Zielony Ład
Może i nie jest to pomysł nowy, 
ale pierwsze jego konsekwencje 
Europejczycy zaczęli odczuwać 
dopiero w 2021 r. O co właści-
wie chodzi? Otóż Komisja Euro-
pejska postanowiła zawalczyć 
o klimat i środowisko natural-
ne. Nie o ludzi, bo o nich słowem 
nie wspominają unijne regulacje. 
Urzędnicy uznali, że najwięk-
szymi trucicielami na kontynen-
cie są rolnicy, więc należy– dla 
przykładu – dołożyć regula-
cji, które skutecznie utrudnią im 
funkcjonowanie. Unijne plany 
w mniejszym stopniu uderzają 
w przemysł, częściowo dotykają 
też transportu – jedyną w pełni 
poszkodowaną przez nowe re-
gulacje branżą ma być rolnictwo. 
Urzędnicy uznali, że wiedzą le-
piej od samych gospodarzy, jak 
ci powinni zajmować się ziemią. 

Podjęli zatem decyzję, 
w myśl której rolników zmuszo-
no do przeznaczenia 25 proc. 
posiadanego areału na produk-
cję ekologiczną, znacznie ogra-
niczono im możliwość stosowa-
nia środków ochrony roślin oraz 
zmuszono do obowiązkowego 
odłogowania. Co ciekawe, unijny 
komisarz ds. rolnictwa 
Janusz Wojciechow-
ski (Polak!) stwierdził, 
że rolnicy w Europie 
wcale nie ucierpią na 
nowych regulacjach. 
No tak, naturalną 
konsekwencją ogra-
niczania możliwo-
ści prowadzenia go-
spodarstwa musi być 
przecież zwyżka do-
chodów rolników. Lo-
giczne?

Urzędnicy twier-
dzą też, że powstała na 
rynku luka związana ze zmniej-
szoną produkcją żywności nie 
przełoży się na wzrost jej im-
portu do UE. Próżnia na rynku 
trwać będzie w nieskończoność 
i nie skusi Amerykanów, Chiń-
czyków czy Brazylijczyków, by 
szybko ją załatać i zarobić na 
tym niemałe pieniądze. 

Tak narodziły się programy 
takie jak „Strategia na rzecz Bio-
różnorodności”, „Fit for 55” czy 

Ekologiczne absurdy minionego roku
Minął szalony rok 2021. Może to i lepiej, gdy pod 
uwagę weźmiemy skalę absurdów, z którymi mierzyć 
musiały się polska i unijna gospodarka w tym czasie.
 Robert  KUJAWA

GOSPODARKA
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Działania te  
pokazują, że 

w sprawie 
kształtowania 

polityki wciąż więcej 
od naukowców do 
powiedzenia mają 

„specjaliści” pokroju 
Grety Thunberg 

i Jasia Kapeli. 
Przerażające… 



Politycy przyznali, że pań-
stwa członkowskie UE powinny 
mieć szersze możliwości różni-
cowania stawek podatku VAT na 
artykuły rolnospożywcze. Nie 
byłoby w tym niczego złego, 
gdyby nie pewna sugestia po-
czyniona przez członków komi-
sji, która zawiera się w słowach: 
„umożliwienie im wyboru zero-
wej stawki VAT na zdrowe i zrów-
noważone produkty żywnościo-
we, takie jak owoce i warzywa, 
co jest już stosowane w niektó-
rych państwach członkowskich, 
ale obecnie nie jest możliwe dla 
wszystkich, oraz wyższej staw-
ki VAT na niezdrową żywność 
o dużym śladzie środowisko-
wym”.

Wspomniany ślad węglo-
wy odnosi się w zasadzie wy-
łącznie – co wyczytać można 
z wielu wypowiedzi unijnych po-
lityków – do mięsa i innych pro-

duktów odzwierzęcych. Dziś VAT 
na żywność naliczany jest we-
dług różnych stawek, ale – gdy-
by pomysł lansowany pierwot-
nie przez Sylwię Spurek wszedł 
w życie – już niedługo może on 
zostać ujednolicony do poziomu 
23 proc. 

W Europie zawrzało
Ostatni rok był bodajże najgo-
rętszym w kontekście protestów 
aktywistów klimatycznych. Ko-
lejny raz wiele miast padło ofia-
rami blokad Extinction Rebellion, 
kolejne happeningi organizowa-
li działacze Greenpeace, PETA 
domagała się wycofania jeź-
dziectwa z Igrzysk Olimpijskich 
i otworzyła sklep z odzieżą, która 
wykonana była z imitacji ludzkiej 
skóry, a Jaś Kapela zdążył przy-
znać, że wilki żywią się „głównie 
roślinnie”.

Kolejny raz aktywiści odebrali 
Polakom tysiące zwierząt i kolej-
ny raz służby nic z tym nie zro-
biły. Znów to „ekolodzy” decy-
dowali o tym, czy myśliwi przez 
odstrzał dzików mogli walczyć 
z pustoszącą hodowle trzo-
dy chlewnej epidemią ASF i czy 
wreszcie będą mogli walczyć 
z niepokojąco szybko mnożący-
mi się w Polsce wilkami.

Wszelkie te działania poka-
zują, że w sprawie kształtowania 
polityki wciąż więcej od naukow-
ców do powiedzenia mają „spe-
cjaliści” pokroju Grety Thunberg 
i wspomnianego Jasia Kapeli. 
Przerażające… 

ochoczo poparli polscy europo-
słowie (poza europosłami Soli-
darnej Polski i Krzysztofem Jur-
gielem), którzy reprezentują kraj 
o niezwykle silnym na tle innych 
państw UE sektorze hodowla-
nym. Mało? Na planowanych 
zmianach najbardziej ucier-
pią drobiarze. Co ciekawe, pol-
ski sektor drobiarski jest unijnym 
liderem zarówno pod względem 
produkcji, jak i eksportu. 

Podatek od mięsa
W październiku Komisja Ochro-
ny Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego, i Bezpie-
czeństwa Żywności oraz Komisja 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parla-
mentu Europejskiego przedsta-
wiły sprawozdanie w sprawie 
strategii „Od pola do stołu” na 
rzecz sprawiedliwego, zdrowe-
go i przyjaznego dla środowiska 
systemu żywnościowego.

Ekologiczne absurdy minionego roku
Unijna polityka rolna
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Szwedzka na-
stoletnia akty-
wistka Greta 
Thunberg od 
kilku lat trak-
towana jest 
przez wszelkiej 
maści pseudo-
ekologów jako 
symbol walki 
o „lepsze ju-
tro”. Nie mo-
gło więc jej 
zabraknąć na 
tegorocznym 
szczycie kli-
matycznym 
w Glasgow.



na kontynencie, jak i na wyspie 
uznają zasadę „jednych Chin”, 
a siebie za prawowite władze 
Chin. Dziś Republikę Chińską na 
Tajwanie uznaje 14 państw świa-
ta, z czego najważniejsze to Wa-
tykan i Paragwaj, reszta to małe 
państwa afrykańskie, latyno-
amerykańskie i wyspiarskie.

Przez 50 lat władzę na wyspie 
sprawował Kuomintang – par-
tia kontynuatorka myśli i dorob-
ku Czang KajSzeka. Przełomem 
był rok 2000, gdy władzę objęła 
Partia Demokratycznego Postępu 
(DPP), a prezydentem został Chen 
Shuibian (skazany w 2009 r. 
na dożywotnie więzienie za ko-
rupcję, w 2015 r. wyszedł na wol-
ność ze względów zdrowotnych). 
Partia ta wspierała tenden-
cje niepodległościowe i działa-
ła na rzecz ograniczenia obecno-
ści dziedzictwa Chang KajSzeka 

Wyspa niewiele większa 
od województwa ma-
zowieckiego ma nie-

zwykle ważne znaczenie stra-
tegicznie. Dla Państwa Środka 
to część Chin, a ostateczne jej 
wchłonięcie jest jednym z za-
sadniczych celów polityki tego 
kraju – dokończeniem procesu 
„zjednoczenia ziem chińskich” po 
przyłączeniu Hong Kongu i Ma-
kau. To cel zarówno strategiczny, 
jak i prestiżowy. 

Mieszkańcy Tajwanu to w 98 
proc. Hanowie, którzy są gru-
pą narodowościową dominują-
ca także w Chinach kontynen-
talnych. Gospodarka Tajwanu to 
obecnie tylko ok. 1,5 proc. gospo-
darki chińskiej, ale wyspa to klu-
czowy na świecie producent chi-
pów, a w tym obszarze Chiny nie 
są jeszcze światowym potenta-
tem. Dla USA z kolei zapewnie-

nie gwarancji obrony Tajwano-
wi jest pokazaniem, że Ameryka 
jest ciągle światowym imperium, 
które może gwarantować bezpie-
czeństwo swoim demokratycz-
nym sojusznikom.

Zasada „jednych Chin”
Przypomnijmy historię wyspy. 
W 1949 r. Mao Zedong prokla-
mował na kontynencie Chińską 
Republikę Ludową. Wcześniej 
niedobitki wojsk lidera narodow-
ców – Czang KajSzeka, przegra-
nego w chińskiej wojnie domowej 
Kuomintangu (Partii Narodowej), 
ewakuowały się na Tajwan i tam 
ogłosiły kontynuację Republi-
ki Chińskiej (ogłoszonej w 1911 r. 
z siedzibą w Nankinie). Repu-
blika Chińska na Tajwanie obję-
ła faktyczną zwierzchność także 
na kilkoma małymi okoliczny-
mi wyspami. Zarówno władze 

Tajwański węzeł
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ków przed powtórzeniem na Taj-
wanie scenariusza z Hong Kongu 
(władze chińskie postawiły tam 
na ograniczenie autonomii i ten-
dencji demokratycznych), a także 
z nastrojami młodych mieszkań-
ców wyspy, którzy w coraz mniej-
szym stopniu odczuwają związki 
z kontynentem. Dominują jednak 
nastroje za zachowaniem obec-
nego status quo.

Tajwan w ONZ?
Do 1971 r. reprezentantem pań-
stwa chińskiego w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych była 
Republika Chińska na Tajwanie, 
która wtedy została zastąpiona 
przez Chińską Republikę Ludo-
wą. W 2021 r. Chińska Republika 
Ludowa podkreślała 50. rocznicę 
tego wydarzania. Zmiana chiń-
skiej reprezentacji w ONZ oby-
ła się dzięki głosom egzotycznej 

koalicji złożonej z części państw 
afrykańskich, bloku sowieckiego, 
Francji, Holandii czy Izraela. Wy-
darzenia sprzed 50 lat zwiększy-
ły także aktywność władz wyspy, 
które wyrażają chęć dołącze-
nia do ONZ i ich agend, w czym 
wspierają je Stany Zjednoczo-
ne i część państw zachodnich. 
Wywołuje to ostre protesty Chin 
kontynentalnych.

We wrześniu władze w Tajpej, 
podobnie jak Chiny, zdecydowa-
ły się zgłosić chęć przystąpienia 
także do porozumienia o wolnym 
handlu CPTPP, Wszechstronnego 
i Progresywnego Porozumienia 
na rzecz Partnerstwa Transpa-
cyficznego (Comprehensive and 
Progressive Agreement for Tran-
sPacific Partnership) powoła-
nego z inicjatywy Baracka Oba-
my w odpowiedzi na wzrost Chin 
(Donald Trump wycofał USA 

(np. pomników) na wyspie, które 
pokazywałyby związki Tajwanu 
z kontynentem. Dążyła także do 
przeprowadzania na wyspie re-
ferendum niepodległościowego. 
Obecnie (od 2016 r.) prezyden-
tem Republiki, z tej samej partii, 
jest pierwsza kobieta na tym sta-
nowisku – Tsai Ingwen. Opozy-
cyjny Kuomintang cieszy się ok. 
30proc. poparciem.

Tajwańczycy są podziele-
ni pod względem stosunku do 
przyszłości wyspy, choć w związ-
ku z sytuacją międzynarodową 
i różnicami w systemie politycz-
nym między kontynentem a wy-
spą coraz bardziej wyczuwalne 
są tendencje niepodległościo-
we. Wiąże się to z rosnącą rywa-
lizacją chińskoamerykańską (co 
wzmacnia światową pozycję Taj-
wanu – stawiając go w centrum 
konfliktu), strachem Tajwańczy-

Tajwan jest dziś jednym z najbardziej obserwowanych miejsc na świecie. 
Nic dziwnego, bo to tam może dojść do wybuchu konfliktu na skalę światową. 
 Konrad  RAJCA
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Prezydent Taj-
wanu Tsai Ing-
-wen w grud-
niu przyjęła 
delegację fran-
cuskiego Zgro-
madzenia 
Narodowe-
go. Delegacja 
z Paryża spo-
tkała się z pa-
nią prezydent 
i innymi wyż-
szymi urzędni-
kami Tajwanu 
w obliczu na-
silających się 
zagrożeń ze 
strony Pekinu.



cele naziemne w Chinach. Taj-
wańską armię sprzętowo i szko-
leniowo wspierają Amerykanie. 

Dyplomatyczna aktywność
Zaostrzająca się rywalizacja chiń-
skoamerykańska i wzmacnia-
nie się tendencji autorytarnych 
w Chinach prowadzi do wzrostu 
znaczenia wyspy w światowej po-
lityce i zwiększenia wsparcia dla 
Tajwanu w świecie. Wykorzystu-
ją to władze wyspy, zwiększając 
swoją aktywność dyplomatyczną.

Mocne protesty Chin wywoła-
ły październikowe wizyty francu-
skich senatorów, a także oficjalnej 
delegacji Parlamentu Europej-
skiego na Tajwanie. PE wezwał 
także Komisję Europejską do roz-
poczęcia rozmów ws. umowy in-
westycyjnej z Tajwanem, czemu 
sprzeciwiają się Chiny, z którymi 
UE wstrzymała podpisanie umo-
wy handlowej.

Politycy tajwańscy z kolei od-
wiedzają mniejsze kraje Euro-
py (m.in. Słowację, Czechy i kra-
je bałtyckie), szukając poparcia 
i nowych form współpracy. Spra-
wa Tajwanu stała się także przy-
czyną głośnego popsucia rela-
cji Litwy z Chinami. Kraj ten, jako 
pierwszy w UE, zdecydował się 
przemianować dyplomatycz-
ne przedstawicielstwo Republi-
ki Chińskiej na przedstawiciel-
stwo „Tajwanu” – w odpowiedzi 
Pekin wycofał z Wilna swojego 
ambasadora i ograniczył współ-
pracę handlową z Litwą. Solidar-
ność i wsparcie dla Litwy wyraziło 
wiele krajów zachodnich. Dziw-
nym trafem, w niedługim czasie 
po zaostrzeniu się relacji litew-
skochińskich, resort obrony Li-
twy opublikował raport o możli-

z porozumienia, zaś Joe Biden 
do niego powrócił). Skupia ono 
obecnie 11 gospodarek odpowia-
dających za 13,4 proc. światowe-
go PKB: Australia, Brunei, Chile, 
Japonia, Kanada, Malezja, Mek-
syk, Nowa Zelandia, Peru, Singa-
pur i Wietnam.

Pokaz siły
Zarówno na kontynencie, jak i na 
wyspie władze odwołują się do 
chińskiego dziedzictwa republi-
kańskiego. Republika Chińska 
została ogłoszona w 1911 r. Rocz-
nica ta obchodzona jest na kon-
tynencie i na wyspie jako rozpo-
częcie tzw. Rewolucji Xinhaiskiej. 
W 2021 r. odbywała się jednak 
w wyjątkowo napiętej atmosfe-
rze w związku z zaostrzającymi 
się relacjami w cieśninie. W paź-
dzierniku miała miejsce rekor-
dowa od lat liczba naruszeń taj-
wańskiej przestrzeni powietrznej 
(nieuznawanej przez kontynent) 
przez chińskie samoloty, a Stany 
Zjednoczone i inne kraje (m.in. 
Japonia i Australia) mocniej za-
deklarowały swoje wsparcie dla 
Tajwanu.

W swoim wystąpieniu w cza-
sie wydarzeń rocznicowych pre-
zydent Republiki Chińskiej Tsai 
Ingwen podkreśliła, że Tajwan 
będzie „nadal wzmacniał swoją 
obronę, aby nikt nie mógł zmusić 
wyspy do zaakceptowania ścież-
ki, którą wyznaczyły Chiny, nie 
oferując ani wolności, ani demo-
kracji”. Z kolei przywódca CHRL 
Xi Jinping oświadczył, że „kwe-
stia tajwańska to wyłącznie we-
wnętrzny problem Chin i jaka-
kolwiek ingerencja z zewnątrz jest 
niedopuszczalna”. Skrytykował 
także przemówienie prezydent 

Tajwanu twierdząc, że podżegało 
ono do konfrontacji i wypaczało 
fakty. Wcześniej szef tajwańskiej 
dyplomacji Joseph Wu mówił, że 
jego kraj liczy się z rychłym ata-
kiem Chin na wyspę. Wystąpił 
w australijskiej telewizji ABC i po-
wiedział wprost, że jego kraj szy-
kuje się do wojny i zaapelował do 
Australii o pomoc – choćby tę 
wywiadowczą.

W związku ze wzrostem na-
pięcia Tajwan zapowiedział, że 
zamierza zwiększyć – w ciągu 
pięciu lat – budżet przeznacza-
ny na wojsko o 9 mld dolarów. 
Prawie 65 proc. budżetu obron-
nego ma zostać przeznaczo-
ne na przeciwokrętowe pociski, 
w tym ponad 50 proc. na poci-
ski Hsiung Feng, zdolne do nisz-
czenia obiektów na wodzie i lą-
dzie. Reszta środków ma zostać 
przeznaczona na pociski zie-
mia–powietrze oraz inne rodza-
je rakiet. Ponadto w trakcie deba-
ty parlamentarnej potwierdzono 
istnienie rakiet Yun Feng, któ-
re mają mieć zasięg do 1500 km 
i być przeznaczone do ataków na 
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Większość 
mieszkańców 
Tajwanu opo-
wiada się za 
zachowaniem 
status quo 
w stosunku 
do kontynen-
talnych Chin. 
Jednak z roku 
na rok coraz 
bardziej wy-
czuwalne są 
tendencje nie-
podległościo-
we.
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czone, na mocy traktatu sojusz-
niczego z 1954 r., są zobowiązane 
do obrony Tajwanu w razie agresji 
innego kraju. Ale dotychczas ce-
lowo niejasno mówiły o tym, co 
faktycznie zrobiłyby, gdyby Chi-
ny zaatakowały Tajwan, co eks-
perci określają jako „strategiczną 
niejednoznaczność”.

A jak wyglądała sytuacja z py-
taniem Bidena o Tajwan? Podczas 
spotkania z prezydentem USA 
w CNN jeden z uczestników od-
niósł się do niedawnych donie-
sień dotyczących przetestowania 
przez Chiny najnowocześniej-
szego pocisku hipersoniczne-
go. Zapytał Bidena, czy mógłby 
„przysiąc, że będzie chronić Taj-
wan”, i co zrobi, aby odpowie-
dzieć na rozwój militarny Chin. 
Prezydent odpowiedział: „Tak 
i tak”. Dodał, że „nie ma potrze-
by martwić się o to, czy będą po-
tężniejsi”, ponieważ „Chiny, Rosja 
i reszta świata wiedzą, że jeste-
śmy najpotężniejszą armią w hi-
storii świata”. Następnie został po 
raz drugi zapytany przez pre-

zentera CNN Andersona Coope-
ra, czy Stany Zjednoczone staną 
w obronie Tajwanu w przypadku 
ataku ze strony Chin. Biden od-
powiedział: „Tak, mamy do tego 
zobowiązanie”. Rzecznik Białego 
Domu próbował później wyjaśnić 
komentarz prezydenta, mówiąc 
amerykańskim mediom, że Sta-
ny Zjednoczone „nie ogłaszają 
żadnych zmian w naszej polityce 
i nie ma żadnych zmian w naszej 
polityce”. Z kolei sekretarz obro-
ny USA Lloyd Austin mówił, że 
„nikt nie chce, aby problemy po 
obu stronach cieśniny prowadzi-
ły do wymiany ciosów, a już na 
pewno nie prezydent Biden”.

Komu opłaca się konflikt?
Napięta sytuacja w cieśninie taj-
wańskiej może wymknąć się spod 
kontroli przy błędnej percepcji 
zamierzeń przeciwnika. Dla Chin 
konflikt z Tajwanem i zdobywanie 
go siłą byłby porażką strategicz-
ną. W chińskim myśleniu dopro-
wadzanie do konfliktu zbrojnego, 
szczególnie w tej sprawie, już by-

wości cenzurowania treści przez 
telefony chińskiej firmy Xiaomi 
– lidera sprzedaży smartfonów 
w Chinach i w Europie…

USA obronią wyspę?
Wiele pytań wywołuje wiary-
godność zapewnień amerykań-
skich o obronie Tajwanu. Pozy-
cja i zaufanie do USA w świecie 
spadła po wycofaniu się Ame-
rykanów z Afganistanu i zosta-
wieniu tego kraju na łasce Tali-
bów. Amerykański prezydent Joe 
Biden zapewniał niedawno, że 
Stany Zjednoczone będą bro-
nić Tajwanu, jeśli zostanie zaata-
kowany przez Chiny, co – we-
dług ekspertów – jest wyraźnym 
odejściem od długo utrzymywa-
nego dotychczasowego stanowi-
ska w polityce zagranicznej USA. 
Rzecznik Białego Domu powie-
dział jednak później amerykań-
skim mediom, że wypowiedź 
prezydenta nie oznacza zmiany 
polityki USA dotyczącej Tajwanu. 
Skąd więc prostowanie wypowie-
dzi prezydenta? Stany Zjedno-
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Październiko-
we obchody 
rozpoczęcia 
tzw. Rewolu-
cji Xinhaiskiej 
odbywały 
się w wyjąt-
kowo napię-
tej atmosfe-
rze w związku 
z zaostrzający-
mi się relacja-
mi w cieśninie.
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ści konflikt, ale w sytuacji swojej 
względnej przewagi, czyli w nie-
odległej przyszłości. Chiny rosną 
i czas działa na ich korzyść, więc 
konflikt zbrojny obecnie nie jest 
w ich interesie, ponieważ są stro-
ną słabszą (jest ostatecznością 
w sytuacji ogłoszenia niepod-
ległości przez Tajwan). Sojusz-
nikiem Chin, choć nie do końca 
pewnym w tej pacyficznej ukła-
dance, jest Rosja.

Obserwując politykę Chin, wi-
dać, że nie akceptują one już roli 
młodszego brata Zachodu i chcą 
odzyskać pozycję przodującego 
mocarstwa (cywilizacji) w świe-
cie, tak jak to było przez więk-
szość nowożytnej historii, aż do 
początków XIX wieku. USA – jak 
deklarują – wesprą Tajwan w ra-
zie konfliktu z Chinami w obronie 
demokratycznego świata, choć 
fakty zawsze weryfikują rzeczy-
wistość.

Możliwe, że obecne pokojo-
we status quo, generujące napię-
cia, potrwa jeszcze lata. Tajwański 
węzeł czeka na rozwiązanie. Py-
tanie – kiedy? 

łoby porażką, a integrację z wy-
spą, według Chińczyków, należy 
przeprowadzić w sposób pokojo-
wy. Droga do tego celu szła w kie-
runku dobrym dla Chin, wyspa 
jest w dużym stopniu współza-
leżna z gospodarką kontynentu. 
Stabilność, spokój i rozwój eko-
nomiczny sprzyjały tym planom. 
Chińskie plany zmieniła rewizja 
polityki amerykańskiej i polityka 
samych Chin, ale także zmiany 
społeczne na Tajwanie.

Polityka amerykańska od 
czasów administracji Trum-
pa (przekierowanie amerykań-
skich priorytetów na Pacyfik było 
już obecne za czasów Obamy) 
wskazała Chiny jako strategicz-
ne zagrożenie dla globalnej do-
minacji USA. Politykę tę konty-
nuuje administracja Joe Bidena. 
W tej strategii Tajwan jest kluczo-
wym elementem. Duże znacze-
nie miały także twarde działania 
chińskie w Hong Kongu, ogra-
niczające jego autonomię. Ten 
przykład wzmacnia nastroje an-
tychińskie na wyspie.

Wzrost chińskiej potęgi wy-
wołuje także niepokój Japonii, 
Australii i Indii. Stąd zawiązanie 
porozumienia militarnego AU-
KUS (USA, Australia, Japonia, 
Wielka Brytania) i porozumie-
nia politycznego QUAD (USA, 
Japonia, Indie, Australia), któ-
re skierowane są przeciw rosną-
cej potędze Chin, stawiając kwe-
stie polityczne i demokratyczne, 
a także relacje z USA ponad rela-
cjami gospodarczymi (Australia 
i Japonia np. mają większe obro-
ty handlowe z Chinami niż USA).

Kraje Azji Południowo-
Wschodniej w tej strategicz-
nej układance starają się balan-

sować w swojej polityce między 
Chinami i USA. Sceptycyzm wo-
bec AUKUS wyraziły np. Male-
zja i Indonezja. Niepokój regio-
nalnych sąsiadów Chin (m.in. 
Japonii, Wietnamu, Filipin) wy-
wołują rosnące ambicje i działa-
nia Chin dotyczące stref morskich 
na Morzu Południowochińskim 
i Wschodniochińskim, a tak-
że zwiększający się potencjał 
sił zbrojnych Chin. Są one już 
drugim krajem na świecie pod 
względem wydatków na zbroje-
nia (są one najprawdopodobniej 
oficjalne zaniżone).

Można jednak powiedzieć 
jedno – konflikt w cieśninie taj-
wańskiej jest możliwy, bo takie są 
prawa geopolitycznej rywaliza-
cji. Chiny nie zaakceptują zmiany 
obecnego status quo i ogłosze-
nia niepodległości przez Tajwan, 
z kolei Stany Zjednoczone nie 
mogą czekać na dalszy wzrost 
i rozpychanie się Chin na Pacy-
fiku. W interesie geopolitycznym 
USA jest zahamowanie wzro-
stu Chin (stąd szereg antychiń-
skich sojuszy), a w ostateczno-
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Na początku listopada Polacy zapytani o najwięk-
szy problem dla państwa wskazali polexit. Tak 
opowiedziało 31 proc. badanych. Inflacja i kry-

zys na granicy z Białorusią stanowił największe wy-
zwanie dla 25 proc. Polaków. Dodatkowo coraz więcej 
z nas uważa polexit za realny scenariusz. W paździer-
niku br. taką opinię wyraziło aż 42 proc. ankietowanych 
w sondażu dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. 
Rynek finansowy nie ulega już takim emocjom. Uważa 
on polexit za mało prawdopodobny scenariusz. Inwe-
storzy zakładają, że dojdzie do porozumienia między 
instytucjami UE a Polską, najprawdo-
podobniej „w ostatniej chwili”.

Niepewność w postrzeganiu przez 
partnerów zewnętrznych kwestii re-
lacji Polski z instytucjami UE oddzia-
łuje w sposób negatywny na pol-
ską gospodarkę. W ostatnim raporcie 
w Warsaw Enterprsie Institute wyli-
czyliśmy, że chaos związany z na-
wet nierealnym scenariuszem polexitu 
kosztować nas może 37 mld zł. Innymi 
słowy, same branie pod uwagę i dys-
kusja o takiej opcji kosztuje. Do bilansu 
strat wliczyć można opóźnienia wo-
kół KPO, mniejsze dochody podatkowe 
budżetu państwa czy osłabienie złotego, co przeło-
ży się dodatkowo na około 0,3 pkt proc. wyższą infla-
cję. Dalej wpływać to będzie na m.in. większe podwyżki 
stóp procentowych NBP oraz zwiększenie obciążeń fi-
skalnych. 

Należy więc wprost wykluczyć opcję polexitu w naj-
bliższym czasie. Nie dlatego, że rozmowa o tym kosz-
tuje. Po prostu wszystkie rzetelne analizy wskazu-
ją, że bilans dla Polski, na dzień dzisiejszy i najbliższe 
lata, jest i będzie najprawdopodobniej korzystny. Zyski 

z członkostwa przewyższają koszty przebywania w sa-
lonie państw zjednoczonej Europy.

Problem z nami leży gdzie indziej. Proszę zauwa-
żyć, że dyskutując o polexicie za mało rozmawiamy 
o zyskach i stratach. Jak zawsze w historii dziejów, pod-
chodzimy do tematu członkostwa w Unii romantycznie. 
Większość sił politycznych rozkochuje Polaków w two-
rze politycznym, jakim jest UE. Są tego skutki. Dekla-
rowane przez obywateli przywiązanie do Unii plasuje 
nasz kraj jako jeden z najbardziej euro entuzjastycz-
nych na Starym Kontynencie. Dziś nie ma w tym oczy-

wiście nic złego. Pytanie, czy w mo-
mencie, gdy Unia nie podejmie reform 
samej siebie, nie przestanie przekra-
czać w sposób kontrowersyjny zapi-
sów traktatów, a członkostwo naszego 
kraju w Unii przestanie być korzystne, 
biorąc pod uwagę rachunek zysków 
i strat, czy wtedy będziemy w stanie 
trzeźwo i analitycznie patrzeć na twór 
zjednoczonej Europy? 

Nasz romantyzm już nieraz nas 
zgubił. Wszystko wskazuje też, że ni-
czego się nie nauczyliśmy. Postrzega-
my emocjonalnie twory i decyzje po-

lityczne, które w innych krajach podlegają 
chłodnej i wyrafinowanej analizie. Pytanie, czy emo-

cjonalne wiązanie Polaków z Unią nie spowoduje, że 
za kilkanaście (kilkadziesiąt) lat, gdy realnie może po-
jawić się decyzja na temat polexitu, my jako naród nie 
będziemy w stanie podjąć racjonalnej decyzji. Roman-
tycznie pozostaniemy w związku z miłości, nie z bilansu 
zysków i strat. Wtedy dopiero koszty polexitu, a w za-
sadzie jego braku, mogą przekroczyć wielokrotnie 
obecne 37 mld zł, które ponosimy z bezsensownego 
rozmawiania o tym, gdy scenariusz ten jest nierealny.

Nasz romantyzm 
już nieraz nas 

zgubił. Postrzegamy 
emocjonalnie 

twory i decyzje 
polityczne, które 
w innych krajach 

podlegają chłodnej 
i wyrafinowanej 

analizie.

Romantyczna  
relacja Polaków 
z Unią EuropejskąPi
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