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Pełny mandat do zmiany kursu
Wywiad z byłym wiceministrem finansów, prof. 

Konradem Raczkowskim, zatytułowaliśmy 
nieco przewrotnie pytaniem: „Czy Polski Ład 

da się naprawić?”, choć oczywiście jeszcze przed zada-
niem tego pytania wszyscy – zarówno my w redakcji, 
jak i nasz rozmówca – doskonale znaliśmy na nie odpo-
wiedź. Polski Ład to projekt, który już na etapie funda-
mentów został całkowicie skopany, więc każdy jego ko-
lejny element nie tylko żadnego błędu nie jest w stanie 
przysłonić, ale powoduje, że natychmiast pojawiają się 
nowe dziury. Krótko mówiąc, Polski Ład po dwóch mie-
siącach od wejścia w życie przypomina szwajcarski ser, 
którego w żaden sposób systemowo zalepić się nie da. 
Zresztą podobno nawet na zespole kryzysowym Mini-
sterstwa Finansów premier usłyszał taką właśnie infor-
mację, co nie przeszkadzało mu powołać wcześniej na 
stanowisko wiceministra resortu w charakterze „napra-
wiacza” Polskiego Ładu Artura Sobonia. 

Ponieważ z p. ministrem Soboniem znamy się nie od 
wczoraj, z dziennikarskiej powinności (ale i dociekliwości) 
postanowiłem zaprosić go do audycji radiowej, 
którą mam przyjemność prowadzić, i za-
pytać, jak on sobie tę naprawę Polskiego 
Ładu wyobraża. To naprawdę ogrom-
ne wyzwanie, skoro każdy ekonomi-
sta, z którym na ten temat rozma-
wiałem, ma o naprawianiu Polskiego 
Ładu dokładnie takie samo zdanie. 
Pewnie nie tylko ja byłbym ciekaw 
odpowiedzi. „Póki co, nie” – od-
pisał mi jednak wicemi-
nister, dając do zro-
zumienia, że na 
razie nie udziela 
się w tym tema-
cie publicznie. 
Czy to z własnej 
woli, czy z woli… 
politycznej – nie 

wnikam. Rozumiem, choć przyznaję, że nie mogę się do-
czekać, kiedy już udzielać się zacznie. 

Do tego, że Polskiego Ładu jednak naprawić się nie da, 
chyba coraz bardziej przekonuje się sam prezes PiS Ja-
rosław Kaczyński, który już pod koniec stycznia zasu-
gerował… sabotaż, mówiąc: „ci, którzy przygotowywali 
wprowadzenie Polskiego Ładu na poziomie politycznym, 
półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest 
im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecz-
nych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”. Do-
dał, że „polecą głowy”. I rzeczywiście głowy poleciały, ale 
czy aby te, które Polski Ład nam zafundowały? Na to py-
tanie niech już każdy z Czytelników odpowie sobie sam. 

Być może prezesa PiS w przekonaniu o błędach w Pol-
skim Ładzie utwierdziło to, że „niechcący” posłowie na-
wet sobie zafundowali obniżkę pensji, którą natychmia-
stową interpretacją podatkową musieli „rekompensować”. 
Nie zmienia to faktu, że nawet jeśli miałby być to osta-
teczny argument za tym, by Polski Ład zawiesić lub wręcz 
odwołać, byłoby warto. Nie jest jeszcze na to za późno, 
zresztą dziś wydaje się to zdecydowanie najlepszym roz-
wiązaniem – zarówno dla obozu rządzącego, jak i całej 
polskiej gospodarki. – Prezes Kaczyński, jako wytrawny 

gracz, który ma już pełną wiedzę na ten temat i peł-
ny mandat do zmiany kursu, paradoksalnie zyskał-
by poparcie społeczne.  Najlepszą w tej chwili meto-
dą – nie ma lepszej – byłoby zawieszenie Polskiego 
Ładu na rok, ponowne przygotowanie całości, napisa-

nie kilku ustaw na nowo i wdrożenie od stycz-
nia 2023 r. Przez ten rok wypracowano by 

nowe rozwiązania, a ludzie zdążyliby 
się na wszystkie zmiany przygoto-

wać – podpowiada prof. Racz-
kowski. Warto posłuchać 

(i oczywiście prze-
czytać nasz wy-

wiad z byłym 
wiceministrem 
finansów).

 

Krzysztof BUDKA 
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bieżności, w dodatku systemo-
wo powiązanych i jednocześnie 
wykluczających się wzajemnie 
w pewnych zakresach. Skutki 
Polskiego Ładu będą decydo-
wać o wygranych lub przegra-
nych wyborach, a przy stałej 
presji inflacyjnej wyniki będą 
z pewnością inne niż dzisiejsze 
sondaże. 

Myślę, że wskazałbym rów-
norzędnie na pierwszym, dru-
gim i trzecim miejscu jed-

ną zasadniczą dziurę 
– Polski Ład syste-
mowo jest koncep-
cją złą, jak słusznie 
zauważył po dymisji 
były minister finan-
sów Tadeusz Kościń-
ski. W czasie wycho-
dzenia z kryzysu po 
pandemii nie fun-
duje się gospodar-
stwom domowym 
i przedsiębiorcom 
takiej niepewno-
ści i permanentnej 
zmiany. Istotnie fun-
dujemy gospodar-

ce największą reformę 
podatkową od trzydziestu lat. 
I tu się zgodzę – to rzeczywiście 
największa podatkowa reforma 
od trzech dekad. Problem po-
lega na tym, że jest to refor-
ma, która niestety polskiej go-
spodarce nie służy. Ona wprost 
uderza w osoby pracujące. Je-
żeli tym osobom odechce się 
pracować, jeśli w pewnym mo-

Panie Profesorze, czy Polski 
Ład to projekt, który przecho-
dzi choroby wieku dziecięce-
go (jak mówią rządzący) i za 
chwilę wszystko uda się do-
prowadzić do porządku, czy 
jednak przy jego projektowa-
niu popełnione zostały fun-
damentalne błędy i Polskiego 
Ładu po prostu naprawić się 
nie da?

Polski Ład stał się symbolem, 
niestety zasłużonym, skom-
plikowania prawa podatkowe-
go tak, że bez dobrego doradcy 
podatkowego nie sposób dojść, 
co ustawodawca miał na my-
śli. Jeżeli w jednym artykule jest 
odesłanie do kilkunastu innych 
artykułów i wyjątków, to samo 
sprawdzenie, co tak naprawdę 
kryje się w tych zapisach da-
nego artykułu, zajmuje godzi-
ny i wymaga dalszej interpre-
tacji. A to dopiero jeden artykuł. 
Polski Ład został wprowadzony 
w formule, która ingeruje w tak 
wiele innych ustaw, w tak wiele 
rzeczy, zarówno tych nabytych, 
jak i tych, które decydują o pro-
wadzeniu działalności gospo-
darczej, że skutecznej naprawy 
poprzez łatanie dziur dobrze 
wykonać nie można. Za chwi-

lę z pewnością będziemy mieli 
kolejną nowelizację, która spró-
buje załatać kolejne dziury, ale 
nie powinniśmy mieć wątpli-
wości, że kiedyś, w przyszłości, 
prawo podatkowe trzeba będzie 
napisać na nowo. We-
dług lutowych badań 
CBOS 56 proc. Pola-
ków ocenia Polski Ład 
negatywnie, z cze-
go 34 proc. zdecy-
dowanie negatywnie. 
Tych głosów nie na-
leży lekceważyć. 

Wspomniał Pan 
o dziurach. Gdyby-
śmy chcieli zdia-
gnozować trzy naj-
większe dziury 
Polskiego Ładu, to 
jakie by Pan wymie-
nił?

Prezes Kaczyński wskazał 
na sabotaż, czy też brak dobrej 
woli przy tworzeniu Polskie-
go Ładu, i z pewnością ma ra-
cję, skoro tak duża liczba osób 
związanych nie z partią rzą-
dzącą, ale z opozycją pracowa-
ła nad tymi rozwiązaniami. Pol-
ski Ład bardziej przypomina 
ser szwajcarski pułapek i roz-

Czy Polski Ład da się naprawić?
O największej reformie podatkowej w ostatnim 
trzydziestoleciu i o tym, czy służy ona polskiej 
gospodarce, rozmawiamy z prof. Konradem 
Raczkowskim, ekonomistą i byłym wiceministrem 
finansów. Rozmawiał Krzysztof BUDKA

Polski Ład  
systemowo jest 
koncepcją złą. 

W czasie wychodzenia 
z kryzysu po 

pandemii nie funduje 
się gospodarstwom 

domowym 
i przedsiębiorcom 
takiej niepewności 

i permanentnej 
zmiany.
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raz więcej skarg, nie mogąc do-
dzwonić się na infolinię. 

W styczniu część organiza-
cji reprezentujących przedsię-
biorców postulowała, by rząd 
wycofał się z Polskiego Ładu 
albo przynajmniej wstrzymał 
się z jego wprowadzeniem jesz-
cze rok. Później do tego apelu 
dołączyli m.in. pracownicy ZU-
S-u i administracji skarbowej. 
Pana zdaniem to realny sce-
nariusz, czy dzisiaj już nie ma 
dyskusji nad tym, że Polski Ład 
zostanie wycofany i po prostu 

brniemy w to, co jest, i co naj-
wyżej łatamy dziury?

W polityce wszystko jest 
możliwe. Prezes Kaczyński, jako 
wytrawny gracz, który ma już 
pełną wiedzę na ten temat i peł-
ny mandat do zmiany kursu, pa-
radoksalnie zyskałby poparcie 
społeczne. Zresztą wariant za-
wieszenia na rok był na poważ-
nie rozważany. Rząd wciąż ma 
możliwość, żeby się z tego wy-
cofać. Najlepszą w tej chwili me-
todą – nie ma lepszej – było-
by zawieszenie Polskiego Ładu 
na rok, ponowne przygotowa-

mencie uznają, że nie stać ich 
na opłacenie tak dużych obcią-
żeń podatkowych, które rady-
kalnie wzrosły dla tych najbar-
dziej pracujących na dorobku, 
to co wtedy? Podcinamy ga-
łąź, na której siedzimy, a ta ga-
łąź podcinana jest już z drugiej 
strony galopującą inflacją, która 
przecież redukuje siłę nabyw-
czą naszych pieniędzy. Nawet 
ceny gazu dla gospodarstw do-
mowych, które miały wzrosnąć 
maksymalnie 58 proc., w wie-
lu miejscach wzrosły ponad 100 
proc., a klienci PGNiG piszą co-

Czy Polski Ład da się naprawić?
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w konkurencyjności podatko-
wej z przedostatniego miej-
sca w państwach OECD spad-
niemy na ostatnie, a destynacje 
bezpośrednich inwestycji za-
granicznych mogą coraz szer-
szym łukiem omijać Polskę, je-
żeli ryzyko podatkowe, wprost 
zintegrowane z ryzykiem go-

spodarczym, byłoby 
zbyt długo wpisane 
w DNA naszej go-
spodarki.  

Co w takim razie 
w obliczu Polskiego 
Ładu powinni zro-
bić przedsiębior-
cy, szczególnie ci, 
którzy mają małe 
i średnie firmy, 
i których nie stać na 
doradców podat-
kowych? Czekać, 
przenosić biznes do 

innego kraju, zawie-
szać działalność?

Zastosować optymalizację 
gospodarczą, która zoptyma-
lizuje przy okazji stronę po-
datkową. W tej sytuacji takie 
działanie nie podlega raporto-
waniu schematów podatkowych 
do szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, wynikającemu z Or-
dynacji Podatkowej, jak w przy-
padku czystej optymalizacji po-
datkowej. Trzeba jednak uważać 
na definicję kryterium głów-
nej korzyści, dlatego warto 
skontaktować się z fachowcami 
w tych sprawach. Każda opty-
malizacja jest legalna i zachę-
cam do jej stosowania. Nie za-
mykajmy firm, płaćmy należne, 
a nie zawyżone podatki i pro-
wadźmy swoje biznesy. 

nie całości, napisanie kilku ustaw 
na nowo i wdrożenie od stycznia 
2023 r. Przez ten rok wypraco-
wano by nowe rozwiązania, a lu-
dzie zdążyliby się na wszystkie 
zmiany przygotować. Przygoto-
wana byłaby też cała gospodar-
ka. Proszę pamiętać, że w lutym 
wciąż wiele osób nie wiedziało, 
jaką formę prowadzenia działal-
ności gospodarczej wybrać, któ-
ra będzie dla nich optymalna. 
A dlaczego nie wiedziało? Po-
nieważ duża część przedsiębior-
ców nie potrafiła i pewnie nadal 
nie potrafi przewidzieć skut-
ków działań przyszłych zdarzeń. 
I w związku z tym wybór opodat-
kowania może wpłynąć na to, że 
rok zamkną albo zyskiem, albo 
niespodziewaną stratą. A dla 
każdego, kto boryka się z płyn-
nością finansową, kiedy trzeba 
pokrywać bieżące zobowiązania, 
wizja dopłaty wielu tysięcy zło-
tych na koniec roku podatkowe-
go, których nie będzie miał ani 
w kasie domowej, ani w kasie fir-
my, na pewno nie jest prorozwo-
jowa.

Powiedział Pan na początku, 
że polski system podatkowy 
trzeba będzie napisać od nowa. 
Jak dla takiego kraju, jakim jest 
Polska, który zmaga się z in-
flacją i z wyjściem z kryzysu po 
pandemii, powinien wyglądać 
system podatkowy, który bę-
dzie przejrzysty, proprzedsię-
biorczy i prorozwojowy?

Dla ekonomistów zoriento-
wanych zarówno w międzyna-
rodowym prawie podatkowym, 
jak i obrocie gospodarczym oraz 
polityce monetarnej, zbudo-
wanie nowego systemu podat-

kowego nie powinno stanowić 
problemu. Warto takich ekono-
mistów ponownie sprowadzić do 
Ministerstwa Finansów czy in-
nych instytucji, gdzie braki są 
szczególnie widoczne. Zawsze 
też warto zajrzeć do najwyżej 
ocenianych systemów podatko-
wych, a więc takich państw jak 
Estonia, Nowa Zelandia, 
Łotwa, Litwa, Szwajca-
ria czy Luksemburg. 
Oczywiście nie cho-
dzi o bezrefleksyjne 
przenoszenie danych 
rozwiązań, a ich do-
stosowanie do warun-
ków polskich i docelo-
wego, a nie obecnego 
miejsca Polski w glo-
balnej gospodarce. 
Podatki per capita ro-
sną na całym świecie, 
ale w ostatnich 20 la-
tach najbardziej wzro-
sły w Polsce i Austra-
lii, pomimo iż Polska, obok Turcji 
i Meksyku, miała do niedawna 
najniższe dochody podatkowe 
na głowę mieszkańca. 

Prosty system podatkowy to 
taki, który będzie po prostu zro-
zumiały. Proprzedsiębiorczy to 
taki, który umożliwi maksyma-
lizację zysku z lepszego wyko-
rzystania czynników produkcji 
zarówno poprzez nowe inwe-
stycje, jak i wzrost produktyw-
ności. Jeżeli spełnimy te dwa 
warunki, system podatkowy już 
będzie prorozwojowy i podnie-
sie dobrobyt społeczny, przy-
czyniając się do wzrostu gospo-
darczego. Skoro nasz system 
podatkowy nie jest jednak pro-
sty i daleki od prorozwojowe-
go charakteru, to oznacza, że 

Najlepszą w tej  
chwili metodą  

– nie ma lepszej  
– byłoby zawieszenie 

Polskiego Ładu 
na rok, ponowne 
przygotowanie 

całości, napisanie 
kilku ustaw na nowo 

i wdrożenie od 
stycznia 2023 r.
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zanie, aby osiągnąć ten cel klima-
tyczny, jednocześnie zapewniając 
dobrobyt gospodarczy – powie-
dział John Hopkins, prezes i dy-
rektor generalny NuScale Power. 
– NuScale z dumą współpracu-
je z KGHM, doświadczonym lide-
rem innowacji. Cieszymy się, że 
możemy wspólnie pracować nad 
kolejną erą zaawansowanego 
wdrażania czystej energii i sta-
wić czoła kryzysowi klimatyczne-
mu – dodał.

Opracowana przez NuSca-
le Power technologia modułowej 
elektrowni jądrowej z reaktorem 
lekkowodnym dostarcza energię 
do wytwarzania prądu, ciepłow-
nictwa, odsalania, produkcji wo-
doru i innych zastosowań zwią-
zanych z ciepłem procesowym. 
To przełomowe rozwiązanie, któ-
re jako jedyne spośród techno-
logii małych reaktorów modu-

łowych uzyskało zatwierdzenie 
Komisji Regulacji Jądrowej USA. 

KGHM będzie pierwszy
Projekt małego reaktora modu-
łowego (SMR) zawiera w peł-
ni fabrykowany moduł NuScale 
Power Module™ zdolny do ge-
nerowania 77 MW energii elek-
trycznej przy użyciu bezpiecz-
niejszej, mniejszej i skalowalnej 
wersji technologii reaktora ciśnie-
niowego. Skalowalna konstruk-
cja NuScale – elektrownie, któ-
re mogą pomieścić do czterech, 
sześciu lub 12 pojedynczych mo-
dułów zasilania – oferuje korzy-
ści płynące z energii bezemi-
syjnej i zmniejsza zobowiązania 
finansowe związane z obiektami 
jądrowymi o wielkości gigawatów. 

KGHM, lider w produkcji mie-
dzi i srebra, jako pierwszy wdroży 
SMR w Polsce. 

Historyczne wydarzenie 
miało miejsce w Wa-
szyngtonie 14 lutego 

w obecności wicepremiera Jacka 
Sasina i przedstawiciela amery-
kańskiej administracji. W ramach 
zawartej umowy z firmą NuScale 
KGHM wdroży technologię SMR 
w Polsce. Pierwsza elektrownia 
zostanie uruchomiona do 2029 r. 
To pozwoli uniknąć Polsce nawet 
8 mln ton emisji CO2 rocz-
nie. Czysta energia zasili oddzia-
ły produkcyjne miedziowej spół-
ki. Projekt jest modułowy, a to 
oznacza bezproblemowe zwięk-
szanie skali przedsięwzięcia. 

Kamień milowy
– KGHM z dumą inicjuje projekt 
produkcji energii w stu procen-
tach wolnej od emisji dwutlenku 
węgla, wywiązując się ze swoje-
go zobowiązania do prowadze-
nia działań na rzecz dekarboni-
zacji. Technologia SMR zwiększy 
efektywność kosztową firmy 
i przekształci polski sektor ener-
getyczny – powiedział prezes 
KGHM Marcin Chludziński.

Podpisana umowa handlowa 
stanowi ważny kamień milowy 
w kierunku komercjalizacji i roz-
woju czystej, niezawodnej i przy-
stępnej cenowo energii.

– W globalnym wyścigu 
o szybkie zmniejszenie emisji  
na całym świecie technologia 
NuScale stanowi idealne rozwią-

Prezesi 
KGHM Marcin 
Chludziński 
(z prawej) 
i NuScale 
John Hopkins 
podczas 
zawarcia 
historycznej 
umowy.

Artykuł 
powstał we 
współpracy  

z KGHM 
Polska  

Miedź SA

Pierwsze małe reaktory nuklearne 
w Polsce już do 2029 roku
KGHM Polska Miedź SA podpisał umowę w sprawie rozpoczęcia prac  
nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR).
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W nowoczesną erę 
budownictwa 
z HM Factory
Budownictwo, szczególnie mieszkaniowe, musi stać się jednym z najbardziej 
innowacyjnych sektorów gospodarki. Tylko w taki sposób uda się nadrobić 
zapóźnienia cywilizacyjne w tym obszarze. Ta innowacyjność jednak to nie 
tylko technologia, ale przede wszystkim model zarządzania całym procesem 
budowy. Krzysztof BUDKA
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wadzonych na temat naszego 
rynku budowlanego i wyda-
je się, że coraz bardziej przema-

wia do naszej świadomo-
ści jako system, który 
może przynieść wy-
mierne korzyści. Nie 
da się jednak ukryć, 
że to dopiero pierw-
szy krok w kierunku 
powszechnego sto-
sowania tego typu 
rozwiązań. Pod tym 
względem jeszcze 
nam daleko do kra-
jów skandynawskich 
– przyznaje Bartosz 
Dąbrowski, wicepre-
zes HM Factory.
Możliwości produk-

cyjne wszystkich rodzimych za-
kładów materiałów prefabry-
kowanych, gdyby przestały 
produkować na eksport i skon-
centrowały się tylko i wyłącznie 
na polskim rynku, pozwoliłyby 
wybudować w tej technologii 30 
tys. mieszkań w ciągu roku. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że w zeszłym 
roku w Polsce do użytku zostało 
oddanych 260 tys. mieszkań, ła-
two policzyć, że to trochę więcej 
niż 10 proc. Na razie niedużo. Do 

powszechnego stosowania tego 
typu rozwiązań w naszym kraju 
rzeczywiście jeszcze daleko, choć 
z roku na rok ten współczynnik 
systematycznie rośnie. A to zna-
czy, że polscy deweloperzy co-
raz chętniej stawiają na prefabry-
kację.

Autorski model
Z przedstawicielami HM Facto-
ry spotykamy się w ich fabry-
ce w Sochaczewie. Od 2018 r. jest 
ona częścią Grupy Inwest – war-
szawskiego dewelopera, który 
w lipcu 2019 r. zadebiutował na 
parkiecie głównym warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych, 
dołączając tym samym do biz-
nesowej ekstraklasy. 

– Jakie znaczenie dla przy-
szłości i strategii Grupy Inwest 
miał ten zakup? Fundamentalne. 
Jednym ze strategicznych celów, 
jakie przed sobą postawiliśmy, 
było stworzenie autorskiego mo-
delu realizacji mieszkań w opar-
ciu o technologię budownictwa 
modułowego z elementów pre-
fabrykowanych. Dlatego tak bar-
dzo zależało nam na ścisłym 
powiązaniu obu filarów działal-
ności, tak aby spółka deweloper-

HM Factory jest jedną z za-
ledwie kilku polskich firm 
produkcyjnych, przecie-

rających w naszym kra-
ju szlaki nowoczesnej 
technologii budow-
nictwa modułowe-
go z elementów pre-
fabrykowanych. Od 
tej technologii nie ma 
odwrotu. To przy-
szłość budownictwa, 
co do tego nie mają 
wątpliwości eksper-
ci zajmujący się tym 
rynkiem, nie tylko 
w Polsce, ale i na ca-
łym świecie. Wiedzą 
o tym doskonale cho-
ciażby w Szwecji, gdzie 
technologia ta jest niezwykle 
popularna. Ponad 90 proc. wie-
lorodzinnych budynków miesz-
kaniowych w tym kraju reali-
zowanych jest właśnie w ten 
sposób. Budownictwo modułowe 
bardzo dobrze się tam sprzedaje 
i w zasadzie nikogo wśród Szwe-
dów nie trzeba przekonywać do 
korzyści płynących ze stosowa-
nia tego rodzaju rozwiązań. A są 
one niemałe, o czym za chwilę. 

Pierwszy krok
Wróćmy tymczasem na nasze, 
polskie podwórko. Technologia 
prefabrykacji pomału, choć sys-
tematycznie i u nas nabiera zna-
czenia. – Temat rzeczywiście zy-
skuje na popularności, zarówno 
wśród inwestorów, przedstawi-
cieli państwowych spółek, gene-
ralnych wykonawców, dewelope-
rów, producentów prefabrykatów, 
jak i klientów kupujących miesz-
kania. Prefabrykacja już na do-
bre zagościła w dyskusjach pro-

Technologie modułowe
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Bartosz Dą-
browski (na 
pierwszym 
planie)  
– wiceprezes  
HM Factory.

Postawienie  
budynku 

z prefabrykatów 
zabiera ok. 30 proc. 

mniej czasu, co 
oznacza niższe koszty 

budowy i szybszą 
komercjalizację, 

a więc 
efektywniejszy zwrot 

zaangażowanego 
kapitału.
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W ciągu roku HM 
Factory jest w stanie 

„wyprodukować” 
2,5 tys. mieszkań 

(przyjmując średnią 
powierzchnię 55 m2). 

Krótko mówiąc,  
może „zasiedlić”  

10 tys. osób.  
To tyle, ile liczy  
małe miasto.

ne, ale również jako elementy 
zewnętrzne docieplane na bu-
dowie), balkony, schody, słupy, 
belki, elementy sprężone oraz 

małą architekturę: ławki 
i donice betonowe. 

Dużą część swo-
jej produkcji firma 
eksportuje, głównie 
do Szwecji, gdzie 
może pochwalić się 
kilkunastoma na-
prawdę spektaku-
larnymi projektami 
zarówno mieszka-
niowymi, jak i uży-
teczności publicznej. 
To np. 10-piętrowy  
budynek biurowy  
o powierzchni około  

7,5 tys.  mkw. oraz garaż 
o powierzchni około 8 tys. mkw. 
w Helsingborgu, projekt apar-
tamentów w Ängelholm, osiedle 
pięciu budynków mieszkalnych 

ska mogła pełną garścią czerpać 
z zasobów zakładu produkcyjne-
go, żeby mogła stawiać miesz-
kania szybciej i taniej, z zacho-
waniem wysokiej jakości – mówi 
Piotr Hofman, prezes Grupy In-
west. 

HM Factory jako producent 
prefabrykowanych elementów 
żelbetowych i wykonawca kon-
strukcji prefabrykowanych zaj-
muje się produkcją elemen-
tów zarówno do budownictwa 
mieszkaniowego, przemysłowe-
go, biurowego, jak i użyteczno-
ści publicznej. Oferuje komplet-
ny zakres usług – począwszy od 
projektowania, przez produkcję, 
dostawę, aż po montaż na budo-
wie. Po dołączeniu do Grupy In-
west zakład rozpoczął wdrażanie 
technologii prefabrykacji na kra-
jowy rynek mieszkaniowy zarów-
no dla własnych projektów de-
weloperskich, jak i współpracując 
z klientami zewnętrznymi.

Firma wciąż się rozwija, kon-
sekwentnie inwestując w ma-
szyny, technologię i pracowni-
ków. Jej roczna produkcja to dziś 
140 tys. mkw. PUM (powierzch-
nia użytkowa mieszkalna). Prze-
liczając to na jednostki miesz-
kaniowe – w ciągu roku HM 
Factory jest w stanie „wyprodukować”  
2,5 tys. mieszkań (przyjmując 
średnią powierzchnię 55 mkw. 
dla jednego mieszkania). Krótko 
mówiąc, w ciągu roku może „za-
siedlić” 10 tys. osób. To tyle, ile li-
czy małe miasto. 

Spektakularne projekty
Jednocześnie cały czas zakład 
z powodzeniem realizuje pro-
jekty w technologii prefabrykacji 
w innych gałęziach budownictwa, 

takie jak hale magazynowe, skle-
py, biurowce czy szkoły. W so-
chaczewskiej fabryce produku-
je się gotowe ściany 3-warstowe 
(to kompleksowe roz-
wiązanie dla elewa-
cji każdego budynku; 
ściany składające się 
z warstwy konstruk-
cyjnej betonu, izolacji 
termicznej i warstwy 
elewacyjnej betonu 
dostarczane są na bu-
dowę jako jeden ele-
ment), ściany 2-war-
stwowe (używane jako 
ściany zewnętrzne 
składające się z war-
stwy betonu kon-
strukcyjnego i izolacji 
montowanej na fabry-
ce), ściany pełne jednowarstwo-
we (wykonywane z betonu kon-
strukcyjnego, które stosuje się 
głównie jako ściany wewnętrz-
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Nowym produktem HM Fac-
tory jest HModular – najwyższej 
jakości całoroczne domy modu-
łowe wykonane w najnowocze-
śniejszej technologii prefabryka-
cji betonowej. Transport i montaż 
wykończonego domu z meblami 
zajmują… jeden dzień.

Szybciej, taniej, lepiej
Czym jest tak naprawdę tech-
nologia prefabrykacji? – W naj-
prostszych słowach można po-
wiedzieć, że to przeniesienie 
części pracy z budowy do za-
kładu produkcyjnego. Z jednej 
strony jest ona doskonałą od-
powiedzią na trudności związane 
z brakiem rąk do pracy, rosną-
cymi kosztami robocizny i wy-
sokimi cenami materiałów bu-
dowlanych. Z drugiej, cechuje się 
mniejszą usterkowością niż tra-
dycyjny system budowy miesz-
kań i jest oszczędniejsza – tłu-
maczy Bartosz Dąbrowski.

– Zalety? Przede wszystkim 
gwarancja tego, że budować bę-
dzie się szybciej, taniej i lepiej. 
Korzyści są oczywiste: skrócony 
czas realizacji inwestycji, mniej-
sze zapotrzebowanie na pracow-
ników na terenie budowy, czyli 
niższe koszty utrzymania, a tak-

że wyższe parametry jakościowe. 
Postawienie budynku z prefabry-
katów zabiera ok. 30 proc. mniej 
czasu, co oznacza niższe koszty 
budowy i szybszą komercjaliza-
cję, a więc efektywniejszy zwrot 
zaangażowanego kapitału. Przy-
gotowywanie elementów w fa-
bryce uniezależnia nas od pogo-
dy, cyklu dobowego – bo zakład 
może pracować na trzy zmiany. 
Po złożeniu budynku jest znacz-
nie mniej prac wykończeniowych. 
Realizowane w technologii prefa-
brykacji obiekty cechuje mniejsza 
usterkowość i większa odporność 
na wahania temperatury. Dzię-
ki prefabrykatom zyskujemy też 
ok. 3 proc. większą powierzchnię 
użytkową – dodaje Piotr Hofman. 

Zresztą system ten nie jest 
tak naprawdę niczym nowym, bo 
przecież w Polsce ta technologia 
znana jest od kilkudziesięciu lat. 
Wielu do dziś kojarzy się z wiel-
ką płytą. – Od tych skojarzeń na 
razie nie uciekniemy, bo tak na-
prawdę dzisiejsza prefabrykacja 
to rzeczywiście ewolucja wielkiej 
płyty. Tyle tylko, że pod wzglę-
dem jakości obie dzieli przepaść. 
Materiały, system kontroli i cała 
technologia wytwarzania są nie-
porównywalnie lepsze od tamtej. 
To tak jakby porównać samocho-
dy produkowane w latach 70. do 
tych z 2022 r. – tłumaczy prezes 
Grupy Inwest.   

Nowoczesny proces 
zarządzania
Eksperci z HM Factory wyliczy-
li, że przy inwestycji od same-
go początku zaplanowanej pod 
tę konkretną technologię, moż-
na zaoszczędzić ponad 400 zł 
na metrze kwadratowym po-

w Strängnäs, czy 4-kondygna-
cyjny budynek domu opie-
ki w Kalmar. Na rynku krajowym 
produkty HM Factory zastosowa-
no m.in. przy budowie hal w Rz-
gowie i Mszczonowie, przy kil-
ku inwestycjach Lidla, w projekcie 
Wyspa Solna (105 apartamen-
tów) w Kołobrzegu oraz oczywi-
ście przy inwestycjach mieszka-
niowych Grupy Inwest (ostatnio 
w Poznaniu i Warszawie).

Hala produk-
cyjna HM Fac-
tory, gdzie 
wytwarza się 
m.in. takie go-
towe ściany 
-3-warstwowe 
(zdjęcie  
na dole).
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spodarczych państwa, 
takich jak komu-
nikacja, energety-
ka czy zbrojeniów-
ka. Bez mieszkań 
państwo nie będzie 
się w stanie rozwi-
jać. Nadal będzie-
my mieć również 
poważne proble-
my natury demo-
graficznej. Usta-
wodawca wspólnie 
z deweloperami 
jako uczestnikami 
rynku musi współ-

pracować nad trzema 
obszarami – prawnym, techno-
logicznym i finansowym. Tylko 
tak doprowadzimy do tego, że 
rynek będzie stabilny i będzie 
się odpowiednio rozwijał – pod-
sumowuje Piotr Hofman, prezes 
Grupy Inwest. 

wierzchni użytkowej mieszkania. 
Wystarczy sobie to przemnożyć 
przez powierzchnię jakiejkolwiek 
inwestycji, by zrozumieć, o jakich 
kwotach jest mowa.

Prezesi firmy podkreśla-
ją, że budownictwo, szczegól-
nie mieszkaniowe, musi stać się 
jednym z najbardziej innowa-
cyjnych sektorów polskiej go-
spodarki. Tylko w taki sposób 
uda się nam nadrobić zapóź-
nienia cywilizacyjne w tym ob-
szarze.

– Ta innowacyjność to nie tylko 
technologia, ale przede wszyst-
kim model zarządzania całym 
procesem budowy, który ja de-
finiuję w pięciu punktach: kon-
cepcja, projekt, produkcja, dosta-
wa i montaż. Celowo zaczynam 
od słowa koncepcja, bo z do-
świadczenia wiem, że aby z suk-
cesem zastosować nową techno-

logię, trzeba podejść do 
tego już na etapie po-
mysłu. Ponadto, po-
trzebujemy dobrego 
przykładu. Jak w każ-
dym biznesie, niby 
wszyscy widzą korzy-
ści, ale z jakichś powo-
dów czekają. A moim 
zdaniem kto pierwszy 
wykona ruch, ten zyska 
najwięcej – zaznacza 
wiceprezes HM Factory 
Bartosz Dąbrowski.

Strategiczny obszar
– Szukajmy nowych 
technologii, promujmy nowe 
rozwiązania w budownictwie – 
to jest droga, którą musimy po-
dążać, aby iść do przodu. Na 
rynek mieszkaniowy wszyscy 
musimy patrzeć jak na jeden ze 
strategicznych obszarów go-

Przy inwestycji  
od samego początku 

zaplanowanej 
pod tę konkretną 

technologię można 
zaoszczędzić ponad 

400 zł na metrze 
kwadratowym 
powierzchni 
użytkowej 

mieszkania. 

Zakład w So-
chaczewie  
od 2018 r.  
należy do 
Grupy Inwest.
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Część internetu, a w szczególności twórców inter-
netowych filmów, od kilku tygodni rozpala je-
den z największych absurdów, jakie wymyśliło 

kiedykolwiek polskie państwo. Nie wchodząc w deta-
le – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zinterpretowa-
ła w twórczy sposób obecny kształt Ustawy o radiofonii 
i telewizji, a dokładnie – te jej elementy, które są skut-
kiem implementacji do polskiego prawa unijnej dyrekty-
wy 2018/1808 o audiowizualnych usłu-
gach medialnych. Jak to z dyrektywami 
bywa, wyznaczają one jedynie ogólny 
kierunek działania, a ich szczegółowa 
implementacja do prawa krajowego jest 
już sprawą państw członkowskich.

W polskiej ustawie mowa jest 
o „podmiotach dostarczających usługi 
audiowizualne na żądanie”, przy czym 
za podmiot ustawa uznaje również oso-
by fizyczne. Gdy idzie o YouTube, mie-
libyśmy mieć do czynienia z „usługą 
audiowizualną na żądanie”, a tu usta-
wa mówi: „audiowizualną usługą me-
dialną na żądanie jest usługa medial-
na świadczona w ramach prowadzonej 
w tym zakresie działalności gospodar-
czej, polegająca na publicznym udostęp-
nianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalo-
gu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę”.

Problem w tym, że KRRiT zinterpretowała to w taki spo-
sób, że rejestracji i wymogom wynikającym z ustawy mają 
podlegać wszyscy jutuberzy (a także użytkownicy innych 
serwisów, takich jak TikTok), którzy na swoich filmach za-
rabiają – choćby 10 zł rocznie. Niektórzy twórcy, owszem, 
prowadzą działalność gospodarczą, ale wielu – nie, bo YT 
absolutnie tego nie wymaga. Mimo to rzeczniczka KRRiT 
stwierdziła, że „działalnością gospodarczą” jest każde za-

rabianie na publikowanych filmach. Teza zaiste rewolucyj-
na w świetle obowiązującego w Polsce prawa, które poję-
cie prowadzenia działalności gospodarczej jasno definiuje 
i łączy z wpisaniem do odpowiedniego rejestru. 

Co prawda rada łaskawie zwolniła „prywatnych” za-
rabiających jutuberów z półtoraprocentowego podat-
ku od VOD na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej (który sam w sobie jest nonsensem), ale nie zwolniła 

ich z rejestracji, wyliczając obowiązki, ja-
kim w związku z nią mają podlegać. Są 
to m.in. umieszczenie w filmach ozna-
czenia dotyczącego dopuszczalne-
go wieku oglądających czy obowiązko-
wy procent materiałów z ułatwieniami 
dla niepełnosprawnych. To są oczywi-
ście wymogi całkowicie nie do przej-
ścia dla 99 proc. zwykłych, prywatnych 
jutuberów, korzystających z możliwo-
ści zarobienia na reklamach na YT, po-
nieważ wymagają ogromnego nakła-
du pracy i finansów. KRRiT nie wyjaśnia 
jednak, jak wyobraża sobie, że np. Jan 
Kowalski, który nagrywa filmy komór-
ką i wrzuca je od razu bez montażu na 
YT, wprowadzi oznaczenia filmów do-

puszczalnych dla dzieci albo tłumaczenia 
na język migowy. To już urzędników nie interesuje. 
Niezależnie od tego, jak ten cyrk się skończy, jedno 

trzeba tu zauważyć: polskie państwo nie było i nie jest  
w stanie nadal zmusić właścicieli serwisów takich jak YT 
czy TikTok do płacenia polskich podatków, w tym po-
datku od VOD. Zamiast tego zatem zamierza dręczyć 
pojedynczych twórców i nakładać na nich obowiązki, 
które sprawią, że większość zapewne dla świętego spo-
koju zrezygnuje po prostu z zarabiania na YT. Czyli jak 
zwykle: silni wobec słabych, słabi wobec silnych.

Dociskanie 
jutuberówŁu
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Problem w tym,  
że KRRiT 

zinterpretowała 
to w taki sposób, 

że rejestracji 
i wymogom 
wynikającym 

z ustawy mają 
podlegać wszyscy 
jutuberzy, którzy 
na swoich filmach 

zarabiają – choćby 
10 zł rocznie.



pejskiej. W 2021 r. we wszyst-
kich tych krajach ponad 75 proc. 
firm wspierało się finansowa-
niem pozyskanym z zewnątrz. 

Jeśli chodzi o leasing, widać 
pewne różnice pomiędzy Polską 
i jeszcze kilkoma innymi kraja-
mi a częścią krajów zachodnich. 
Z leasingu najczęściej korzy-
stały firmy działające w Pol-
sce, Estonii, Finlandii, Szwecji, 
Niemczech i na Łotwie. Po kre-
dyty bankowe natomiast naj-
chętniej sięgały firmy belgij-
skie, francuskie i słoweńskie. 
Ogółem – tylko dla nieco po-
nad połowy europejskich firm 
z sektora MŚP najważniejsze 
były linie kredytowe w rachun-
ku. Leasing był już istotny dla 47 
proc. europejskich firm.

Komisja Europejska zauważa 
w swoim raporcie, że znaczenie 
leasingu w latach 2014–2019 
utrzymywało się w Europie 

Leasing zajmuje w Polsce 
najwyższą lokatę od 5 lat, 
natomiast znaczenie do-

tacji zyskało w momencie poja-
wienia się pandemii COVID-19 
w 2020 r. Warto przypomnieć, 
że podstawowymi i niewątpli-
wymi jego zaletami są: niska 
cena (tanie finansowanie), ła-
twość przyznania pieniędzy 
oraz nieskomplikowana proce-
dura. Przede wszystkim te trzy 

zalety decydują o wysokiej po-
pularności leasingu, zwłaszcza 
wśród małych i średnich przed-
siębiorców.

Zainteresowanie  
kredytami słabnie
Wyniki przytoczonego wyżej 
badania SAFE pokazują meto-
dy zewnętrznego finansowania 
działalności firm w dwudzie-
stu ośmiu krajach Unii Euro-
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Leasing
dominującym źródłem
finansowania MŚP
Leasing jest najbardziej istotnym źródłem 
finansowania dla 63 proc. małych i średnich firm 
działających w Polsce – wynika z najnowszego 
badania, przeprowadzonego na zlecenie Komisji 
Europejskiej. Dla 56 proc. na drugim miejscu plasuje 
się odnawialna linia kredytowa, a trzecim (43 proc.) 
kredyt kupiecki. Dopiero na kolejnych miejscach 
znalazły się udzielane firmom przez banki inne 
kredyty, które są ważne dla 36 proc. przedsiębiorców, 
oraz dotacje (28 proc. firm). Robert  AZEMBSKI



nych, przeznaczają pozyskane 
środki na sfinansowanie pojaz-
dów, maszyn i innych środków 

trwałych wykorzysty-
wanych w prowa-
dzonej działalno-
ści. Leasingodawcy 
przygotowują się 
już do finansowa-
nia na szerszą ska-
lę inwestycji MŚP 
w różnego rodza-
ju instalacje pozwa-
lające na korzysta-
nie z odnawialnych 
źródeł energii, na 
przykład w hydro-

elektrownie czy bardzo po-
trzebne magazyny energii.

– W najbliższych la-
tach dodatkowo wzmocni się 
oczekiwanie ze strony klien-
tów, kontrahentów czy mię-
dzynarodowych instytucji fi-
nansowych, aby realizowane 

inwestycje wspierały cele kli-
matyczne i w większym stop-
niu bazowały na energii 
pozyskiwanej ze źródeł odna-
wianych. Ten obszar już dziś 
należy adresować, jako jeden 
z priorytetów, którego reali-
zacja zapewni rozwój przed-
siębiorstwa w długim terminie 
– mówi Tomasz Sudaj, prezes 
ZPL.

Już dziś firmy leasingowe 
finansują instalacje fotowolta-
iczne, ładowarki do samocho-
dów elektrycznych i pojazdy 
ciężarowe, napędzane zarów-
no gazem, jak i energią elek-
tryczną. Przedmiotem leasin-
gu mogą być także pompy 
ciepła czy magazyny energii. 
Branża widzi także przestrzeń 
do wsparcia przez państwo 
tego segmentu rynku, oczywi-
ście z udziałem „komponentu” 
w postaci leasingu. 

na stabilnym poziomie. Moż-
na jednak zaobserwować trend 
trwający od 2015 r. – widać, że 
powoli, ale systematycz-
nie spada używanie 
przez przedsiębior-
ców takich instru-
mentów finansowych 
jak linia kredyto-
wa, kredyt w rachun-
ku bieżącym, kupiec-
ki oraz inne kredyty 
bankowe. Polska na-
leży do nielicznych 
krajów, którego fir-
my finansowały się 
leasingiem w bardzo 
dużym stopniu, a wolumen le-
asingu przyrasta co roku dwu-
cyfrowo.

Wzrośnie rola  
finansowania OZE
Polskie firmy, podobnie jak 
firmy z innych krajów unij-
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Polska należy do 
nielicznych krajów, 

którego firmy 
finansowały się 

leasingiem w bardzo 
dużym stopniu, 

a wolumen leasingu 
przyrasta co roku 

dwucyfrowo.

Dostęp do kapitału



zuje się, że nie. Mimo że tam na 
miejscu wybrałem Chinki, które 
miały pracować w naszej firmie, 
biorąc pod uwagę ich zdolno-
ści do utrzymania odpowied-
niego poziomu jakości i ilości 
szytych wyrobów, to pojawił się 
problem, którego nie dało się 
przewidzieć. Zachowanie i po-
stawa obywateli Chin za granicą: 
nieustanne roszczenia ekono-
miczne, żądania coraz wyższych 
zarobków za coraz mniejszą wy-
dajność zdyskwalifikowały całe 
przedsięwzięcie. Mimo że były 
podpisane kontrakty, składano 
przyrzeczenia, obietnice, a na-
wet właściciele chińskiej firmy 
przyjechali do nas w celu roz-
wiązania problemu. To niezro-

zumiałe dla zachodniej men-
talności. Tylko część Chinek 
się sprawdziła i pozostała 
do końca kontraktu, cztery 

lub pięć osób z 54. Reszta 
musiała wyjechać wcze-
śniej, bo nie chciała praco-

wać tak, jak się zobowiązała. 

Czy rozwiązaniem nie są pra-
cownicy z Ukrainy?

J e s z c z e 
przed po-

mysłem 
z Chin-
k a m i 

Czym konkretnie się Pan zaj-
muje?

Z żoną prowadzimy dwie fir-
my odzieżowe. Mamy problem 
z brakiem pracowników, podob-
nie jak i inne szwalnie w Polsce. 
Firma żony szyje odzież karna-
wałową, którą wysyła do Nie-
miec. Moja firma jako poddo-
stawca szyła wózki dziecięce do 
Rosji. Oprócz tego na rynek kra-
jowy. Razem zatrudniamy ok. 
50 osób. Cały czas ta liczba się 
zmniejsza. Wszystko sprowadza 
się do tego, żeby przetrwać. Per-
spektywy przetrwania i ewen-
tualnego rozwoju są tylko pod 
warunkiem zatrudnienia szwa-
czek z zagranicy na kontrakt, bo 
nie ma wtedy problemu imigra-
cji. Gdyby się to udało, Polska 
mogłaby stać się wręcz „szwal-
nią Europy”, do czego zmierzam 
od kilkunastu lat. Zwłaszcza te-
raz, po pandemii, kiedy jest pro-
blem z zamówieniami przez fir-
my zachodnie w Chinach i Azji. 
I nie były one też nigdy do końca 
zadowolone z azjatyckiej jakości. 
To są bardzo duże ilości odzieży, 
którą firma niemiecka rozprowa-
dza po całej Europie. W Chinach 
zamawiane były ilości kontene-
rowea w sytuacji, gdy konieczna 
była szybka dostawa i zamówie-
nie dotyczyło wyrobów wyjąt-

kowych, o wysokiej jakości, wte-
dy zwracano się do naszej firmy. 
Z kolei wózki dziecięce, których 
już nie szyję, prawdopodobnie 
są nadal wysyłane przez głów-
nego dostawcę do Rosji, ale po-
przez inne kraje. Tak się obcho-
dzi różnego rodzaju sankcje, 
które uważam za bezsensowne. 
My, przedsiębiorcy i pracownicy 
musimy się jakoś ratować przed 
kłodami, które rzucają nam poli-
tycy i urzędnicy. Ten terror poli-
tyków i urzędników musi się kie-
dyś skończyć. 

Problemem dla branży są chy-
ba wysokie koszty pracy?

Tak oraz biurokracja, jak 
w całej gospodarce. To 
wina rządu, a nie żadnej 
Unii czy Putina. Żeby 
żeby produkcja branży 
odzieżowej się opła-
cała, trzeba ściągać 
pracowników. Za-
cząłem sprowadzać 
szwaczki z Chin i wy-
dawało się, że to był 
strzał w dziesiąt-
kę, ale oka-

BIZNES

Polska mogłaby stać się szwalnią Europy
Robert Gębski, przedsiębiorca z branży odzieżowej, próbuje ratować 
ten podupadający, a mający perspektywy sektor gospodarki za pomocą 
sprowadzenia do pracy szwaczek z KRLD. Na przeszkodzie stoją jednak 
sankcje ONZ. Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK
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zaoferować za twoje 
względy. Natomiast 
parę lat wcześniej 
inny przedsiębior-
ca sprowadził całą 
szwalnię z Ukrainy. 
Przywiózł szwaczki 
do Łodzi, dał im pra-
cę. Szyły przez kilka 
tygodni, a potem się 
to rozpadło. Powy-
jeżdżały, ulotniły się. 
Skończyło się szycie, 
mimo że wcześniej 
zobowiązały się do 

tego, że będą pracować. 

Stąd Pana pomysł na szwaczki 
z Korei Północnej?

Zjeździłem wiele krajów w tej 
sprawie i przypadkowo do-
wiedziałem się o szwaczkach 
z KRLD. Złożyłem zapytanie do 
Ambasady KRLD w Warsza-
wie i spotkałem się z zaintere-
sowaniem. Dalej dociekałem, 
czy jeśli szwaczki z KRLD zobo-
wiążą się szyć w takiej ilości, ja-
kości i za takie wynagrodzenie, 

to czy będzie to kontynuowa-
ne? Czy nie skończy się tak jak 
z Chinkami? No bo przecież ja 
zobowiązuję się wobec moich 
klientów, że dostarczę im odzież 
w odpowiedniej cenie, jakości, 
ilości i terminie. Przedstawicie-
le firmy odzieżowej w KRLD i lu-
dzie w ambasadzie zapewniali 
mnie, że problemów, jeśli cho-
dzi o wiarygodność, lojalność 
czy postawę, nie będzie. To były 
deklaracje. Takim początkiem 
miała być pierwsza grupa – 15 
kobiet, które wybrałem w za-
kładzie odzieżowym w KRLD 
dokładnie tak samo jak w Chi-
nach, a która miała przyjechać 
do mojej firmy. 

Co stanęło na przeszkodzie?
W przypadku Chin nie było 

problemów politycznych, nato-
miast w tym przypadku są pro-
blemy wyłącznie polityczne. 
Sankcje ONZ. W tym przed-
sięwzięciu najbardziej poszko-
dowane są właśnie pracownice 
z KRLD, bo one zostały nieja-

podjąłem ten temat. 
Między Lwowem 
a Tarnopolem wraz 
ze znajomą Ukrainką 
założyliśmy na pró-
bę taką szwalnię. Na 
spotkanie przyszły 
potencjalne ukraiń-
skie szwaczki. Roz-
mowa zaczęła się 
od różnych pytań, 
jednak żadne z nich 
nie było związane 
z szyciem. Ile się bę-
dzie zarabiać? Czy 
się będzie ubezpieczo-
nym? Ile jest urlopu? Jakie są 
warunki pobytu? Jak wygląda-
ją sprawy wyżywienia? Nie było 
pytań o to, co mamy szyć, jak to 
ma wyglądać ilościowo i jako-
ściowo. Oczywiście te pierw-
sze pytania są również ważne, 
ale nie w takiej kolejności. Kie-
dy ja za młodu szukałem pracy 
na Zachodzie, rozmowa o pracy 
zaczynała się od tego, co trzeba 
zrobić, jakie są wymagania ja-
kościowe i ilościowe, powtarzal-
ność, czas zlecenia itp. Dopiero 
po tym, jak uznałem, że jestem 
w stanie podołać oczekiwaniom 
mojego potencjalnego pra-
codawcy, można było rozma-
wiać o innych sprawach. Takie 
są święte zasady pracy na wol-
nym rynku i nie tylko. Bo prze-
cież kiedy zabiega się o wzglę-
dy pięknej, wybranej kobiety, 
nie zaczyna się zabiegów od 
pytań, co mi dasz, jak cię polu-
bię, tylko odwrotnie. Co ci chcę 

Współpraca zamiast sankcji

Polska mogłaby stać się szwalnią Europy
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Do byłej am-
basador USA 
w Polsce Geo-
rgette Mosba-
cher Robert 
Gębski wy-
słał 12 pism. 
Apelował rów-
nież przed 
amerykań-
ską ambasadą 
w Warszawie. 
Bezskutecznie.

To skandal i hańba, 
by w XXI wieku 
karać sankcjami 

Bogu ducha winnych 
zwykłych obywateli 

za to tylko,  
że mają chęć  

pracy za granicą  
i nie są winni obecnej 
sytuacji politycznej.



Trudno będzie Panu odwrócić 
całą politykę międzynarodo-
wą…

Jesteśmy bardzo rozcza-
rowani tym, że ONZ podjęła 
taką wybiórczą, niesprawiedli-
wą i dyskryminującą decyzję. To 
skandal i hańba, by w XXI wie-
ku karać sankcjami Bogu du-
cha winnych zwykłych obywa-
teli za to tylko, że mają chęć 
pracy za granicą i nie są win-
ni obecnej sytuacji politycz-
nej. Cały czas będziemy za-
biegać, żeby warunkowo jednak 
szwaczki z KRLD mogły przyje-
chać do Polski, bo ja im to obie-
całem. Jest taka szansa, jeśli 

ko ukarane zakazem możliwo-
ści pracy za granicą. A przecież 
Polacy w poprzednim ustroju, 
w PRL, jednak mieli możliwość 
wyjazdu za granicę na kontrak-
ty. Osobną sprawą są warun-
ki ekonomiczne. Chinki, które 
do nas przyjeżdżały w 2008 r., 
dostawały takie samo wyna-
grodzenie jak Polki. Takie same 
warunki przedstawiłem pra-
cownicom z KRLD. One się na 
to godzą. To są dla nich bar-
dzo dobre warunki. W 2014 r. 
przedstawiciele z Ambasady 
KRLD w Warszawie obejrze-
li miejsca zakwaterowania, wy-
żywienia i inne warunki pobytu. 

Tylko czekaliśmy na przyjazd. 
Kobiety otrzymały pozwole-
nie na pracę z Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach. Nato-
miast potem polska ambasada 
w Pjongjangu odmówiła im wy-
dania wizy pracowniczej. Pole-
ciałem po nie, a wróciłem sam. 
Gdybym przywiózł je do Pol-
ski i sprawdziłyby się w szyciu 
i pobycie, to by nam całkowi-
cie rozwiązało problem branży 
odzieżowej. Mogłaby się spo-
kojnie rozwijać. Moglibyśmy 
obszywać całą Europę, bo na 
Zachodzie z powodów kosztów 
pracy i biurokracji nie ma ani 
jednej szwalni. 
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Zdjęcia 
paszportowe 
Koreanek, 
które miały 
trafić do 
Polski. Na 
przeszkodzie 
stoją sankcje 
ONZ.



wę spojrzy nowy ambasador 
Mark Brzeziński. Będę pisał. 
Bo wydaje się, że ambasada 
polska nie jest najważniejsza, 
jeśli chodzi o rozstrzygnię-
cia w tego typu sprawach. Je-
śli Amerykanie (nieformalnie) 
i inni oraz ONZ formalnie wy-
rażą zgodę, to Polska też. Mogę 

się mylić, ale uważam, 
że i w tej decyzji nie 
jesteśmy suweren-
ni. Byłbym bardzo 
szczęśliwy, gdybym 
się mylił i gdyby-
śmy niezależnie od 
tego, co sądzi ONZ, 
USA czy ktokolwiek 
inny, robili swoje 
we własnym inte-
resie. Bo ten biznes 
jest przejmowa-
ny przez tych, któ-
rzy inaczej na to pa-
trzą. W ogóle nie 
bierze się pod uwa-

gę małych i średnich 
firm, które mogą złagodzić taki 
kryzys jak koreański. Bo je-
śli powiązać się gospodarczo, 
to w sytuacji kryzysu do sto-
łu rozmów siada mnóstwo firm 
zainteresowanych rozwiąza-
niem tych problemów. 

No ale chodzi o to, żeby nie 
wspierać komunistów, którzy 
na dodatek dysponują bronią 
jądrową. Bo te pieniądze, któ-
re by Pan wypłacał Korean-
kom, tylko częściowo by szły 
do nich, a w dużej mierze dla 
reżimu.

To był pseudoargument par-
tii Razem, która protestowała 
przy jakiejś budowie – że duża 
część pieniędzy idzie do rzą-

du koreańskiego. Tak by można 
powiedzie o każdym z nas, któ-
ry przez kupno jakiegoś pro-
duktu czy usługi obciążonej 
krzywdą ludzką wspiera jakiś 
rząd czy reżim. Padała liczba 
80 proc. A przecież w polskich 
realiach prywatni producenci 
i pracownicy wpłacają rządo-
wi polskiemu 60 proc. swoich 
zarobków. Więc nie ma się o co 
spierać, bo idziemy właściwie 
w tym samym kierunku. Kie-
dyś pewnie i 80 proc. zarobków 
się nam zabierze. Oczywiście  
– jak zawsze w szczytnym celu. 
Te 20 proc., które by otrzymy-
wały Koreanki, to kwoty atrak-
cyjne i one zdają sobie z tego 
sprawę. Poza tym człowiek, 
który widzi sens ekonomiczny 
w kontrakcie, będzie się opty-
malnie angażował w pracę, co 
jest najważniejsze, a o czym się 
zupełnie nie mówi. Bo niewol-
nik może być wykorzystywany 
tylko do pracy prostej, w której 
niepotrzebne jest zaangażo-
wanie intelektualne. Natomiast 
jeśli pracownik jest doceniony 
ekonomicznie i nie tylko, to bę-
dzie pracował bardzo dobrze. 
Mało tego, to miejsce będzie 
polecał innym. Uruchamia się 
proces w odwrotnym kierun-
ku: budowy potencjału bardzo 
korzystnego i dla firmy, i dla 
branży, i dla kraju. W PRL (ale 
i niekiedy teraz) pracownicy 
z polskich zakładów wyjeżdża-
jący do pracy na tzw. Zachód 
zmuszani byli również do pła-
cenia na rzecz np. Metalexpor-
tu haraczu w takiej właśnie 
proporcji. A mimo tego chętni 
prawie bili się o możliwość ta-
kiego wyjazdu.  

zostanie okazana dobra wola. 
Kto ma okazać tę dobrą wolę? 
W pierwszej kolejności ONZ, 
a następnie wszyscy zaintere-
sowani jakimś postępem w kwe-
stii rozwiązania tzw. kryzysu 
Półwyspu Koreańskiego. Trzeba 
by uchylić, zawiesić sankcje lub 
je znieść warunkowo dla tych 
15 osób. Można wtedy 
kontynuować postęp 
lub z powrotem wró-
cić do sprawy. Kiedy 
byłem w KRLD, wi-
działem, że do Ro-
sji i do Chin Koreanki 
wyjeżdżają do pracy 
mimo sankcji. 

Dlaczego – Pana 
zdaniem – polska 
ambasada odmówi-
ła tych wiz?

Pewnie dlatego, 
żeby się nie narażać. 
Ja w pewnym sen-
sie wywierałem i będę 
wywierał presję na wszystkie 
zainteresowane strony, które 
są z tym związane, tzn. ame-
rykańską, japońską i połu-
dniowokoreańską oraz ONZ. 
Przed pandemią pisałem 
przede wszystkim do amba-
sady amerykańskiej – prosi-
łem o wsparcie w postaci wy-
dania pozwolenia przez kogoś 
decyzyjnego, żeby Korean-
ki mogły fizycznie przylecieć 
do Polski. Nie uzyskałem żad-
nej odpowiedzi, a do byłej pani 
ambasador Georgette Mosba-
cher wysłałem 12 pism. Ape-
lowałem nawet przed amba-
sadą USA w Warszawie. Bez 
widocznego skutku. Mam na-
dzieję, że życzliwiej na tę spra-
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Współpraca zamiast sankcji

Nie bierze się pod 
uwagę małych 

i średnich firm, które 
mogą złagodzić taki 
kryzys jak koreański. 

Jeśli powiązać się 
gospodarczo, to 
do stołu rozmów 

siada mnóstwo firm 
zainteresowanych 

rozwiązaniem  
tych problemów.
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SPORT

może być mowy. To wsparcie fi-
nansowe. Dlatego największe 
polskie firmy z roku na rok prze-
znaczają coraz większe środki na 
rozwój zarówno sportu profesjo-
nalnego, jak i amatorskiego, pro-
mującego zdrowy i aktywny tryb 
życia. Zaangażowanie w sport 
buduje rozpoznawalność marki, 
jest też odpowiedzią na społecz-
ną odpowiedzialność biznesu.

W ramach programu „LOTOS 
Szukamy Następców Mistrza” 
koncern finansuje turnieje LOTOS 
Cup, rozgrywane zimą i latem, 
zapewnia klubom narciarskim 
środki na sprzęt oraz szkole-
nie dzieci i młodzieży, funduje 
stypendia sportowe dla zawod-
ników i trenerów oraz nagrody 
dla najlepszych. Warto przypo-
mnieć, że trzykrotny mistrz olim-
pijski Kamil Stoch, gdy miał 16 
lat, został pierwszym stypen-
dystą sportowym Grupy LO-
TOS. Teraz nadciąga kolejna fala 
młodych talentów, wychowan-
ków wspomnianego programu. 
Wśród nich Jan Habdas, którego 
najczęściej wymieniają eksper-
ci. Warto bacznie przyglądać się 
temu zawodnikowi już podczas 

Mistrzostw Świata Juniorów, które 
odbywają się w Zakopanem.

Szeroka współpraca
Celem współpracy PZN z Gru-
pą LOTOS zawiązanej dwie de-
kady temu było stworzenie sys-
temu szkoleniowego, który miał 
wyłonić następców Adama Ma-
łysza. Sześć lat później do pro-
gramu włączona została kom-
binacja norweska. W sezonie 
2004/2005 odbyła się pierwsza 
edycja LOTOS Cup. Teraz współ-
praca z PZN to nie tylko skoki 
i kombinacja norweska, ale rów-
nież biegi narciarskie, w których 
z logo LOTOS na ramieniu suk-
cesy odnosiła Justyna Kowalczyk. 
A od ubiegłego roku LOTOS do-
łączył do Partnerów Programu 
PolSKI Mistrz. To projekt w ra-
mach którego LOTOS wspiera 
zawody z cyklu Młodzieżowego 
Pucharu Polski w kategorii Mło-
dzik i Junior Młodszy oraz finan-
suje w nim nagrody. Dodatkowo 
wspiera Kadrę Narodową w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowbo-
ardzie oraz organizuje zawody 
FIS w Polsce, a także mistrzostwa 
Polski.  

Gdy do tych 12 meda-
li olimpijskich dodamy 
ponad 20 krążków mi-

strzostw świata i cztery trium-
fy w Turnieju Czterech Skocz-
ni wywalczone przez polskich 
skoczków, wyłoni się nam ob-
raz tego, jak przez 20 ostatnich 
lat PZN przy wsparciu Grupy 
LOTOS systematycznie buduje 
pozycję polskich skoków. Przez 
ten czas niezmiennie plasują się 
one w ścisłej światowej czołów-
ce. Jak przyznają przedstawicie-
le koncernu, każda złotówka za-
inwestowana przez LOTOS w tę 
współpracę przyniosła 42-krot-
ny zwrot. Opłaca się więc spon-
sorowi, opłaca zawodnikom, ale 
opłaca się także kibicom, którzy 
od czasu „Małyszomanii” poko-
chali skoki, sprawiając, że obok 
piłki nożnej stały się narodową 
dyscypliną Polaków.

Pierwszy stypendysta
Co się składa na sukces w spo-
rcie? Talent, lata ciężkiej pracy 
i zapewne odrobina szczęścia. To 
oczywiste. Jednak jest jeszcze je-
den bardzo ważny element, bez 
którego o żadnym sukcesie nie 

Dawid 
Kubacki, 
zdobywca 
olimpijskiego 
medalu 
w Pekinie, to 
wychowanek 
programu 
„LOTOS 
Szukamy 
Następców 
Mistrza”.

Materiał 
powstał we 
współpracy 

z Grupą 
LOTOS

fot. Grupa LOTOS

Polskie skoki  
w dobrych rękach

Brązowy medal,  
jaki przywiózł z Pekinu 

Dawid Kubacki,  
to 12. krążek olimpijski 

zdobyty przez biało- 
-czerwonych skoczków od 

czasu, gdy w 2003 r. 
 Grupa LOTOS została 

Generalnym Sponsorem 
Polskiego Narciarstwa. 
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dronka. Potem Lidl, Netto 
i Aldi. 

Podczas gdy w 2007 r. dys-
konty kontrolowały zaledwie  
8 proc. rynku, to już po siedmiu 
latach silnej ekspansji, głów-
nie podbijania mniejszych miast, 
miasteczek i przedmieść, potro-
iły swoje udziały w rynku. Tyl-
ko pomiędzy czerwcem 2020 r. 
a czerwcem 2021 r. przyby-
ło ponad 500 średnich skle-
pów spożywczych, 300 super-
marketów, 200 dużych sklepów 
spożywczych o powierzchni 

Na polskim rynku „rzą-
dzą” obecnie dyskon-
ty. Obecnie na czołówkę 

sieci dyskontowych wysunęło 

się czterech głównych graczy. 
Do brydża w parach jednak nie 
siądą, za mocno ze sobą kon-
kurują. Największa jest Bie-

Sieci handlowe i ich dostawcy: 
wojna czy współpraca?
Czy polscy producenci mają realne szanse wzmocnić 
się na biznesie prowadzonym wspólnie z dużymi 
sieciami sprzedaży detalicznej? Czy wiążąc się z nimi 
i godząc na sprzedaż pod markami własnymi sieci, 
same blokują sobie swój rozwój? Rzeczywistość, 
dodatkowo ukształtowana przez kryzys związany 
z pandemią, odsłania zaskakujące i zaprzeczające 
stereotypom aspekty tej współpracy. Robert AZEMBSKI
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mi producentami spożywczy-
mi. Tych, których produkty są 
wycofywane z oferty wielu za-
granicznych sieci handlowych”  
– alarmowała w 2016 r. Funda-
cja Republikańska.

Od tamtego czasu zjawisko to 
wyhamowało. Nie da się jednak 
ukryć, że duże rozdrobnienie na 
rynku hurtowym powoduje, że 
niewielcy, często lokalnie dzia-
łający przedsiębiorcy mają ni-
kłe szanse na wypracowanie 
wysokich marż we współpracy 
z ogólnopolskimi sieciami de-

talicznymi. Mogą o nie wojować. 
Mogą twardo negocjować, ale 
na ogół bez większego powo-
dzenia. Hipermarkety i dyskonty 
warunkują możliwość rozpoczę-
cia czy kontynuacji współpra-
cy z polskim dostawcą od posia-
dania przez niego odpowiednio 
dużego zaplecza – mierzone-
go wielkością mocy produkcyj-
nych i wysoką wartością rocznej 
sprzedaży. Często nieosiągalnej 
dla mniejszych czy nawet śred-
niej wielkości producentów. Po-
zycję dostawców wobec dużych 

101–300 mkw. i ponad 130 dys-
kontów. Dyskonty zdominowały 
polski rynek i to one wytyczają 
trendy, chociaż tempo ekspan-
sji Lidla, Biedronki czy Aldiego 
spowolniło – tak wynika z badań 
NielsenIQ. 

Dywersyfikacja  
to podstawa
„Przy okazji dyskusji o wpro-
wadzeniu podatku handlowe-
go pojawiały się również argu-
menty o wspólnym interesie 
polskiego handlu z rodzimy-

Sieci handlowe i ich dostawcy: 
wojna czy współpraca?
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spakajając potrzeby kilku sie-
ci naraz, co zdejmuje też z firmy 
ryzyko koncentracji rynku.

Nie tylko puste deklaracje
Deklaracje sieci handlo-

wych o społecznej 
odpowiedzialno-
ści prowadzonego 
przez nie biznesu 
i poszanowaniu za-
sad zrównoważone-
go rozwoju – wbrew 
panującemu ste-
reotypowi – nie są 
pustosłowiem. Co-
raz częściej wypeł-
niane są konkret-
nymi działaniami. 
W okresie duże-
go nasilenia koro-

nakryzysu Biedronka 
przeprowadziła akcję „Czas na 
wspieranie małych producen-
tów”. Polegała ona na nawiązy-
waniu współpracy także z nie-
wielkimi, regionalnymi, często 
rodzinnymi firmami. 

– Nasz program zapoczątko-
waliśmy już w kwietniu 2020 r., 

sieci detalicznych paradoksal-
nie poprawiła pandemia, pod-
czas której doszło do zerwania 
dużych łańcuchów sprzedaży. 
Wszyscy wszystkich szukali, by 
się zabezpieczyć w kryzysie, więc 
łatwiej było się spotkać.

Powielanym często błędem 
producentów i innych dostawców 
jest brak dywersyfikacji ryzy-
ka związanego ze zmianami na 
rynku. Przede wszystkim z fuzja-
mi sieci i koncentracją sprzedaży. 
Nie dość, że godzą się oni praco-
wać na niskiej marży, z jedynym, 
dwoma, maksymalnie trzema 
dużymi odbiorcami, to trzymają 
się kurczowo dotychczasowego 
modelu współpracy oraz sprze-
daży. Gdy któryś z „dużych” zre-
zygnuje z usług dostawcy, bo 
jego ofertę przebije konkurencja, 
przedsiębiorca staje przed wid-
mem bankructwa.

Duża koncentracja na pozio-
mie kilku sieci potrafi przejawiać 
się też arogancją sieciowych me-
nedżerów w rozmowach z kan-
dydatami na dostawców. Cho-
ciaż – trzeba przyznać – zdarza 
się to już coraz rzadziej. Tro-
chę rynek, a trochę centrale sie-
ci wymusiły stosowanie dobrych 
praktyk we współpracy z do-
stawcami. Tak czy inaczej, pro-
ducentom można nieustannie 
doradzać posiadanie zdywersy-
fikowanego biznesu, opartego 
na co najmniej kilku większych 
kanałach dystrybucji i najlepiej 
także kilkunastu mniejszych. Je-
śli przedsiębiorca zawierzy np. 
tylko dyskontom, to już za kilka 
lat jego firma może mieć poważ-
ny problem. Bo główny kontra-
hent zmieni warunki współpracy 
lub powie „dziękuję za współ-

pracę”, znajdując kogoś „o dzie-
sięć groszy” tańszego.

Pod markami własnymi
Taki pesymistyczny scenariusz 
wcale jednak nie musi się 
zrealizować. W wyda-
nej właśnie przez SGH 
publikacji pt. „Rola 
handlu detalicznego 
w rozwoju społecz-
no-gospodarczym 
Polski” (pod redakcją 
naukową dr. Stanisła-
wa Kluzy) Krzysztof 
Borkowski i Stanisław 
Kluza opisują efek-
tywny model współ-
pracy polskich przed-
siębiorstw przemysłu 
spożywczego z sie-
ciami detalicznymi na 
przykładzie firmy rodzinnej He-
lio SA państwa Wąsowiczów. 
Odniosła ona niewątpliwy suk-
ces rynkowy, bo w latach 2004–
2012 odnotowała ponad 8-krot-
ny wzrost przychodów i ponad 
25-krotny wzrost sumy bilanso-
wej przy trwałej, dodatniej ren-
towności. 

Ten sukces firma zawdzięcza 
mądrej polityce zarządu, roz-
pisanej na wieloletnią strategię, 
która pozwoliła firmie zarobić 
na niskomarżowej współpracy 
z sieciami, by równolegle budo-
wać własne marki premium oraz 
zainwestować w poważny zakład 
wytwórczy. Zrealizowanie bu-
dowy fabryki w Brochowie k. So-
chaczewa uniezależniło w du-
żym stopniu firmę od importu, 
tworząc podstawy dla osiągnie-
cia efektu skali w sprzedaży. He-
lio może realizować praktycznie 
dowolnie duże zamówienia, za-
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Nic nie powinno  
stać na przeszkodzie 
w dążeniu przez sieci 

i ich dostawców  
do wypracowywania 

sposobów 
satysfakcjonującej 

dla wszystkich 
współpracy. Korzyść 
będą mieć wszyscy, 

z konsumentami 
włącznie.
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trybucyjnych i obsłużyć 3250 
sklepów. Okazało się, że wielu 
regionalnych producentów, dys-
ponujących produktami o wyso-
kich walorach jakości, a przy tym 

odmiennych od naszych 
standardowych, jest 
w stanie wyproduko-
wać je w potrzebnej 
ilości i nam dostar-
czyć. Część z tych 
dostawców została 
z nami do dziś, do-
starczając produkty 
do naszych centrów 
dystrybucyjnych, 
także regionalnie – 
dodaje Michał Gon-
tarz.

Ci, którzy nadal 
współpracują z sie-

cią, mają świadomość, 
że zyskali możliwość szerszego 
wypromowania swoich produk-
tów. Są pośród nich także nie-
wielkie spółdzielnie mleczar-
skie czy browary rzemieślnicze, 
które dzięki zaistnieniu na pół-
kach oraz w folderach reklamo-
wych sieci detalicznych mogły 
promować swoje marki w skali 
ogólnopolskiej, a nawet nawią-
zać współpracę z innymi siecia-
mi, poszerzając swój rynek zby-
tu. W ten sposób najpierw do 
czasowej oferty sieci, a potem 
stałej, swoje produkty wprowa-
dziła firma Fanex, producent so-
sów i przypraw, pierwotnie do-
starczający je tylko gastronomii.

Niewielcy dostawcy nie mają-
cy dużego zaplecza produkcyj-
nego, tacy jak np. produkująca 
pyszne, a przy tym certyfikowa-
ne wafelki Andruty Kaliskie ma-
nufaktura rodzinna, nawiązywali 
i nawiązują z Biedronką współ-

pracę czasową, sprzedając swo-
je produkty przez określony ty-
dzień – bez wprowadzania ich 
do stałej oferty sieci.

Rozmawiać zawsze warto 
Dynamiczny rozwój marek wła-
snych sieci postrzegany bywa 
najczęściej jako zagrożenie dla 
dostawców. Podczas gdy w 2008 r. 
był wart 17,5 mld zł, do 2015 r. 
osiągnął wartość 44 mld zł. Po-
nad dwie trzecie wartości tego 
rynku obejmują dyskonty, razem 
z hipermarketami to 80 proc.

We wspomnianej już publi-
kacji „Rola handlu detaliczne-
go w rozwoju społeczno-go-
spodarczym Polski” Radosław 
Cholewiński i Tomasz Prusek 
przytaczają przykład Grupy Ot-
muchów, notowanego na GPW 
jednego z liderów w segmen-
cie słodyczy, płatków śniada-
niowych i słonych przekąsek. 
Z raportów giełdowych spółki 
wynika, że sprzedaż pod marka-
mi własnymi zarówno na rynek 
krajowy, jak i na eksport, stanowi 
większą część przychodów Gru-
py. Nie tylko nie przeszkodziło jej 
to w niczym, ale wręcz ułatwiło 
rozwój – zyski spółki oraz dofi-
nansowanie jednego z projektów 
z NCBiR (w wys. 37,5 mln zł na 
lata 2020–2023) pozwalają jej 
inwestować, w tym m.in. w pro-
mocję już własnej marki Odra. 

Czasem dylemat produ-
centa, czy sprzedawać produk-
ty pod marką własną dużej sie-
ci, czy próbować wypromować 
własnymi siłami całkiem nową, 
może zostać rozstrzygnięty 
w sposób przynoszący innowa-
cję w dziedzinie produktu. Poka-
zuje to przykład „wytypowania” 

kiedy duża cześć dostawców, 
z którymi dotychczas współpra-
cowaliśmy, ale także nowych, 
zgłosiła się do nas z chęcią 
współpracy – powiedział nam 
Michał Gontarz, dyrek-
tor handlowy sieci 
Biedronka, odpowie-
dzialny za marki pro-
ducenckie.

Zamrożone zo-
stały bowiem za-
mówienia dla nich 
od znajdującego się 
w lockdownie sektora 
HoReCa – hoteli, re-
stauracji i innych pla-
cówek gastronomicz-
nych, od których duża 
część tych dostawców 
była uzależniona.  

– Nowy program 
umożliwił nam otwarcie się także 
na tych, z którymi dotąd nie roz-
mawialiśmy ze względu na ska-
lę ich i naszej działalności. Z re-
guły bowiem oczekujemy, by 
producenci byli w stanie płynnie 
dostarczać towary do wszyst-
kich naszych 16 centrów dys-
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Spółdzielnie 
mleczarskie, 
czy browary 

rzemieślnicze, 
dzięki zaistnieniu 
na półkach oraz 

w folderach 
reklamowych 

sieci detalicznych, 
mogły promować 

swoje marki w skali 
ogólnopolskiej.



firmy, a zarazem nie ogranicza 
rozwoju własnych linii produk-
towych”.

Co przyniesie przyszłość 
w kontekście współ-

pracy polskich do-
stawców z zagra-
nicznymi sieciami 
marketów? Trud-
no to precyzyjnie 
przewidzieć. Rów-
nież ten rynek szyb-
ko się zmienia, prze-
chodząc przy tym 
transformację cyfro-
wą. Nie wiemy też, 
czy rząd w despe-
rackiej walce z in-
flacją nie zdecyduje 
się na wprowadzenie 
cen maksymalnych 
(regulowanych) . 
Oby nie, ale jeśli tak 

się stanie, to część sie-
ci handlu detalicznego prawdo-
podobnie wycofa się z polskiego 
rynku. Rozwój wypadków nieza-
leżny od sieci i ich dostawców nie 
powinien jednak przeszkadzać 
w dążeniu przez obie strony do 
wypracowywania sposobów sa-
tysfakcjonującej dla wszyst-
kich współpracy. Korzyść będą 
mieć wszyscy, z konsumentami 
włącznie. 

i wprowadzenia przez Biedronkę 
do sprzedaży pod marką własną 
Fruvita jogurtu typu islandzkie-
go „skyr”. W ścisłym porozumie-
niu z siecią produkcją zajęła się 
jedna z wiodących Okręgowych 
Spółdzielni Mleczarskich „Piąt-
nica”, a sieć Biedronka wzięła na 
siebie wysiłek wypromowania 
w Polsce dotychczas zupełnie 
nieznanego, ale niezwykle ory-
ginalnego produktu. Współpra-
ca z siecią umożliwiła też Piąt-
nicy produkcję jogurtów pitnych 
oraz kubeczkowych skyr – już 
pod własnymi markami.

To przypadek udanej współ-
pracy sieci z dużą firmą wy-
robów mlecznych. Co jednak 
z drobnymi przedsiębiorca-
mi? Tu za przykład może służyć 
zajmująca się produkcją wyso-
kiej jakości serów tradycyjnych 
i regionalnych Stara Mleczar-
nia z województwa pomorskiego. 
Firma ta, dysponująca początko-
wo jednym zakładem w Zielnie, 
przejęła dysponującą jeszcze 
innymi produktami mleczarnię 
w Bobolicach, ale nadal miała 
ograniczony regionalnie rynek 
zbytu. Dodatkowo odbiorców jej 
wyrobów dotknął lockdown. Sieć 
dyskontowa pomogła jej wypły-
nąć na szersze wody.

Nie bać się współpracy
Mocna pozycja we współpracy 
z kluczowymi sieciami handlu 
detalicznego, dywersyfikacja, 
przewidywalność i sta-
bilność dostaw mają 
też jeszcze inną za-
letę – przekładają się 
na parametry oce-
ny zdolności kredyto-
wej. W efekcie polska 
spółka, szukająca pie-
niędzy na rozwój, ma 
szansę na pozyska-
nie tańszego finanso-
wania.

– Sieci handlu de-
talicznego mogą być 
wehikułem powsta-
wania i rozwoju ma-
łych i średnich firm 
o lokalnych korze-
niach – twierdzi Sta-
nisław Kluza. Były szef 
i organizator nadzoru finan-
sowego uważa, że „nawiąza-
nie długoterminowej współpra-
cy z sieciami znacznie ułatwia 
kontakty z bankiem, zapew-
nia stabilny odbiór dostaw oraz 
przewidywalność w dostarcza-
niu dużych wolumenów towa-
rów. Z kolei rozwój marek wła-
snych dodatkowo obniża koszty 
związane z reklamą i promocją 
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W okresie dużego 
nasilenia kryzysu 

Biedronka 
przeprowadziła 
akcję „Czas na 

wspieranie małych 
producentów”. 
Polegała ona  

na nawiązywaniu 
współpracy 

z niewielkimi, 
regionalnymi, często 

rodzinnymi  
firmami.





ru różne formy płatności róż-
nych instytucji. Pośród nich jest 
też wyraźnie zaznaczona opcja 
zapłaty LoanByLink. Klikając 
w udostępniony przez sprze-
dawcę link, mogą od razu zło-

żyć wniosek o pożyczkę 
ratalną.

Zasady współ-
pracy z partnerami 
są przejrzyste: każ-
dy z nich rejestruje 
się na stronie Prove-
my. Integracja skle-
pu z LoanByLink jest 
nie tylko bezpłatna, 
ale także szybka. Nie 
ma żadnych opłat 
abonamentowych 
ani transakcyjnych. 
Partner LoanByLink 
otrzymuje wtedy do-
stęp do specjalnego 

panelu obsługi, z któ-
rego ma podgląd na wszystkie 
złożone przez klientów wnioski 
o rozłożenie płatności na raty. 
Widzi, ile z nich jest zaakcep-
towanych, a ile odrzuconych. 
W tym panelu może genero-
wać linki do zakupów i wykony-
wać jeszcze innych, potrzebnych 
czynności. 

Jak działa LoanByLink? – 
Klient odwiedzający placów-
kę usługową lub zamawia-

jący usługę czy produkt przez 
internet otrzymuje od sprze-
dawcy specjalnie wygenerowa-
ny link, dzięki któremu szybko 
i automatycznie składa prosty 
wniosek kredytowy o rozłoże-
nie płatności na raty. Gdy tylko 
przychodzi akceptacja warun-
ków umowy, firma natychmiast 
dostaje od Provemy pełną za-
płatę za usługę czy produkt, 
a klient spłaca później kredyt 
w dziesięciu ratach – mówi Mał-
gorzata Szulik, Project Manager 
Produktu i Dyrektor Sprzedaży 
firmy Provema.

Oferta LoanByLink jest skie-
rowana szeroko. System jest po-
pularny nie tylko w salonach 
kosmetycznych, zakładach fry-
zjerskich czy studiach tatuażu – 
obecnie do Provemy zgłasza się 
coraz więcej firm z bardzo róż-
nych branż i sektorów. Same 
chcą nawiązać współpracę, bo 
mają świadomość, że udostęp-
nienie możliwości zapłaty w ra-
tach jest bardzo dobrym sposo-
bem na dodatkową reklamę, na 
ściągnięcie większej liczby klien-

tów. Usługodawcy, dając możli-
wość płacenia na raty, promują 
też usługi LoanByLink. Korzyści 
są więc obopólne.

– Nie ma w Polsce drugiej 
firmy, która ma takie rozwiąza-
nie dla usługodawców 
– podkreśla Małgo-
rzata Szulik. – Mamy 
bardzo wielu i bardzo 
różnych partnerów, 
nawet kliniki wetery-
naryjne i warsztaty 
samochodowe. Na-
sza usługa jest coraz 
bardziej popular-
na, tym bardziej że 
jest też dla naszych 
partnerów całkowicie 
darmowa  – dodaje.

Proste zasady 
i metody 
współpracy

Klienci mogą uzyskać rozło-
żenie płatności na raty nie tyl-
ko w placówce stacjonarnej, ale 
także w sklepach interneto-
wych, na stronach www part-
nerów systemu oraz w mediach 
społecznościowych. Po wybra-
niu konkretnej usługi i włożeniu 
jej do koszyka, mają do wybo-
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LoanByLink: innowacyjny system ratalny Provemy
Chociaż LoanByLink działa na rynku dopiero niecały rok, jego systemu 
kredytowania używa już ponad cztery tysiące firm. Jest prosty 
w działaniu i cały czas się rozwija, uatrakcyjniając ofertę salonów beauty 
i fitness, studiów tatuażu, szkół, firm przeprowadzkowych, warsztatów 
samochodowych i wielu innych. System jest wykorzystywany zarówno 
przez działające stacjonarnie placówki, jak i sklepy internetowe  
oraz sprzedających przez www i przez media społecznościowe.

Zasady współpracy 
z partnerami są 

przejrzyste: każdy 
z nich rejestruje się 
na stronie Provemy. 

Integracja sklepu 
z LoanByLink 
jest szybka 

i bezpłatna. Nie 
ma żadnych opłat 
abonamentowych  
ani transakcyjnych.



Niedawno LoanByLink uzu-
pełniony został o nowy kompo-
nent sprzedaży. Umożliwia on 
klientom zakup w firmie partner-
skiej, na przykład u jubilera, przy 
tylko częściowej zapłacie, a część 
ceny produktu zostaje rozłożona 
na raty. Taką sprzedaż może ofe-
rować każdy sprzedawca, nie tyl-
ko oferujący bardzo drogie pro-
dukty. Jest to bardzo wygodna 
forma dla klientów, którym zale-
ży na zakupie, ale nie mają wy-

starczających środków, by od 
razu uregulować całą płatność.

W aplikacji mobilnej 
Partnerzy systemu ratalnego 
mogą zarządzać swoim pane-
lem służącym do monitorowa-
nia współpracy także z poziomu 
mobilnej aplikacji firmy Prove-
ma (która ma 300 tys. użytkow-
ników). Jest to dodatkowa opcja 
i udogodnienie dla sprzedawców 
i usługodawców. W zakładce Lo-
anByLink widzą wszystkie złożo-
ne przez klientów wnioski o płat-
ność na raty, mogą generować 
linki itd. 

– W zeszłym miesiącu wpro-
wadziliśmy kolejną użytecz-
ną usługę dla klientów: tzw. li-
mity ratalne. Dzięki nim klienci 
mogą skorzystać z usług w kil-
ku różnych firmach, które z nami 
współpracują – mówi Małgorzta 
Szulik. – Jeżeli klientka trafi na 
przykład do kosmetyczki i sko-
rzysta z usługi za 500 zł, otrzy-
muje limit do 3 tys. zł. Zatem ma 
jeszcze do dyspozycji 2,5 tys. zł, 
które może swobodnie wyko-
rzystać na przykład w klinice 
dentystycznej czy w innej na-
szej placówce partnerskiej. Nie 
musi czekać, aż spłaci te 500 zł  
w 10 ratach, żeby móc skorzy-
stać z nowej usługi czy zakupić 
kolejny produkt – dodaje Mał-
gorzata Szulik. 

To rozwiązanie z oczywistych 
względów jest także atrakcyjne 
dla partnerów Provemy. Limit ra-
talny dla klienta mieści się w wi-
dełkach od 30 zł do 5 tys. zł. 

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że LoanByLink ma wysoki 
poziom akceptowalności wnio-
sków, konkurencyjny do ofer-
ty banków. Przelew środków na 
konto sklepu czy innego punk-
tu usługowego – po uzyskaniu 
pozytywnej decyzji kredytowej 
– jest bardzo szybki, odbywa się 
przez Dotpay. Provema oferuje 
oczywiście partnerom niezbęd-
ną pomoc techniczną i wsparcie 
merytoryczne.
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Nowoczesne finansowanie

LoanByLink: innowacyjny system ratalny Provemy

Małgorzata 
Szulik, Project 
Manager Pro-
duktu LoanBy-
Link i Dyrektor 
Sprzedaży fir-
my Provema.



czej. Zaznaczmy, że udzielanie 
pożyczek nie jest przedmiotem 
działalności spółki. Spółka z ty-
tułu udzielenia pożyczki korzy-
stać będzie ze zwolnienia z po-
datku od towarów i usług.

Pojawia się więc tu wątpli-
wość, czy w takiej sytuacji wystą-
pi konieczność zapłaty podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
(PCC).

Obowiązek podatkowy
Na początek przypomnijmy, że 
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) 
ustawy z 9 września 2000 r. 

Załóżmy taki scenariusz: 
spółka kapitałowa poży-
cza podatnikowi – oso-

bie fizycznej pieniądze. Pożycz-
kodawca jest zarejestrowany 
jako czynny podatnik VAT. Stro-
ny zawarły umowę pożyczki, 
w której została ustalona wyso-
kość pożyczki, wysokość opro-

centowania oraz termin i warun-
ki zwrotu na rachunek bankowy 
pożyczkodawcy przelewem po 
zawarciu umowy pożyczki. Po-
życzka została udzielona jed-
norazowo, ze środków pienięż-
nych spółki, wygenerowanych 
w ramach prowadzonej przez 
spółkę działalności gospodar-
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Jak interpretować
pożyczkę od spółki?
Jeśli podatnik – osoba fizyczna zaciągnie pożyczkę 
od spółki, która przy udzielaniu pożyczki będzie 
zwolniona z VAT, nie wystąpi tu obowiązek zapłaty 
podatku od czynności cywilnoprawnych przez 
podatnika. Ewa  KONDERAK



z tytułu dokonania tej czyn-
ności, z wyjątkiem:
•  umów sprzedaży i zamiany, 

których przedmiotem jest 
nieruchomość lub jej część, 
albo prawo użytkowania 
wieczystego, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lo-
kalu, prawo do domu jed-
norodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej lub prawo do 
miejsca postojowego w ga-
rażu wielostanowiskowym 
lub udział w tych prawach;

•  umów sprzedaży udziałów 
i akcji w spółkach handlo-
wych.

W przypadku umów pożycz-
ki o wyłączeniu nie decyduje 
okoliczność, że strony tej umo-
wy posiadają status podatni-
ka podatku od towarów i usług. 

Podstawę do takiego wyłącze-
nia może stanowić m.in. fakt, że 
jedna ze stron z tytułu dokona-
nia tej konkretnej czynności jest 
zwolniona z podatku od towarów 
i usług.

Jeżeli zatem udzielenie po-
życzki podlega zwolnieniu 
z opodatkowania na podstawie 
przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług to na mocy art. 2 
pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych za-
warta umowa pożyczki nie pod-
lega opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych 
– była z niego wyłączona.

Taką interpretację potwierdził 
m.in. dyrektor Krajowej Informa-
cji Skarbowej (interpretacja nr 
0111-KDIB2-3.4014.274.2021.3.BB).
 

o podatku od czynności cywil-
noprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 815 z późn. zm.) – podatkowi 
temu podlegają umowy pożycz-
ki pieniędzy lub rzeczy oznaczo-
nych tylko co do gatunku.

Obowiązek podatkowy co do 
zasady powstaje z chwilą doko-
nania czynności cywilnoprawnej. 
W naszym przypadku – będzie 
to udzielenie pożyczki. Obo-
wiązek podatkowy w PCC ciąży, 
przy umowie pożyczki, na bio-
rącym pożyczkę. W naszej sytu-
acji będzie to podatnik – osoba 
fizyczna.

Zatem zacytowane regu-
lacje potwierdzają, że umo-
wa pożyczki podlega general-
nie opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych 
i obowiązek uiszczenia tego po-
datku ciąży na biorącym po-
życzkę.

Jednak niezależnie od tego 
podkreślić należy, że w ustawie 
o podatku od czynności cywilno-
prawnych przewidziano sytuacje, 
w których czynność mieszcząca 
się w zakresie przedmiotowym 
ustawy jest wyłączona z opodat-
kowania podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych.

Wyłączenie 
z opodatkowania
Na podstawie art. 2 pkt 4 usta-
wy o podatku od czynności cy-
wilnoprawnych – nie podlegają 
podatkowi czynności cywilno-
prawne inne niż umowa spółki 
i jej zmiany:
a.  w zakresie, w jakim są opo-

datkowane VAT,
b.  jeżeli przynajmniej jedna ze 

stron jest zwolniona od po-
datku od towarów i usług 

Zakres PCC

Emilia WOLNOWSKA, doradca podatkowy,  
Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO:

Nawet jednorazowe udzielenie pożyczki przez podatnika może 
być traktowane jako świadczenie usług objęte VAT i jednocześnie 
korzystać ze zwolnienia w tym podatku. Zgodnie z aktualnym 
trendem interpretacyjnym organów podatkowych dla objęcia 
pożyczki VAT bez znaczenia jest kod Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności widniejący w KRS i CEIDG. Zatem w przedmiocie działalno-
ści podatnika nie musi figurować udzielanie pożyczek ani inna 
podobna działalność finansowa.

Zakwalifikowanie pożyczki jako usługi zwolnio-
nej z VAT ma istotne znaczenie również dla kwestii 
opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-
prawnych. Podstawowa stawka podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych dla umowy pożyczki wy-
nosi 0,5 proc. Ustawa o PCC przewiduje jednak 
wiele włączeń i zwolnień. Zgodnie z art. 2 pkt 
4 lit. b. ustawy o PCC podatkowi temu nie pod-
legają czynności, jeżeli przynajmniej jedna ze 
stron jest zwolniona od podatku od towarów 
i usług. Obowiązek podatkowy leży po stronie 
pożyczkobiorcy. Powinien on zatem upewnić się, 
czy pożyczka faktycznie objęta jest zwolnieniem 
na gruncie VAT po stronie pożyczkodawcy.
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w zeznaniu rocznym składanym 
za rok, w którym wydatek ponie-
siono. Nie można zatem doko-
nać odliczenia ulgi na etapie ob-
liczania miesięcznych zaliczek 
na podatek. Inaczej jest z kosz-
tami. Te rozliczane są na bieżą-
co w momencie ich poniesienia.

Dobrą wiadomością jest też 
to, że jeżeli w roku poniesienia 
wydatków na tzw. ekspansję po-
datnik ponosi stratę i nie ma od 
czego odliczyć ulgi, to ulgi nie 
traci. W przypadku gdy podatnik 
poniósł za rok podatkowy stra-
tę albo wielkość jego dochodu 
jest niższa od kwoty przysługu-
jących mu odliczeń, odliczenia – 
odpowiednio w całej kwocie lub 
w pozostałej części – dokonu-

J ednym z pomysłów w ra-
mach Polskiego Ładu, któ-
ry ma wspierać przedsię-

biorców, jest ulga na ekspansję. 
Ulga przysługiwać ma gene-
ralnie w dwóch przypadkach. 
Po pierwsze, w przypadku eks-
pansji na nowe rynki – i nie ma 
tu znaczenia, czy wprowadzany 
produkt jest nowy, czy też był 
wcześniej już sprzedawany na 
innych rynkach lub rynku. Waż-
ne, aby trafiał tam, gdzie do-
tychczas nie był oferowany. Po 
drugie, ulga przysługuje wtedy, 
gdy na rynek wprowadzany jest 
nowy produkt. Chodzi o pro-
dukt, który dotychczas nie był 
oferowany. W tym przypadku 
ulga przysługuje nie tylko wte-
dy, gdy produkt wprowadza-
ny jest na nowy rynek, ale także 
wówczas, gdy trafia on na rynek, 
na którym firma już sprzedawa-
ła wcześniej swoje produkty.

Ile można zyskać?
Sama ulga ma charakter dodat-
kowego odliczenia ściśle okre-
ślonych kosztów. Działa to w ten 

sposób, że podatnik – ponosząc 
koszty związane z wejściem na 
nowy rynek lub też wprowadze-
niem na rynek nowego produk-
tu – standardowo zalicza takie 
wydatki do kosztów uzyskania 
przychodów (kosztów podatko-
wych). Później zaś w rozlicze-
niu rocznym dokładnie tę samą 
kwotę po raz kolejny odlicza od 
swojego dochodu. Efekt jest za-
tem taki, że jeżeli koszty wpro-
wadzenia nowego towaru na 
rynek wynosiły np. 100 tys. zł,  
podatnik w sumie przycho-
dy pomniejszy o 200 tys. zł  
(100 tys. zł zaliczy do kosztów, 
a kolejne 100 tys. odliczy od do-
chodu).

Zysk z takiej operacji w przy-
padku podatnika opodatkowa-
nego stawką 19 proc. jest taki, że 
zaliczenie do kosztów podatko-
wych 100 tys. zł obniża jego po-
datek o 19 tys. zł. Skorzystanie 
z ulgi na ekspansję podnosi taką 
korzyść do 38 tys. zł.

Co ważne i o czym trzeba ko-
niecznie pamiętać, to fakt, że od-
liczenia dokonuje się dopiero 
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Milion złotych premii za wejście na nowe rynki
Nawet dodatkowy milion złotych będą 
mogli odliczyć od dochodu (w zeznaniu 
podatkowym składanym za 2022 r.) 
przedsiębiorcy ponoszący kwalifikowane 
wydatki na promocję wytworzonych 
przez siebie produktów. Będzie to jednak 
możliwe tylko wtedy, gdy będą potrafili 
wykazać, że promocja zwiększyła ich 
przychody ze sprzedaży tych produktów.
 Marek  KUTARBA



z ulgi nie skorzysta. Przepisy 
przewidują dwa takie warunki. Po 
pierwsze, aby korzystać z ulgi, 
podatnik musi w okresie dwóch 
kolejno następujących po so-
bie lat podatkowych (licząc od 
roku, w którym poniesiono wy-
datek) zwiększyć przychody ze 
sprzedaży produktów w stosun-
ku do przychodów z tego tytułu 
ustalonych na ostatni dzień roku 
podatkowego poprzedzające-
go rok poniesienia tych kosztów 
(przepisy na szczęście nie mó-
wią o tym, o ile przychody nale-
ży zwiększyć). Jeśli zatem kosz-
ty zostaną poniesione w 2022 r., 
punktem odniesienia będą 
przychody z 31 grudnia 2021 r.

Drugi warunek dotyczy tego, 
aby w okresie dwóch kolejno na-
stępujących po sobie lat podat-
kowych podatnik osiągnął przy-
chody ze sprzedaży produktów 

dotychczas nieoferowa-
nych lub osiągnął 
przychody ze sprze-
daży produktów do-
tychczas nieofero-
wanych w danym 
kraju.

W obydwu przy-
padkach uwzględ-
nia się wyłącznie 
przychody, z któ-
rych dochód podle-
ga opodatkowaniu na 
terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Chodzi przy tym o miej-
sce opodatkowania, a nie miej-
sce, w którym sprzedano pro-
dukt.

W praktyce zatem podatnik 
może skorzystać z ulgi na eks-
pansję wyłącznie wtedy, gdy 
faktycznie zwiększy sprzedaż 
swoich produktów, albo tych już 
oferowanych (warunek pierw-
szy), albo też dopiero wpro-
wadzanych na rynek (warunek 
drugi), albo też produktów już 
oferowanych, ale wprowadza-
nych na nowy rynek (warunek 
drugi). I tu od razu ważna uwa-
ga. To podatnik musi udowodnić, 
że takie zwiększenie nastąpi-
ło. Musi zatem tak zmodyfiko-
wać swoje ewidencje, aby możli-
we było powiązanie określonych 
produktów oraz przychodów, 
które przynosi ich sprzedaż.

Trzy podstawy ulgi
Trzeba też pamiętać o trzech in-
nych ważnych elementach ulgi 
na ekspansję.

Pierwszy dotyczy tego, że 
w ramach ulgi odliczyć moż-
na tylko takie wydatki, które 
wyraźnie wymieniono w prze-
pisach. Zalicza się do nich wy-
datki poniesione na: uczestnic-
two w targach i związane z tym 
koszty miejsca wystawowego, 
zakup biletów lotniczych na tar-
gi (zarówno dla pracownika, jak 
i podatnika oraz zakwaterowa-
nie i wyżywienie dla tych osób), 
wszelkie działania o charakterze 
promocyjnym oraz reklamo-
wym (w tym na zakup przestrze-
ni reklamowych, przygotowanie 
strony internetowej, publikacje 
prasowe, broszury, katalogi in-
formacyjne i ulotki dotyczące 

je się w zeznaniach za kolejno 
następujących po so-
bie sześć lat podat-
kowych bezpośred-
nio po roku, w którym 
podatnik skorzystał 
lub miał prawo sko-
rzystać z odliczenia. 
Czasu na rozlicze-
nie jest zatem w ta-
kiej sytuacji całkiem 
sporo.

Dwa warunki  
do spełnienia
Aby jednak nie 
było tak różowo, po-
datnik – by skorzystać z ulgi  
– musi spełnić określone wa-
runki. W innym przypadku 
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Ulga na ekspansję

Milion złotych premii za wejście na nowe rynki

Zysk z takiej  
operacji w przypadku 

podatnika 
opodatkowanego 

stawką 19 proc. jest 
taki, że zaliczenie 

do kosztów 
podatkowych  

100 tys. zł obniża 
jego podatek  
o 19 tys. zł.



nych na wymienione wcześniej 
cele, do kwoty nieprzekracza-
jącej milion złotych. Przy czym 
przy ustalaniu kwoty odliczenia 
należy także pamiętać, że po-

datnikowi, który w roku 
podatkowym korzy-
sta ze zwolnień po-
datkowych dotyczą-
cych SSE (Specjalne 
Strefy Ekonomiczne) 
lub przewidzianych 
w ustawie o wspie-
raniu nowych inwe-
stycji, prawo do od-
liczenia przysługuje 
jedynie w odniesie-
niu do kosztów uzy-
skania przychodów 
poniesionych w celu 

zwiększenia przycho-
dów ze sprzedaży produktów, 
które nie są przez podatnika 
uwzględniane w kalkulacji do-
chodu zwolnionego z podatku 
na podstawie tych przepisów. 

produktów), dostosowanie opa-
kowań produktów do wyma-
gań kontrahentów, certyfikaty 
towarowe oraz rejestracje zna-
ków towarowych, przystąpie-
nie do przetargu. Warto podkre-
ślić, że katalog ten ma charakter 
zamkniętej listy. Oznacza to, że 
tylko takie i żadne inne wydatki, 
mogą być rozliczone w ramach 
tzw. ulgi na ekspansję.

Drugi dotyczy tego, że ulga 
obejmuje wyłącznie wydatki, 
które są związane ze zwiększe-
niem przychodów pochodzą-
cych ze sprzedaży produktów. 
Zgodnie z przepisami ustaw po-
datkowych przez produkty ro-
zumie się rzeczy wytworzone 
przez podatnika. Rzeczami zaś 
w rozumieniu Kodeksu cywilne-
go są tylko przedmioty mate-
rialne. Jak z tego wynika, z ulgi 
nie można korzystać wówczas, 
gdy przedmiotem działalności 
podatnika są usługi oraz sprze-

daż rzeczy niematerialnych, np. 
oprogramowania czy licencji. 

Warto też podkreślić, że pod 
pojęciem produktów, o których 
mówią przepisy o uldze na eks-
pansję, nie mieszczą 
się towary handlo-
we zakupione w celu 
dalszej odsprzeda-
ży. Chodzi wyłącznie 
o rzeczy wytworzone, 
czyli wyprodukowane 
przez podatnika.

Nie można 
odliczać 
w nieskończoność
Trzeci element doty-
czy limitu odliczenia. 
Wydatków w ramach 
ulgi na ekspansję nie 
można odliczać w nieskończo-
ność. Zgodnie z przepisami ulga 
na ekspansję pozwala na odli-
czenie w rocznym zeznaniu po-
datkowym wydatków poniesio-

Jeżeli w roku  
poniesienia 

wydatków na tzw. 
ekspansję podatnik 

ponosi stratę 
i nie ma od czego 

odliczyć ulgi, to ulgi  
nie traci. Ma do niej 
prawo przez sześć 

następujących  
po sobie lat.
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FELIETON

Wmediach głównego nurtu panowała cisza 
na temat protestów kierowców ciężarówek 
w Ottawie. Nie dziwi mnie więc fakt, że trwa 

ona dalej po wprowadzeniu przez rząd federalny Ju-
stina Trudeau stanu wyjątkowego na mocy ustawy 
o sytuacjach nadzwyczajnych. 

Jason T. Kenney, premier prowincji Alberta, zapo-
wiedział wniesienie do sądu skargi przeciw rządo-
wi w Ottawie. Działania premiera Trudeau są według 
niego nieproporcjonalne, naruszają na-
turalną sprawiedliwość, wkraczają 
w jurysdykcję prowincji i tworzą nie-
bezpieczny precedens. Na dziś jesz-
cze trzy inne prowincje odcinają się 
od działań rządu w Ottawie.

Kanada to kraj migrantów. Ludzie 
z różnych stron świata przyjeżdżali 
tam w poszukiwaniu lepszego życia. 
Każdy ma prawo mieszkać, praco-
wać i wydawać swoje pieniądze tam, 
gdzie uważa to za stosowne. Migran-
ci wierzyli, że te osobowe prawa każ-
dego człowieka będą tu respektowa-
ne. Dzisiaj widzą, że owoce ich pracy 
nie są już wystarczająco chronione. 

Na interwencję rządu federalnego platforma cro-
wdfundingowa GoFundMe zamroziła 10 mln kanadyj-
skich dolarów zebranych przez darczyńców na rzecz 
protestujących kierowców. Nie jest to jednorazowe wy-
darzenie. Chrystia Freeland, wicepremier i minister 
finansów zapowiada, że planuje na stałe zachować 
swoje uprawnienia do kontrolowania platform cro-
wdfundingowych i portfeli kryptowalutowych. 

Okazuje się, że przeciwnicy protestów ciężarówek 
w Kanadzie są też przeciwnikami kryptowaluty. To ro-
dzaj wirtualnego pieniądza o ciągłej zmieniającej się 

cenie, który nie jest kontrolowany przez rządy. Było to 
wielkie odkrycie dla Jordana Petersona, kanadyjskiego 
psychologa zajmującego się także systemami totali-
tarnymi, który dowiedział się o tym w rozmowie z Sa-
ifedeanem Ammousem, autorem książki „Standard 
Bitcoina”. Paterson był wcześniej przekonany, że pie-
niądz jest i musi być związany z rządem. 

Rządy mają dzisiaj monopol prawny na podaż 
pieniądza. Średniowieczny ekonomista bp Mikołaj 

z Oresme pisał, że król nie może zakazy-
wać w swoim królestwie obiegu uczci-
wych i dobrych pieniędzy i z żądzy 
zysku posługiwać się gorszymi. Do-
radca króla Karola V Mądrego doda-
wał, że jest to nie tylko niedorzeczne, 
ale uwłacza królewskiej godności. 

Najważniejszym źródłem filozo-
ficznym, z którego do dzisiaj może-
my czerpać inspiracje do cywilnego 
nieposłuszeństwa, są nauki św. Toma-
sza z Akwinu. Tomistyczna teoria pra-
wa natury uznaje prawo obywatelskie 
do oporu wobec nieuczciwej i niespra-
wiedliwej władzy. Płynie stąd wniosek, 

że brak jest moralnych podstaw, aby zabraniać po-
wstawania albo nakazywać rozwiązanie stowarzysze-

nia osób, które chcą produkować specyficzny rodzaj 
pieniądza i się nim posługiwać. Państwo nie może  
i nie ma żadnego prawa, by przeszkadzać w powsta-
waniu jakichkolwiek legalnych stowarzyszeń.

Freeland na konferencji prasowej mówiła, że kon-
ta i ubezpieczenia właścicieli ciężarówek biorących 
udział w „Konwoju wolności” będą zablokowane. Go-
tówka to wolność. Kościół powinien być oazą wolności. 
Wystarczy, gdy pozostanie przy tradycyjnej niedziel-
nej tacy.

Kanada  
pachnąca 
przemocą

Migranci wierzyli, 
że osobowe prawa 
każdego człowieka 
będą w Kanadzie 

respektowane.  
Dzisiaj widzą,  

że owoce ich pracy  
nie są już 

wystarczająco 
chronione.
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Szykują się kolejne
uproszczenia w VAT
Ministerstwo Finansów zbiera właśnie opinie do pakietu ponad 20 zmian 
w rozliczeniach VAT. Po ich wejściu w życie ma być szybciej, sprawniej  
i z korzyścią dla przedsiębiorców. Ewa  KONDERAK
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stości gospodarczej, a także 
na poprawie płynności finan-
sowej przedsiębiorstw.

Zmiany w ramach kolejne-
go pakietu SLIM zostały po-

Otakich korzyściach za-
pewnia Ministerstwo 
Finansów, prezentując  

zało żenia do trzeciego pakietu 
SLIM VAT. Tym razem resort 

skoncentrował się na dalszych 
uproszczeniach w fakturowa-
niu, zmniejszeniu formalno-
ści, aby dostosować regulacje 
prawne do obecnej rzeczywi-

PODATKI



W konsekwencji obecnie, 
jeśli np. podatnik, który ustalił, 
że wskaźnik proporcji wynosi 
u niego 98,5 proc., a kwota VAT 
z tytułu dokonanych zakupów, 
która nie może zostać odliczo-
na, w skali roku wyniosła 500 zł, 
ma obowiązek stosowania  
odliczenia proporcjonalnego  
do zakupów związanych z jego 
działalnością opodatkowa-
ną i zwolnioną – nie może 
skorzystać z prawa do odli-

czenia 100 proc. VAT.  
Gdy kwota limi-
tu wzrośnie do  
10 tys. zł, podatnik 
będzie mógł uznać, 
że jego propor-
cja w tym przypad-
ku wynosi 100 proc. 
– i odliczy zatem ca-
łość VAT. 

Zmiana 
w zaliczkach
Ciekawe zmia-
ny szykują się tak-
że w zakresie fak-

turowania, a dokładnie 
dokumentowania zaliczek. Ma 
bowiem zniknąć obowiązek 
wystawienia faktury zaliczko-
wej, jeżeli podatnik otrzyma 
całość lub część zapłaty z ty-
tułu zaliczki, w tym samym 
okresie rozliczeniowym (w tym 
samym miesiącu), w którym 
powstał obowiązek podatkowy 
(np. sprzedał towar), w odnie-
sieniu do czynności, na poczet 
których tę zapłatę otrzymał. 

Przedsiębiorcy będą mo-
gli wybrać, czy dokumentować 
otrzymane zaliczki faktura-
mi, czy ograniczyć się do wy-
stawienia jednej faktury rozli-

czeniowej obejmującej, oprócz 
daty dokonania lub zakoń-
czenia dostawy towarów lub 
wykonania usługi (o ile taka 
data jest określona i różni się 
od daty wystawienia faktury) 
również datę otrzymania za-
płaty zaliczki (o ile taka data 
jest określona i różni się od 
daty wystawienia faktury).

Jeśli chodzi o zmiany, któ-
re mają wpłynąć na poprawę 
płynności finansowej firm, to 
chodzi tu o zmiany dla podat-
ników, którzy korzystają z me-
chanizmu podzielonej płatno-
ści, czyli split paymentu. Będą 
oni mogli środki z rachun-
ku VAT wykorzystać na zapła-
tę m.in. podatku od sprzedaży 
detalicznej czy też podatku to-
nażowego. 

Zmiana w kursach walut
Dodatkowo w ramach SLIM 
VAT 3 ma zostać poszerzo-
ny zakres niektórych zwolnień 
z VAT. Skonsolidowane i ujed-
nolicone mają być wiążące in-
formacje (stawkowa, taryfowa, 
akcyzowa) – ich wydawaniem 
zajmie się jeden wyznaczo-
ny dyrektor Krajowej Admini-
stracji Skarbowej. Ministerstwo 
Finansów planuje także wpro-
wadzenie nowych zasad w za-
kresie przeliczania kursów wa-
lut w przypadku wystawienia 
faktur korygujących; rezygna-
cję z obowiązku drukowania 
dokumentów przez kasy onli-
ne/wirtualne oraz ułatwienia 
w pakiecie VAT E-Commerce.

Ministerstwo planuje, aby 
wszystkie te zmiany weszły 
w życie jeszcze w ostatnim 
kwartale tego roku. 

dzielone na siedem obszarów. 
Są to:
•  poprawa płynności finanso-

wej firm;
•  VAT w obrocie międzynaro-

dowym – mniej formalności;
•  szerszy zakres zwolnień 

z VAT;
•  mniej korekt i przyjazne 

rozliczanie VAT;
•  prostsze fakturowanie 

i mniej obowiązków;
•  obniżanie sankcji VAT;
•  konsolidacja i ujed-

nolicenie wiążą-
cych informa-
cji – prostszy 
i przejrzysty do-
stęp do wiedzy 
podatkowej.

Zmiana  
proporcji
Ważna zmiana, na 
którą warto zwró-
cić uwagę w ramach 
SLIM VAT 3, to ta 
w proporcji VAT 
i jej korygowaniu. 
Zmiana ma polegać 
na zwiększeniu kwoty pozwa-
lającej na uznanie, że propor-
cja określona przez podatni-
ka wynosi 100 proc. w sytuacji 
gdy proporcja ta przekroczyła 
u niego 98 proc., z obecnych 
500 zł do 10 tys. zł. Dzisiejsze 
regulacje pozwalają uznać, że 
proporcja określona przez po-
datnika wynosi 100 proc., pod 
warunkiem że proporcja prze-
kroczyła 98 proc. oraz kwota 
podatku naliczonego niepod-
legająca odliczeniu, wynikają-
ca z zastosowania tej propor-
cji, w skali roku była mniejsza 
niż 500 zł. 
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W ramach  
SLIM VAT 3 ma  

zostać poszerzony 
zakres niektórych 
zwolnień z VAT. 
Skonsolidowane 
i ujednolicone 

mają być wiążące 
informacje 

(stawkowa, taryfowa, 
akcyzowa).

Pakiet SLIM



Ustawa implementująca 
prawo dotyczące sygnalistów 
jest w fazie rządowych prac le-
gislacyjnych. W projekcie usta-
wy zakreślono 14-dniowy okres 
vacatio legis. Wpłynęło jed-
nak szereg różnych opinii do 
tego projektu, sugerujących, 
że termin obowiązywania usta-
wy powinien zostać wydłużony. 
Konfederacja Lewiatan chciała-
by jego wydłużenia nawet do  
6 miesięcy. BCC proponowało 
90 dni. Szacuję, że ostatecznie 

Czy dyrektywa unijna obligu-
je do wdrożenia prawa o sy-
gnalistach w takim dokład-
nie kształcie, w jakim jest 
ono w niej zapisane, czy może 
państwa członkowskie mają tu 
większą swobodę kształtowa-
nia przepisów? Od kiedy ma 
obowiązywać w Polsce nowe 
prawo o sygnalistach?

Państwa członkowskie są zo-
bowiązane respektować treści 
zawarte w dyrektywie, ale mają 
pewną swobodę kształtowa-

nia krajowych przepisów przy 
implementacji do wewnętrz-
nego prawa. Chociaż dyrekty-
wa dotyczy ochrony sygnali-
stów zgłaszających naruszenia 
prawa unijnego, można spo-
dziewać się, że państwa człon-
kowskie skorzystają z możliwo-
ści rozszerzenia tego zakresu 
ochrony na naruszenia prawa 
krajowego. Dyrektywa wręcz do 
tego zachęca. Projekt polskiej 
ustawy o sygnalistach wprowa-
dza takie rozszerzenie.
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PRAWO

O nowe regulacje  
nakładające kolejne obowiązki  
na przedsiębiorców,  
związane z unijną dyrektywą  
o tzw. sygnalistach, pytamy 
dr hab. Magdalenę Błaszczyk, 
adwokata w kancelarii Grabowski 
i Wspólnicy Kancelaria Radców 
Prawnych sp.k. w Warszawie.
 Rozmawiał Robert AZEMBSKI



w życie w tym roku – zapewne 
jeszcze w pierwszej połowie.

Nie da się ukryć, że instytu-
cja sygnalisty w polskich 

uwarunkowaniach ko-
jarzy się z donosiciel-
stwem.

Rzecz jasna nie można 
tu liczyć na natychmia-

stowy aplauz. Wszystko 
będzie zależało od tego, jak 

narzędzia, w które 
wyposaża usta-

wa, będą wykorzystywane i czy 
będą one zachęcające dla osób, 
które mają z nich korzystać. Za-
leżeć będzie też od ostateczne-
go kształtu ustawy.

Dla dobrego odbioru insty-
tucji sygnalisty bardzo istotne 
będzie też jej „wprowadzenie” 
– sposób, w jaki zostanie ona 
przedstawiona społeczeństwu. 
Obserwując medialną dyskusję 
na ten temat, która trwa od je-
sieni ubiegłego roku – od opu-
blikowania projektu ustawy na 

termin vacatio legis może zo-
stać wydłużony do miesiąca. 
Widać też, że projektodawca 
odniósł się do uwag, za-
powiadając modyfikację 
projektu ustawy.

Po wniesieniu do 
Sejmu projekt usta-
wy o sygnalistach za-
pewne będzie proce-
dowany sprawnie. To 
nie jest kontrowersyj-
ny akt prawny. Uwa-
żam, że wejdzie 
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Unijne regulacje

Co dla firm
oznacza

wdrożenie prawa
o sygnalistach?



stopniu przedsiębiorców? Do 
kogo mają być zgłaszane nie-
prawidłowości i w jaki sposób 
mają być rozpatrywane?

Ustawa wprowa-
dzi trzy kanały dla 
zgłoszeń sygnali-
stów, tzw. zgłoszenia 
wewnętrzne niepra-
widłowości, kiero-
wane przez sygnali-
stę bezpośrednio do 
pracodawcy, zgło-
szenia „zewnętrzne” 
– do wyznaczone-
go organu central-
nego, którym będzie 
Rzecznik Praw Oby-
watelskich albo do 
organu publicznego, 
m.in. Prezesa UOKiK, 
oraz tzw. ujawnienia 
publiczne, kiedy sy-

gnalista będzie mógł 
upublicznić nieprawidłowo-
ści, np. przekazując swoje usta-
lenia mediom. Jednak usta-
wa, wzorem dyrektywy, będzie 
skłaniać sygnalistów najpierw 
do dokonania zgłoszenia we-
wnętrznego, potem ewentu-
alnie zewnętrznego (chociaż 
można go też dokonać z pomi-
nięciem zgłoszenia wewnętrz-
nego), a dopiero przy stwier-
dzeniu bezczynności organów 
odbierających zgłoszenie bę-
dzie on mógł dokonać ujaw-
nienia publicznego. W niektó-
rych przypadkach sygnalista 
będzie mógł jednak pominąć 
dwie pierwsze ścieżki.

Bez względu na to, jakiego 
rodzaju zgłoszenie zrobi sy-
gnalista, będzie się to wiązać 
z konsekwencjami dla przed-
siębiorcy, którego takie zgło-

stronie Rządowego Centrum 
Legislacji – odnoszę wrażenie, 
że „przekaz” w sprawie sygna-
listów jest pozytywny. Taka jest 
nasza rzeczywistość i nie ma 
sensu jej kontestować.

Narzędzia, które zostaną 
wdrożone ustawą, nie są też zu-
pełnie nowe. Podobne rozwią-
zanie przewidują np. przepisy 
ustawy o przeciwdziałaniu pra-
niu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu. Już wcześniej 
instytucje obowiązane do sto-
sowania tej ustawy miały obo-
wiązek w swoich procedurach 
uwzględnić obsługę zgłoszeń 
sygnalisty, który mógł dostrzec 
nieprawidłowości w tym obsza-
rze. W sektorze prywatnym 
wiele firm ma już funkcjonu-
jące procedury zgłaszania na-
ruszeń prawa i dla takich pod-
miotów wejście w życie ustawy 
o sygnalistach będzie się wią-
zało jedynie z koniecznością 
ich modyfikacji. To nie będzie 
dla nich żadna nowość, a bar-
dziej nowa jakość znanych już 
rozwiązań.

Ustawa implementująca in-
stytucję sygnalisty w fir-
mach nałoży nowe obowiąz-
ki na przedsiębiorców. Co 
przedsiębiorca powinien mi-
nimalnie wykonać w zakre-
sie dostosowania do nowych 
przepisów?

Zarówno firmy prywatne, jak 
i instytucje sektora publiczne-
go – pracodawcy, w rozumieniu 
projektowanej ustawy – będą 
miały obowiązek przyjąć u sie-
bie tzw. regulaminy zgłoszeń 
wewnętrznych napływających 
od sygnalistów. Czyli będą mu-

siały uregulować w swoim pra-
wie wewnętrznym procedurę 
obsługi takich zgłoszeń, z któ-
rej będzie wynikało w szcze-
gólności, kto i do kogo 
będzie mógł zgła-
szać określone 
ustawą nieprawidło-
wości i jakie działa-
nia następcze będą 
wywoływały zgło-
szenia.

Warto też pod-
kreślić, że małe 
podmioty gospo-
darcze, pracodaw-
cy zatrudniający do 
50 pracowników, za-
sadniczo nie będą 
miały nałożonych 
obowiązków usta-
wowych – doty-
czyć one będą śred-
niej wielkości i dużych 
firm zatrudniających minimum 
50 pracowników. Co nie ozna-
cza, że mała firma nie będzie 
mogła u siebie ustanowić re-
gulaminu zgłoszeń wewnętrz-
nych, jeśli przedsiębiorca uzna, 
że to ma sens. Przy tym tak-
że małe firmy, zatrudniają-
ce do 50 pracowników, muszą 
się liczyć z obowiązkiem przy-
jęcia regulaminu zgłoszeń we-
wnętrznych, jeżeli należą do 
grupy podmiotów objętych wy-
jątkiem od zasady (w projekcie 
ustawy o sygnalistach tym wy-
jątkom został poświęcony art. 
27 ust. 2).

Jakie zgłoszenia sygnalistów 
przewidywać będą przepi-
sy i czym te zgłoszenia będą 
się różnić od siebie? Które do-
tyczyć mogą w największym 
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Bez względu na 
to, jaki jest profil 

działalności 
przedsiębiorcy, 

będzie on musiał 
objąć procedurą 

wewnętrzną 
przyjmowania 

zgłoszeń 
naruszenia prawa 
w tych wszystkich 

obszarach, o których 
będzie mowa 

w ustawie.



czeństwo produktów, zamówie-
nia publiczne, rynki finansowe, 
ochrona środowiska naturalne-
go czy bezpieczeństwo trans-
portu. Bez względu jednak na 
to, jaki jest profil działalności 
przedsiębiorcy, będzie on mu-
siał objąć procedurą wewnętrz-
ną przyjmowania zgłoszeń 
te wszystkie naruszenia pra-
wa, w tych wszystkich obsza-
rach, o których będzie mowa 
w ustawie. Będzie musiał wpi-
sać je do swojego regulaminu. 
Sygnalista jest przy tym chro-
niony ustawowo przed działa-
niami odwetowymi, bez wzglę-
du na to, jaki kanał zgłoszenia 

wybierze. Warunkiem 
ochrony jest jedynie 
dopełnienie prze-
słanek koniecznych, 
żeby taką ochronę 
uzyskać – w szcze-
gólności „dobra 
wiara” sygnalisty, tj. 
jego przekonanie, 
że naruszenie, któ-
re zgłasza, rzeczy-
wiście miało miejsce.

Dlaczego w za-
kresie spraw, któ-
re mogą podlegać 
zgłoszeniom, nie 
ma spraw pracow-
niczych? To, że nie 

ma tych, które pod-
legają pod przepisy usta-
wy Kodeks pracy, jest jeszcze 
zrozumiałe, ale dlaczego do-
niesienie sygnalisty ma nie 
dotyczyć umów regulowa-
nych prawem cywilnym? 

Pierwotny projekt usta-
wy faktycznie nie przewidywał 
„obsługi” zgłoszeń naruszenia 

prawa o charakterze indywidu-
alnym, czyli tylko w interesie 
zgłaszającego sygnalisty. Jed-
nak z odniesień autora projek-
tu ustawy, Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej, do wy-
branych uwag zgłoszonych do 
tego projektu wynika, że przepis 
ograniczający możliwość skła-
dania takich zgłoszeń zostanie 
usunięty z projektu. Prawdą jest, 
że dyrektywa takiego wyłącze-
nia nie zawiera. Dlatego tzw. 
działania następcze mogą rów-
nież dotyczyć takich zgłoszeń, 
które dotyczą naruszenia pra-
wa w sprawach indywidualnych.

Każdy pracodawca będzie 
musiał „obsługiwać” zgło-
szenia napływające od swo-
ich pracowników, którzy w tym 
momencie staną się sygnali-
stami podlegającymi ustawo-
wej ochronie. Ustawowa ochro-
na – odpowiednie gwarancje 
i środki prawne – będzie jednak 
dotyczyć bardzo szerokiego 
grona sygnalistów – nie tylko 
osób zatrudnionych na umowę 
o pracę, ale też m.in. świadczą-
cych pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W interesie 
pracodawców będzie uwzględ-
nienie w przyjmowanych re-
gulaminach jak najszersze-
go grona osób uprawnionych 
do składania zgłoszeń o na-
ruszeniach prawa. Pamiętaj-
my bowiem, co się stanie, jeśli 
przedsiębiorca nie zorganizu-
je „obsługi” dla określonego 
zgłoszenia. Sygnalista wyko-
rzysta wówczas zgłoszenie ze-
wnętrzne do Rzecznika Praw 
Obywatelskich, czy UOKiK, któ-
re to organy nadadzą dalszy 
bieg sprawie. 

szenie dotyczy. Najkorzyst-
niejszym działaniem, z jego 
punktu widzenia, będzie przy-
jęcie i prawidłowa obsługa 
tzw. zgłoszenia wewnętrznego. 
Często będzie ono dotyczyło 
naruszeń drobniejszych, któ-
rym nie nadaje się biegu pro-
cesowego, np. w postaci po-
stępowania karnego. Chodzi 
o takie naruszenia prawa, które 
firma może rozwiązać we wła-
snym zakresie. Na pewno mniej 
korzystne dla firmy byłoby 
skorzystanie przez sygnali-
stę ze zgłoszenia zewnętrzne-
go, bo wówczas – nawet jeśli 
ostatecznie okaże się, że na-
ruszenie, którego ono 
dotyczyło, nie mia-
ło miejsca albo było 
drobne – może stra-
cić ona na tym wi-
zerunkowo. Stąd tak 
ważne jest, żeby re-
gulaminy wewnętrz-
ne naruszeń były 
dobrze przemyśla-
ne i budziły zaufanie 
potencjalnych sy-
gnalistów. Każdy po-
winien być „uszyty 
na miarę” dla firmy, 
która go przyjmuje.

Czego będą mo-
gły dotyczyć zgło-
szenia sygnalisty? 
Czy nie będzie się on obawiał 
negatywnej reakcji ze stro-
ny przedsiębiorstwa, którego 
będzie dotyczyło zgłoszenie?

Naruszenie prawa zosta-
ło zarysowane szeroko, ale 
sprecyzowano, jakich obsza-
rów w szczególności może ono 
dotyczyć. Są to m.in. bezpie-
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W sektorze 
prywatnym 

wiele firm ma 
już funkcjonujące 

procedury 
zgłaszania naruszeń 

prawa i dla takich 
podmiotów wejście 

w życie ustawy 
o sygnalistach 

będzie się 
wiązało jedynie 

z koniecznością ich 
modyfikacji.



takie jak licznik kalorii czy dobór 
rodzaju kuchni. Docelowo apli-
kacja zintegrowana zostanie ze 
stroną internetową poszerza-
jącą wiedzę, jakie zachowania 
i postawy człowieka mają cha-
rakter prozdrowotny. 

Twórcom nowej inicjatywy 
zależy na tym, by aplikacja in-
tegrowała sprawdzone, naj-
lepsze firmy cateringowe, spe-
cjalizujące się w dietetycznym, 
zdrowym jedzeniu sprzeda-
wanym w pudełkach. Dlatego 
do współpracy zapraszają tyl-
ko najlepszych, utrzymujących 
stałą, wysoką jakość. Dzięki 
temu użytkownik – konsument 
będzie wybierał z już wyselek-
cjonowanej oferty. W aplika-
cji dostępne będą tylko te cate-
ringi, które spełniają najwyższe 
standardy pod każdym wzglę-
dem, a przy tym są cateringa-
mi powszechnymi, przystępny-
mi cenowo.       

W Polsce z diet pudełko-
wych korzysta ok. 700 tys. osób, 
a szacunki mówią o 2 mln po-
tencjalnych amatorów tej for-
muły odżywiania. Dine2Do-
or nie zamierza ograniczyć 
się do tych, którzy już z tego 

Na rynku systematycznie 
przybywa firm dostar-
czających diety pudeł-

kowe prosto do biura i do domu. 
W Polsce jest ich już ok. 700. 
W latach przedpandemicz-
nych rynek ten rósł w tempie 
10–15 proc. W dwóch ostatnich 
mocno przyspieszył, osiągając  
30-procentowy wzrost. 

Wybór dań jest ogrom-
ny i utrudniony. Tym bardziej 
że rynek firm dostarczających 
je jest rozproszony. O części 
z nich można już śmiało po-
wiedzieć, że to firmy profesjo-
nalne, dysponują bowiem wła-
snym zapleczem kuchennym 
i transportowym, zachowują 
wymogi BHP i utrzymują wy-
soką jakość produktu oraz sa-
mych procesów produkcyjnych. 
Część to jednak jeszcze niewiel-
kie przedsięwzięcia startupo-
we, które dopiero zamierzają się 
rozwinąć.   

Integracja ofert    
Stworzona przez twórców fin-
techu Provema aplikacja Di-
ne2Door integruje ofertę firm 
cateringowych i ich diet pudeł-
kowych na jednej, łatwej w ob-

słudze platformie. Dostępna 
jest już w sklepie Google Play 
oraz App Store. Oprócz podsta-
wowej funkcji, czyli sugerowania 
optymalnej diety, posiada pro-
ste i użyteczne funkcjonalności, 
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Aplikacja, która nada nową jakość życiu
Nie w tym rzecz, żeby korzystać z tej aplikacji, wybierając tylko optymalną 
dla siebie dietę pudełkową. Chodzi o to, żeby korzystając z niej, próbować 
zmienić też swoje myślenie – postarać się prowadzić zdrowszy tryb życia, 
lżejszy w sensie dosłownym i w przenośni oraz bardziej satysfakcjonujący. 
Taka myśl przyświecała twórcom nowatorskiej aplikacji Dine2Door, 
pomagającej w prosty i optymalny sposób wybierać diety spośród najlepszych 
ofert firm cateringowych w Polsce.



typu posiłków korzystają, chce 
przekonać do tej formy odży-
wiania kolejne osoby. 
Przede wszystkim te  
mieszkające w du-
żych i średniej  
wielkości miastach, 
w wieku między 25. 
a 55. rokiem życia, 
aktywne sportowo 
i prozdrowotnie na-
stawione do życia. 
I przede wszystkim 
mające chęć popra-
wy swojego życia 
w zgodzie z ekologią.  

Diety pudełkowe są szcze-
gólnie polecane ludziom, któ-
rzy dużo pracują, często na 
zmianę w biurze i w domu. Są 
atrakcyjne także dla praco-
dawców, którzy mogą stworzyć 
z nich benefit dla pracownika, 
unikając w ten sposób sytuacji, 
że ten „znika” na dłuższy czas, 
wychodząc na obiad. Pozwala to 
firmie w oczywisty sposób za-
oszczędzić czas i pieniądze.

Robert Kamiński, tworząc 
podstawy modelu bizneso-
wego dla nowej aplikacji, wy-
korzystuje doświadczenia, ja-
kie nabył przy pracy nad znaną 
kartą „Multisport” Benefit Sys-
tems. Jednak Dine2Door będzie 
dużo bardziej zaawansowa-
nym technologicznie 
rozwiązaniem: 
z biznesowe-
go punktu wi-
dzenia jest to 
marketplace.

Promocja zdrowego stylu
Plany, które Kamiński chce re-

alizować, są ambitne:     
– Nie chcemy wy-

łącznie dostarczać 
diety, będąc jedynie 
porównywarko-wy-
szukiwarką – tłuma-
czy. – Chcemy, by 
przysłużyła się ona 
do wykreowania na 
szerszą skalę nowe-
go, zdrowego stylu 
życia Polaków. Mamy 
nadzieję wpłynąć 

na zmianę zwyczajów kulinar-
nych naszych roda-

ków. Skłonić 

ich, by odżywiali się regular-
nie, zdrowo i świadomie, a ca-
teringi pudełkowe doskona-
le się do tego nadają. Chodzi 
o to, by były one wykorzysty-
wane jako część poważnego 
planu na zdrowe życie. Promo-
wać będziemy więc takie życie, 
w którym także  sport  i aktyw-
ność  fizyczna, obok samej die-
ty, mają swoje istotne znaczenie 
– dodaje współtwórca aplikacji 
Dine2Door. 

Systematycznie przybywa 
ludzi, którzy chcą schudnąć nie 
tylko przed wakacjami czy waż-
nymi imprezami, ale zamierzają 
zmienić swój sposób odżywa-
nia się, wykluczając chociażby 
z diety niektóre produkty. Apli-
kacja im to umożliwi. 

– W tym wszystkim chodzi 
też o dobrze pojętą ekologię, by 
nie kupować niepotrzebnie je-
dzenia, którego część potem się 
wyrzuca. Warto zamawiać do-
kładnie tyle, ile się potrzebuje – 
zaznacza Robert Kamiński. 

– Będziemy naprawdę 
szczęśliwi, jeśli po jakimś czasie 
użytkownicy zamówionej przez 
nas diety będą mogli powie-
dzieć, że żyje im się teraz zdro-

wiej i lepiej – do-
daje.  

Aplikacja, która nada nową jakość życiu
Dine2Door

Mamy nadzieję 
wpłynąć na 

zmianę zwyczajów 
kulinarnych naszych 

rodaków. Skłonić 
ich, by odżywiali się 
regularnie, zdrowo 

i świadomie.
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Robert  
Kamiński,  
prezes firmy  
Dine2Door.
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Nie – będą one procentowym 
ograniczeniem wyliczanym 
na podstawie obecnego zuży-
cia „chemii” rolniczej w krajach 
UE. Polska stosuje dziś znacz-
nie mniej środków ochrony ro-
ślin i nawozów niż choćby Niem-
cy, Francja, Holandia czy Dania, 
ale – co wynika wprost z unij-
nych ustaleń – będziemy zmu-
szeni do jeszcze mocniejszego 
zaciśnięcia „nawozowego pasa”. 
Nie jest to na pewno rozwiązanie 
sprawiedliwe, ale przecież takie-
go względem polskich rolników 
ze strony unijnych urzędników 
oczekiwać nie mogliśmy. 

Faktem jest, że europejska 
produkcja zbóż musi ucierpieć, 
ponieważ tak zwane rolnictwo 
ekologiczne wiąże się z niższą 
skalą produkcji. Eksperci bran-
ży twierdzą, że – w zależności 
od regionu Europy – spadki pro-
dukcyjne wynieść mogą od kil-
ku do nawet 20 proc. Znajdzie 
to swoje odzwierciedlenie we 
wskaźnikach produkcji i ekspor-
tu zbóż, ale rykoszetem uderzy 
także w sektor hodowlany. Na-
leży pamiętać, że zdecydowana 
większość zbóż produkowanych 
w kraju to rośliny paszowe. Spa-
dek produkcji spowoduje niższą 
podaż pasz (przy prognozowa-

Wzrost cen ener-
gii i transportu może 
poważnie zachwiać 

stabilnością finansową wie-
lu gospodarstw rolnych nasta-
wionych na produkcję roślinną. 
Rolników niepokoją też rekordo-
wo wysokie ceny nawozów, które 
nie spadną do akceptowalnego 
poziomu do czasu, aż zakoń-
czy się wielka batalia o gaz. Na 
nic zdadzą się tu rządowe inter-
wencje i karkołomne kombina-
cje z podatkiem VAT, bo w całym 
tym galimatiasie Polska jest tyl-
ko stosunkowo niewielkim trybi-
kiem. Trudno także szukać po-
mocy na zewnątrz, bo ceny 
gazu, paliw czy nawozów są 
dziś wysokie niemal wszę-
dzie. Pandemia koronawirusa 
uwypukliła także znany od 

lat problem, czyli niedobór 
pracowników. Ten przekła-
da się z kolei na wyższe 

koszty zatrudnienia, które za-
uważalnie uderzają rolników po 
kieszeniach. 

Niższa skala produkcji
Również wieloletnia perspek-
tywa może okazać się dla pro-
ducentów zbóż rozczarowują-
ca. Wszystkiemu winne są unijne 
fanaberie zawarte w nowej stra-
tegii dla rolnictwa, jaką jest Euro-
pejski Zielony Ład. Rolnicy będą 
zmuszeni do obligatoryjnego 
odłogowania ziemi, przeznacze-
nia 25 proc. areału na produkcję 
ekologiczną (wytyczne UE przy-
prawiają tu o ból głowy) oraz na-
wet kilkudziesięcioprocentowego 
ograniczenia stosowania nawo-
zów i środków ochrony roślin. 

Szczególnie ostatni z punk-
tów powinien rolników martwić, 
ponieważ ograniczenia nie do-
tkną poszczególnych krajów 
członkowskich równomiernie. 
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Rynek zbóż – czy powinniśmy się martwić?
Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 zadowoli 
producentów zbóż. Departament Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych (USDA) prognozuje, że na rynku pojawi 
się o ok. 3 proc. więcej ziarna niż przed rokiem, 
a jego ceny – kolejny już raz – powinny być wysokie. 
Sektor produkcji zbożowej musi jednak borykać się 
z problemami, które dotykają także innych gałęzi 
gospodarki rolnej. Rafał  KUJAWA



33 mln ton samej tylko pszenicy 
– to mniej więcej tyle, ile wyno-
szą zbiory zbóż ogółem w Pol-

sce. Wyższe zbiory pszenicy 
prognozowane są tak-

że w Argentynie i Unii 
Europejskiej. Spad-
ki dotknąć mają na-
tomiast Stanów Zjed-
noczonych, Rosji 
i Kanady. 

Pandemia koro-
nawirusa przełożyła 
się na wzrost popy-
tu na produkty zbo-
żowe. Wzrosły przez 
to ceny ziarna, któ-
re osiąga rekordo-
we poziomy – naj-
wyższe od ośmiu lat. 
Nic nie wskazuje tak-
że na to, aby w naj-
bliższym czasie mia-

ły one spaść. 

Wysokie ceny
Przyszłość światowego rynku 
zbóż zależy w znacznej mierze 
od sytuacji na linii Rosja–Ukra-

ina. W przypadku zaognienia 
się konfliktu między Kremlem 
a Kijowem pod znakiem zapy-
tania staną dostawy pszenicy 
z państw, które łącznie odpowia-
dają za ponad 30 proc. światowej 
produkcji tego zboża. Już dziś na 
giełdach widoczne są znaczące 
wahania spowodowane niesta-
bilną sytuacją. 

Jak podaje Zintegrowa-
ny System Rolniczej Informacji 
Rynkowej w Polsce, ceny zbóż 
poszybowały w górę szcze-
gólnie w ostatnich miesiącach. 
Pszenica konsumpcyjna jest 
droższa o 41 proc. niż przed ro-
kiem, a za żyto konsumpcyj-
ne zapłacić trzeba o 77 proc. 
więcej. Kilkudziesięcioprocen-
towe zwyżki cenowe widocz-
ne są także na rynku zbóż pa-
szowych.  Nic nie wskazuje na 
to, aby w najbliższym czasie 
sytuacja cenowa miała ulec 
zmianie. Pod znakiem zapy-
tania pozostają tylko przyszłe 
wahania spowodowane nową 
unijną polityką. 

nym wzroście popytu), wzrost 
ich cen, a finalnie kolejny wzrost 
cen żywności pochodzenia zwie-
rzęcego. 

Ukraińska zwyżka
Jak szacują eksper-
ci USDA, świato-
we zbiory zbóż (po 
wyłączeniu zbio-
rów ryżu) w se-
zonie 2021/2022 
mogą wynieść aż  
2 279 mln ton. To 
wynik o 3 proc. lep-
szy niż w ubiegłym 
roku. Co ważne, sza-
cunkowe światowe 
zapotrzebowanie na 
zboża wynieść ma  
2 281 mln ton, co 
sprawi, że ich świa-
towe zapasy nieco się 
skurczą. 

Szczególne znaczenie ma tu 
pszenica, której zbiory szaco-
wane są na poziomie o 0,4 proc. 
wyższym niż przed rokiem. 
Głównym sprawcą zwyżki ma 
być Ukraina. Za naszą wschod-
nią granicą w tym sezonie rolni-
cy zebrać powinni o 30 proc. (!) 

więcej pszenicy niż przed ro-
kiem. Z Ukrainy pocho-

dzić będzie zatem około 
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Rynek zbóż – czy powinniśmy się martwić?

Polska stosuje dziś 
znacznie mniej 

środków ochrony 
roślin i nawozów  

niż Niemcy,  
Francja, Holandia,  
czy Dania, ale – co 
wynika z unijnych 

ustaleń – będziemy 
zmuszeni do jeszcze 

mocniejszego 
zaciśnięcia 

„nawozowego  
pasa”.



frontu walki z niedzielnym han-
dlem. Rozmawialiśmy z panem 
Bujarą kilka razy. Za każdym ra-
zem jego stanowisko było takie 
samo i absolutnie nieprzejedna-
ne: w dzień odpoczynku należy 
odpoczywać, zgody na zmusza-
nie zatrudnionych do pracy nie 

Państwo, zamiast bić gło-
wą w mur, tropiąc mar-
ketowych „przestępców” 

uciekających się do coraz to 
nowszych, sprytnych wybie-
gów omijania zakazu handlu 
w siódmy dzień tygodnia, po-
winno raczej wznowić rozmowy 

z branżą. Może uda się jednak 
wypracować jakiś kompromis?

Nie powinno być tak, że 
wszystkich – niczym jakimś za-
klęciem – wiąże jeden związek 
zawodowy z Alfredem Bujarą 
(przewodniczącym sekcji handlu 
NSZZ „Solidarność”) na czele 
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Niepotrzebna zabawa w kotka i myszkę
Nadszedł czas, by pomyśleć wreszcie o poważnej rewizji prawa regulującego 
kwestię funkcjonowania super i hiper marketów oraz dyskontów w niedziele 
niehandlowe. Widać bowiem, że branża FMCG nie pogodziła się – i już chyba 
się nie pogodzi – z ustawowym zakazem handlowania w te dni. Gra, jaka 
wywiązała się pomiędzy marketami a państwem, może i jest nieco zabawna, 
ale nikt na niej nie korzysta, łącznie z samymi pracownikami sklepów i ich 
klientami. Robert AZEMBSKI



dlowych w niedziele 
zostało uszczelnione. 
Placówka handlo-
wo-pocztowa może 
działać w dni wolne od 
pracy jedynie w przy-
padku, gdy działal-
ność pocztowa stano-
wi co najmniej 40 proc. 
jej przychodu. Dyskont 
czy inny sieciowy mar-
ket nie może już uda-
wać poczty i otwierać 
się w siódmy, niehan-

dlowy dzień tygodnia.
Ponieważ jednak rynek bywa 

źródłem niezwykle kreatyw-

nych pomysłów, taki np. sklep 
Intermarche w Cieszynie zaczął 
działać w „święty dzień” jako... 
dworzec autobusowy. Po nie-
przychylnej reakcji Państwowej 
Izby Pracy porzucił tę koncep-
cję na rzecz uruchomienia czy-
telni. Gdyby i to się nie udało, 
może stanie się też wypożyczal-
nią sprzętu sportowego? Pomy-
słów może być bez liku. Pole do 
ich kreacji, także przez inne sieci 
handlowe, jest bardzo szerokie.

Inspekcja nie przepuści
Chyba jednak nie chodzi o taką 
zabawę w kotka i myszkę, do 

ma i nie będzie. Ko-
niec, kropka.

Jak nie poczta,  
to czytelnia...
W efekcie takiej „nie-
przemakalnej” po-
stawy związków za-
wodowych swoje 
stanowisko utwardzi-
ło także państwo, wy-
dając bój marketom 
uciekającym się do 
różnych wybiegów 
przy omijaniu prawa. Od po-
czątku lutego tego roku prawo 
regulujące pracę placówek han-
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Zakaz handlu w niedziele

Zamiast walczyć 
z rynkiem, 

znacznie lepiej jest 
znaleźć racjonalne 
i satysfakcjonujące 

dla wszystkich 
wyjście z tej 
niezabawnej  
zgoła gry.

Niepotrzebna zabawa w kotka i myszkę



28 proc. ankietowanych. Pola-
cy chcą móc robić zakupy w nie-
dziele, bo nie lubią zakazów (50 
proc.), a także nie mają czasu na 
chodzenie do sklepów w pozo-
stałe dni tygodnia (37 proc.). Co 
dziesiąty ankietowany wskazuje, 
że zakaz handlu w niedzielę jest 
negatywny, bo uniemożliwia im 
pracę w ten dzień.

– Wyniki są stabilne i widać 
zdecydowaną przewagę osób, 
które oceniają go negatywnie. 
Zdania są bardziej podzielone, 
jeśli chodzi o kwestię, jak praca 
handlu w niedzielę powinna być 
uregulowana, choć także prze-
wagę mają osoby chcące w ten 
dzień kupować — cytuje „Rzecz-
pospolita” Agnieszkę Górnicką, 
prezes Inquiry.

Dziennik cytuje również 
Krzysztofa Poznańskiego, dy-
rektora zarządzającego Polskiej 
Rady Centrów Handlowych, któ-
ry przypomniał, że od 2018 r. 
apeluje o przywrócenie handlo-
wych niedziel i wskazał, że pan-

demia COVID-19 tylko 
wzmocniła stanowisko 
PRCH. Głównym ar-
gumentem przywró-
cenia handlu w nie-
dziele już teraz ma być 
fakt, że ruch w cen-
trach handlowych roz-
łożyłby się na siedem 
dni w tygodniu, dzięki 
czemu łatwiej byłoby 
kontrolować sytuację 
epidemiczną w kraju. 
Krzysztof Poznański 
podaje też przykład 

innych krajów Unii Europejskiej, 
jak Włochy, które powoli odcho-
dzą od ograniczeń handlowych 
w niedziele. 

której zaangażowano także siły 
Państwowej Izby Pracy? PIP 
oświadczyła, że już w pierw-
szych dniach po wejściu w życie 
nowych przepisów uszczelnia-
jących niektórzy przedstawicie-
le branży handlowej próbowali 
omijać zakaz niedzielnego han-
dlu. Twierdzi też, że – o zgrozo – 
pojawiły się próby zatrudnienia 
pracowników w sklepach samo-
obsługowych, które tylko na po-
zór nie prowadziły handlu. 

Katarzyna Łażewska-Hryc-
ko, główny inspektor pracy, za-
apelowała do przedsiębiorców, 
aby – jak to określiła – „rozwa-
żyli podjęte decyzje bizneso-
we pod kątem obowiązujących 
przepisów i nie prowadzili dzia-
łalności pozorowanej”. PIP do-
stała rozkaz z góry: ma reago-
wać, analizować i weryfikować 
nieprawidłowości i niezgodne 
z ustawą działania. Inspektorzy 
mają kontrolować przestrzega-
nie przepisów, a w razie stwier-
dzenia ich naruszenia, podjąć 
„dostępne i określone środ-
ki prawne”. Inspekcja grozi ka-
rami finansowymi – nawet do  
100 tys. zł.

Pani Inspektor Katarzyna Ła-
żewska-Hrycko i zwolennicy 
bezwzględnego zakazu handlu, 
obiecując zapewnienie zatrud-
nionym prawa do odpoczynku 
i spędzania niedzielnego cza-
su z rodziną, zdają się nie brać 
pod uwagę faktu, że nie wszyscy 
pracownicy tego po prostu chcą. 
Niektórzy woleliby popracować 
i dodatkowo zarobić. Ustawa eli-
minuje także możliwość dora-
biania całej rzeszy studentom, 
którym niedziela otwierała kie-
dyś taką sposobność.

Zarabiać, póki jeszcze się da
Jest jeszcze jedna, rzadziej do-
strzegana kwestia. Zakazywanie 
ludziom pracy może być kla-
sycznym strzałem w kolano, je-
śli chodzi o modelowanie rynku. 
Już teraz pracownicy są elimino-
wani na rzecz rosnącej liczby kas 
samoobsługowych. Przybywa 
placówek handlowych praktycz-
nie niewymagających pracowni-
ków do bieżącej obsługi – z cza-
sem i tych nielicznych zapewne 
zastąpią roboty. Handel prowa-
dzi już dwadzieścia sześć Żabek 
Nano, w pełni autonomicznych 
placówek handlowych – bez kas 
i płacenia gotówką. Takich zau-
tomatyzowanych, bezobsługo-
wych marketów będzie coraz 
więcej, bo i inne sieci handlo-
we mają świadomość, że obni-
ża im to znacznie koszty pracy. 
Równolegle stale rośnie zdalna 
sprzedaż. Za lat kilka, kilkana-
ście, może okazać się, że ludzi do 
organizowania sprzedaży pod-
stawowych produktów potrzeba 
naprawdę niewielu. Albo 
wcale. Warto i to wziąć 
pod uwagę. Zamiast 
więc walczyć z ryn-
kiem, znacznie lepiej 
jest znaleźć racjonal-
ne i satysfakcjonujące 
dla wszystkich wyj-
ście z tej niezabawnej 
zgoła gry.

Większość 
przeciw
Tym bardziej że, jak 
wynika z sondażu 
agencji Inquiry opublikowanego 
w „Rzeczpospolitej”, zakazu nie 
popiera 57 proc. Polaków, a jego 
utrzymania chciałoby tylko  
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Jest jeszcze  
jedna, rzadziej 

dostrzegana kwestia. 
Zakazywanie 

ludziom pracy może 
być klasycznym 

strzałem w kolano, 
jeśli chodzi 

o modelowanie 
rynku.

57
proc.

Polaków 
nie popiera 

zakazu 
handlu 

w niedziele 
– wynika 
z sondażu 

agencji 
Inquiry.

GOSPODARKA





Polskie czołgi
mają oczy
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go, zamówił u astronoma zestaw 
instrumentów obserwacyjnych, 
gdzie obok lunet zażyczył so-
bie także polemoskop. Co cieka-
we, Heweliusz, który praktyczne 
zastosowanie swojego wynalaz-
ku widział głównie na polu wal-
ki, osobiście wykonał instru-
ment dla przyszłego polskiego 
króla. Dalekowid polowy – bo 
tak również nazywano polemo-
skop – pozwalał na dokonywa-
nie obserwacji pola bitwy zza 

przeszkód terenowych, 
uniemożl iwiając 
wykrycie obserwa-
tora, a więc i ostrze-
lanie go pociskami. 
To, że nowinki tech-
niczne, które mogły 
pomóc w uzyskaniu 
przewagi nad wro-
giem, interesowały 
przyszłego monar-
chę Jana III Sobie-
skiego, świadczy 
jedynie o wszech-
stronności zainte-
resowań ostatniego 

króla-wojennika.
Czy tę historię znał w XX wieku 

przyszły wynalazca peryskopu 
odwracalnego? Tego nie wiemy. 
Pewne jest natomiast to, że wy-
nalazek Gundlacha miał zapew-
nić Polsce (i aliantom) przewagę 
nad wrogiem. Ale nie uprzedzaj-
my faktów…

Żyjemy w czasach, gdy od-
żywają demony woj-
ny przywołujące na myśl 

– dosłownie – czasy na krótko 
przed wybuchem II wojny świato-
wej. Toczące się negocjacje mię-
dzy Kremlem a NATO kojarzą się 
niektórym z rokiem 1938 i Mona-
chium, kiedy wojna już wisiała na 
włosku.

Dziś, oprócz uwarunkowań ge-
opolitycznych, oczywista jest po-
nad 80-letnia różnica technolo-
giczna, która ma ogromny wpływ 
na siłę presji, jaką może wywierać 
na swoim sąsiedzie mocarstwo 
gromadzące na granicy śmiercio-
nośną broń pancerną typu czołgi, 
które – w przeciwieństwie do tych 
z roku 1938 – nie są ślepe. A to, że 
nie są ślepe, sprawił Polak. Rudof 
Gundlach.

Zaczęło się od… Heweliusza
Zanim przejdziemy do mało zna-
nego XX-wiecznego wynalaz-
ku nazywanego dzisiaj perysko-
pem Gundlacha, który tak bardzo 
zrewolucjonizował współczesne 

pole walki, przenieśmy się do 
XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. 
Będzie to mała dygresja zwią-
zana z historią wynalezienia pe-
ryskopu, która – jak się 
okazuje – także zwią-
zana jest z Polakiem. 
Mowa o Janie Heweliu-
szu – znanym polskim 
astronomie, ale także 
i wynalazcy. Heweliusz 
już w 1637 r.  skonstru-
ował urządzenie, któ-
re nazwał polemoskop, 
a które uważane jest za 
pierwowzór peryskopu.

Opis niezwykłego 
instrumentu oraz do-
kładne rysunki tech-
niczne gdański astro-
nom zamieścił w dziele 
„Selenografia, czyli opisanie 
Księżyca”, wydanym w Gdań-
sku w 1647 r. (łac. Selenographia 
sive Lunae descriptio). Wynalaz-
kiem Heweliusza zainteresował 
się nie kto inny jak Jan Sobieski, 
który w 1668 r., piastując urząd 
marszałka wielkiego koronne-

Tuż przed wybuchem II wojny światowej tylko polskie 
czołgi miały… oczy. A stało się tak dzięki genialnemu 
w swojej prostocie pomysłowi Rudolfa Gundlacha  
– polskiego inżyniera i wojskowego. To Polak wygrał 
wyścig na wynalazek, który sprawił, że czołgiści 
z wnętrza pojazdu mogli dostrzec wszelkie zagrożenie 
i na nie reagować. Jarosław  MAŃKA

Chociaż nikt nie 
wątpił, że wynalazek 

Polaka przyczynił 
się do zwycięstwa 
nad Niemcami, to 
już w przypadku 
uiszczenia opłaty 

licencyjnej wszyscy 
licencjobiorcy 
zaliczyli się  
do kategorii 
wątpiących.
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do oddziału macierzystego”, któ-
rym był 4 Dywizjon Samochodo-
wy w Łodzi, z jednoczesnym od-
komenderowaniem do Wydziału 
Samochodowego Departamentu 
VI Wojsk Technicznych Minister-
stwa Spraw Wojskowych. Gun-
dlacha, który w wojsku awanso-
wał na porucznika, interesowały 
nowinki techniczne i nowoczesne 
konstrukcje. W 1929 r. był głów-
nym projektantem samocho-
du opancerzonego wz. 29, który 
powstał na bazie podwozia sa-
mochodu ciężarowego Ursus A. 
Wprawdzie samochodów wz. 29 
wyprodukowano jedynie 13 sztuk, 
ale praca nad projektem zaowo-
cowała czymś jeszcze – Gun-
dlach połknął konstruktorskie-
go bakcyla. Dzięki wrodzonemu 
talentowi szybko zaczął piąć się 
po szczeblach kariery. W następ-
nym roku awansował na kapitana, 
zajmując 1. lokatę w korpusie ofi-
cerów samochodowych. W 1932 r. 
pełnił już służbę w Wojskowym 
Instytucie Badań Inżynieryjnych 
w Warszawie. Po kolejnym awan-
sie – na stopień majora – zo-
stał szefem Wydziału Projektów 
i Konstrukcji Biura Badań Tech-
nicznych Broni Pancernych. 

W tym czasie sytuacja mię-
dzynarodowa II RP – po zaję-
ciu przez Hitlera Zagłębia Ruhry 
i „bezruchu” aliantów – zaczęła 
niepokoić polską generalicję. Dla 
wszystkich stało się jasne, że doj-
ście do władzy w Niemczech tego 
austriackiego malarza nie wróży 
niczego dobrego.

Peryskop Gundlacha
Doświadczenia I wojny światowej 
wskazywały dobitnie, że głów-
ną bronią przyszłej wojny z pew-

Waleczny student 
Rudolf Gundlach urodził się na 
ziemi łódzkiej (pod Żyrardo-
wem) w 1894 r. Po ukończeniu 
szkoły średniej w Łodzi postano-
wił kształcić się na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Ryskiej. 
Był rok 1910 i nic nie zapowiada-
ło, że niebawem polskiemu stu-
dentowi przyjdzie walczyć o nie-
podległość Polski. Jednak już na 
carskiej politechnice Gundlach 
szukał kontaktów z Polakami, za-

pisując się do polskiej korporacji 
akademickiej Welecja.

Wszystko zmieniło się czte-
ry lata później wraz z wybuchem 
I wojny światowej. W sercach 
polskich studentów Politechniki 
Ryskiej odżyły nadzieje na nie-
podległą Polskę. Ryga nie le-
żała blisko linii frontu, jednak 
już w 1915 r. postępy wojsk nie-
mieckich w dawnych Inflantach 
spowodowały ewakuację uczel-
ni do Moskwy. W stolicy impe-
rium Gundlach kontynuował stu-
dia aż do… powołania do carskiej 
armii. Nie było wyjścia – stu-
dent musiał włożyć carski mun-

dur. Jednak szybko zmieniająca 
się sytuacja w Rosji po wybuchu 
bolszewickiej rewolucji ułatwi-
ła Gundlachowi dezercję i służbę 
w polskich formacjach w Bobruj-
sku nad Berezyną, gdzie przez 
kilka miesięcy istniała „Rzecz-
pospolita Bobrujska”. Mimo suk-
cesów w walce z bolszewika-
mi wysunięta na wschód polska 
placówka musiała się w 1918 r. 
poddać Niemcom (po rosyjsko-
niemieckim pokoju brzeskim). 

Gundlach nie zamierzał jednak 
składać broni. Postanowił prze-
drzeć się do Polski, dalej walcząc 
w wojnie polsko-bolszewickiej.

Samochód opancerzony  
wz. 29
Po zakończeniu wojny 1920 r. Ru-
dolf Gundlach, będąc czynnym 
wojskowym, został odkomen-
derowany do ukończenia prze-
rwanych studiów. Naukę na Poli-
technice Warszawskiej zakończył 
w 1925 r. dyplomem inżyniera 
mechanika. Jeszcze tego same-
go roku, po „ukończeniu odko-
menderowania na studia powrócił 

W 1929 r. Ru-
dolf Gundlach 
był głównym 
projektantem 
samochodu 
opancerzone-
go wz. 29.
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Prace nad konstrukcją i bu-
dową czołgów ruszyły pełną 
parą w Niemczech i Rosji, z cze-

go Polska doskonale zda-
wała sobie sprawę. 
W tej dziedzinie byli-
śmy sporo zapóźnie-
ni, jednak i nad Wisłą 
ruszyły – nadzorowa-
ne przez Gundlacha – 
prace nad nowocze-
snymi czołgami typu 
7TP i 10TP.

Gundlach osobiście 
skupił się nad proble-
mem ograniczonego 
pola widzenia czołgi-
stów i tutaj zaskoczył 

wszystkich – w 1934 r. rozwiązał 
problem, nad którym głowiło się 
wielu konstruktorów świata. Pol-
ski inżynier zbudował peryskop 
odwracalny G wz. 34 (nazywany 
także peryskopem Gundlacha).

Polak wpadł na pomysł, aby 
to nie człowiek kręcił się w środ-
ku wozu odwracając od jednego 
wizjera do drugiego, ale żeby to 

sam wizjer kręcił się dokoła. Po-
mysł oraz rozwiązanie były nie-
zwykle proste, tym bardziej więc 
genialne. Zastosowany przez Po-
laka ruchomy pryzmat umożli-
wiał obserwację terenu również 
za obserwatorem, co dawało peł-
ne (360 stopni) pole widzenia 
w trakcie jazdy.

Wynalazek Gundlacha stał się 
ścisłą tajemnicą. Bardzo szybko, 
bo już w 1936 r., peryskop trafił 
do produkcji seryjnej w zakładach 
lwowskiej Fabryki Przyrządów 
Mierniczych i był montowa-
ny w polskich pojazdach pancer-
nych (tankietka TKS i czołg 7TP). 
W 1938 r. Rudolf Gundlach opa-
tentował swój wynalazek m.in. 
w USA, Grecji, Finlandii, Anglii, 
a nawet w Niemczech.

Międzynarodowa kariera 
Peryskop odwracalny Gundlacha 
doskonale sprawdził się na polu 
walki we wrześniu 1939 r. Szcze-
gólnie dobrze spisywały się no-
woczesne polskie czołgi 7TP 
wyposażone w ten rodzimy wy-
nalazek. Niestety, wraz ze zdoby-
tymi przez wroga czołgami pery-
skop trafił do Niemiec i do ZSRR. 
Warto przypomnieć, że w 1939 r. 
rosyjskie czołgi były niemal  
ślepe, o czym Armia Czerwo-
na boleśnie przekonała się wal-
cząc z Finami. Sytuacja zmieniła 
się w 1943 r., gdy peryskop od-
wracalny stał się nieodłącznym  
wyposażeniem radzieckich T34 
i T70.

Po wybuchu wojny Polska za… 
1 zł „sprzedała” licencję na pro-
dukcję peryskopu Gundlacha 
brytyjskiej firmie Vickers-Arm-
strong. Wszak cel był wspól-
ny – walka z Niemcami. Angli-

nością będzie broń pancerna. To 
właśnie czołg był w stanie prze-
łamać front. Nowa broń posia-
dała jednak zasadni-
czą wadę – bardzo 
ograniczone pole 
widzenia. Prace nad 
wynalezieniem in-
strumentu, który wy-
posaży czołg w sku-
teczne i bezpieczne 
dla czołgistów pole 
widzenia, ruszy-
ły w większości eu-
ropejskich państw. 
Prób i pomysłów 
było wiele, jednak 
żaden z nich nie oka-
zał się zadowalający. Przez wie-
le lat jedynym „okiem” czołgisty 
były wąskie poprzeczne szpary 
w pancerzu pojazdu, zabezpie-
czone rodzajem przezroczystej 
pleksi. Jednak przez te szpa-
ry wpadały do wnętrza czoł-
gu odłamki, nie wspominając już 
o spustoszeniu, jakie siały wśród 
czołgistów miotacze ognia.

Jeden z modeli 
polskiego czoł-
gu typu TP 
z peryskopem 
Gundlacha.

Wprawdzie 
samochodów wz. 29 

wyprodukowano 
jedynie 13 sztuk, ale 
praca nad projektem 
zaowocowała czymś 

jeszcze – Rudolf 
Gundlach połknął 
konstruktorskiego 

bakcyla.
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wych. Zazwyczaj są to już wersje 
zmodernizowane i naszpikowane 
elektroniką, jednak podstawa ich 

działania nadal oparta 
jest na patencie na-
szego polskiego in-
żyniera.

I tutaj mała re-
fleksja – licencja na 
peryskop odwracal-
ny Gundlacha został 
(jak już wspomnia-
no) oddany An-
glikom za złotów-
kę, a niebawem nasi 
alianci odwdzię-
czyli się nam tym, 
że musieliśmy pła-

cić złotem za samoloty, 
w których walczyli polscy lotnicy 
w obronie… Anglii. Warto też do-
dać, że peryskop Gundlacha był 
nielegalnie kopiowany tak przez 
Rosjan, jak i przez Niemców. Cie-
kawe, czy nasi partnerzy z Unii 
Europejskiej i NATO zapłaci-
li nam za to, a przecież przyda-
łoby się – tak w ramach reparacji 
wojennych… 

cy zaczęli masowo instalować te 
peryskopy w swoich czołgach, 
a po nich instalowały praktycznie 
wszystkie walczące armie świata 
(z Armią Czerwoną na czele). Od 
1941 r. innowację Gundlacha za-
częły stosować w wozach pancer-
nych państwa Osi. Zmodyfikowa-
ną wersję polskiego peryskopu 
we wszystkich swoich czołgach 
stosowali także Amerykanie.

Rudolf Gundlach po kampanii 
wrześniowej przedostał się z Pol-
ski (przez Rumunię) do Francji, 
gdzie do czerwca 1940 r. praco-
wał w Biurze Wojennym Przemy-
słu przy Ministerstwie Przemysłu 
w Exile. Po ataku Niemiec na Fran-
cję – ze względu na stan zdrowia 
– nie ewakuował się do Anglii, 
tylko zamieszkał w Vichy. Zapew-
ne sam nie zdawał sobie sprawy 
z międzynarodowej kariery swo-
jego wynalazku. 

Co ciekawe, po zakończeniu II 
wojny światowej nie wrócił do Pol-
ski, ale wrócił za to nad Wisłę jego 
wynalazek jako… radziecka licen-
cja na peryskop MK-4. Przez wie-
le lat był on produkowany przez 
Zakłady Kinotechniczne w Łodzi. 
Polacy nie dali się jednak nabrać 
na „farbowanego lisa” – zało-
ga fabryki bardzo szybko zorien-
towała się, iż radziecki peryskop 
odwracalny MK-4 to tak napraw-
dę wynalazek Gundlacha: pery-
skop odwracalny G wz. 34. Inny-
mi słowy, choć Rosjanie bardzo 
się starali, to „Gundlach” był nie 
do podrobienia.

Farma za patent
Rudolf Gundlach po wojnie po-
został we Francji, gdzie rozpo-
czął długi proces sądowy, do-
magając się opłaty za prawa 

licencyjne za swój (na szczęście 
opatentowany) wynalazek. Pe-
ryskop odwracalny według pro-
jektu Gundlacha został 
wyprodukowany w ty-
siącach sztuk i Pola-
kowi należały się za to 
pieniądze. Te (84 mln 
franków) wywalczył 
w 1947 r., co pozwoliło 
na kupno farmy w Co-
lombes pod Paryżem. 
Warto jednak podkre-
ślić, że pieniądze zo-
stały wypłacone tylko 
przez niektórych pro-
ducentów peryskopu. 
I chociaż nikt nie wąt-
pił, że wynalazek Pola-
ka przyczynił się do zwycięstwa 
nad Niemcami, to już w przypad-
ku uiszczenia opłaty licencyjnej 
wszyscy licencjobiorcy zaliczyli 
się do kategorii wątpiących.

Peryskopy Gundlacha są na-
dal używane w czołgach armii 
całego świata. Do dzisiaj też pe-
ryskop odwracalny jest na wypo-
sażeniu polskich pojazdów bojo-

Peryskop  
odwracalny 

Gundlacha doskonale 
sprawdził się na polu 

walki we wrześniu 
1939 r. Szczególnie 

dobrze spisywały się 
polskie czołgi 7TP 
wyposażone w ten 

rodzimy  
wynalazek.

Tak wyglądał 
peryskop  
odwracalny  
Gundlacha. 



Przez stulecia dostęp do wiedzy był skrajnie ogra-
niczony. Źródła pisane były w depozycie klasz-
torów i urzędów królewskich. Dopiero wynala-

zek druku i następujący kilkaset lat po nim rozwój prasy 
kierowanej do mas sprawił, że słowo pisane stało się 
powszechne. Dziś cały dorobek ludzkości jest dosłownie 
w zasięgu ręki. Nasze smartfony czy komputery oferu-
ją dostęp do wiedzy wytworzonej przez całe poprzednie 
tysiąclecia i powstałej w najdalszych zakątkach świata. 
Krótko mówiąc, obiektywna wiedza po-
winna dziś królować. Powinniśmy być 
epoką ludzi oświeconych, znających 
przeszłość i wyciągających z niej wnio-
ski oraz krytycznie patrzących na rze-
czywistość. A jednak... 

Zjawisko antynauki dotarło także do 
świata nauk ekonomicznych. O ile eko-
nomia polityczna jest z nami od de-
kad, o tyle zaprzeczanie obiektywnym 
zasadom ekonomii pozytywnej prze-
żywa swój nie tyle renesans, ile praw-
dziwy rozkwit. Z ust najważniejszych 
polityków możemy usłyszeć, że zna-
ne reguły ekonomii już nie działają. 
Do gremium tych, którym prawa ekono-
mii dokuczają przy realizacji swoich utopijnych mo-
deli gospodarek czy idei podziału dóbr, dołączają tak-
że niektórzy eksperci i naukowcy. Także oni deklarują, 
że dziś w ekonomii nic nie jest pewne, a ekonomia czy 
polityka finansowa zaczęły wreszcie służyć ludziom, 
a nie dogmatom i „żelaznym prawom”, że bez trudu 
można znaleźć „pieniądze na różne cele, których przez 
ćwierć wieku nie było, bo przecież nie mogło być – jako 
sprzecznych z żelaznymi prawami naukowej ekonomii”. 

Oczywiście powinniśmy dopuszczać inne, nowe opi-
nie oraz innowacyjne podejście do myśli ekonomicznej, 

tym bardziej że faktycznie zmieniają się realia społecz-
ne i gospodarcze. Jednak te wymyślne idee są zdecydo-
wanie szybciej niż później weryfikowane przez empirię. 
Jeszcze rok temu mogliśmy przeczytać, że rozwinięte 
państwa o zjawisku inflacji oraz wysokich stopach pro-
centowych mogą zapomnieć. Tak jakby w Polsce dodruk 
147 mld zł w ciągu roku nie miał sprawić, że wartość pie-
niądza spadnie. Tak jakby zwiększenie podaży pieniądza 
w USA od lutego 2020 r. do lipca 2021 r. o jedną trzecią 

miało nie poskutkować skokiem cen. Dziś 
banki centralne na całym świecie wy-
dają się być zdumione tym zjawiskiem.

Jak widać, wciąż znajdują się tacy, 
którzy mówią, że trzycyfrowy poziom 
zadłużenia publicznego nie jest ni-
czym ryzykownym. Wciąż funkcjonu-
ją tacy, którzy nie dostrzegają, że re-
gulacje (czy to w postaci zwiększonych 
obciążeń podatkowych, czy bardziej 
skomplikowanego prawa) zwiększają 
koszty prowadzenia biznesu, a w kon-
sekwencji cen na półkach sklepowych. 
Nadal są tacy, którzy wierzą, że po-
ziom inwestycji napędzi ustawa,  

a nie zapewnienie przewidywalności 
prawa. Są też tacy, którzy wierzą, że w okresie naj-

wyższej od dekad inflacji, właściwym działaniem jest 
obniżka stóp procentowych (to Turcja) czy zwiększanie 
ekspansji fiskalnej (to Polska wypłacająca w tym roku 
14. emeryturę). 

Rzeczywistość udziela ekonomicznym niedowiarkom 
srogiej lekcji. Klasyczna szkoła ekonomii się sprawdza. 
Nadal obowiązują prawa matematyki, rachunku ekono-
micznego i zdrowego rozsądku. Może czas na właściwe 
nazywanie tych, którzy temu zaprzeczają. Są to zwykli 
ekonomiczni denialiści.

Denializm
ekonomicznyPi
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Rzeczywistość  
udziela 

ekonomicznym 
niedowiarkom srogiej 

lekcji. Okazuje się, 
że nadal obowiązują 
prawa matematyki, 

rachunku 
ekonomicznego 

i zdrowego  
rozsądku.
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podzielają wspólnych dla USA 
i UE wartości demokracji, praw 
człowieka i zasad rynkowych”.

Kogo obejmie DMA?
Prace nad Aktem o rynkach cy-
frowych, znanym też pod swo-
ją angielską nazwą Digital Mar-
kets Act (DMA), rozpoczęły się 
w grudniu 2020 r., kiedy Komi-
sja Europejska przedłożyła pro-
pozycję rozporządzenia. Zeszły 
rok był okresem intensywnych 
prac w Parlamencie Europejskim 
i Radzie UE, angażującym wie-
lu regulatorów, przedstawicie-
li organizacji przedsiębiorców, 
konsumenckich, jak również or-
ganizacje pozarządowe. Ostatni 
etap, czyli trójstronne negocjacje 
pomiędzy Komisją, Radą a PE, 
ruszyły z początkiem 2022 r. 
Nieformalny termin na ich za-

Na największe firmy, czy 
w terminologii Aktu na 
strażników dostępu, ma 

zostać nałożony szereg obo-
wiązków, który z jednej strony 
poprawi konkurencję na unij-
nym rynku cyfrowym i zwięk-
szy ochronę konsumentów, 
a z drugiej strony ograniczy ich 
pozycję. 

W swoim liście skierowanym 
do amerykańskiego prezyden-
ta przewodniczący senackiej Ko-
misji Finansów Ron Wyden oraz 

jej członek Mike Crapo wskazu-
ją, że „pozostawienie tych dys-
kryminacyjnych polityk bez re-
akcji spowoduje zakłócenia 
dla wolnego handlu, stawiając 
w niekorzystnej sytuacji przed-
siębiorstwa amerykańskie i ich 
pracowników, chroniąc krajowe 
przedsiębiorstwa europejskie 
oraz dając nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną innym przedsię-
biorstwom zagranicznym, w tym 
mającym siedzibę w krajach ta-
kich jak Chiny i Rosja, które nie 
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Kontrowersje wokół
unijnego Aktu
o rynkach cyfrowych
Na początku lutego amerykańscy senatorowie 
wezwali prezydenta Joe Bidena do działania przeciwko 
protekcjonistycznej polityce Unii Europejskiej. 
Mowa o Akcie o rynkach cyfrowych, czyli unijnym 
rozporządzeniu, które ma uregulować działania 
największych technologicznych koncernów. 
 Kamila  SOTOMSKA

* autorka jest 
Głównym 

Ekspertem 
ds. Gospo-

darki Cyfro-
wej Związku 

Przedsiębior-
ców i Praco-

dawców



po kolei – jeden, dwa, trzy, czte-
ry, pięć – a może i sześć z Ali-
babą. Ale nie zaczynajmy od 
numeru siódmego, aby włączyć 
europejskiego strażnika”. 

Co ciekawe, amerykańscy se-
natorowie nie kwestionują prawa 
UE do regulowania przestrze-
ni cyfrowej czy nawet celowości 
samego DMA. Zaznaczają jed-
nak, że aby taka regulacja była 
efektywna, powinna odnosić się 

do wszystkich uczestni-
ków rynku, zamiast 
obciążać jedynie ar-
bitralnie wybrane 
amerykańskie firmy.

Koszty  
kontra korzyści
Organizacje przed-
siębiorców ostrze-
gały przed zagro-
żeniami płynącymi 
z protekcjonistycz-
nego charakte-
ru DMA i możliwym 

pogorszeniem relacji ze Stanami 
Zjednoczonymi. Warto zauwa-
żyć, że choć DMA najbardziej 
popierają takie kraje jak Francja 
czy Niemcy, to w obecnej sytu-
acji geopolitycznej utrzymanie 
dobrych stosunków z Waszyng-
tonem jest kluczowe dla nasze-
go regionu.

Kwestie geopolityczne to nie 
jedyne kontrowersje, jakie budzi 
rozporządzenie. DMA jest zako-
rzenione w europejskim prawie 
konkurencji, lecz wraz z wpro-
wadzeniem pojęcia strażników 
dostępu odchodzi od ugrunto-
wanej praktyki, dotyczącej nad-
używania pozycji dominującej 
na rynku, zakazanej pod artyku-
łem 102 Traktatu o funkcjonowa-

niu UE, co niesie za sobą daleko 
idące konsekwencje dla unijnego 
systemu prawnego. 

Co do zasady, DMA ma po-
prawić pozycję europejskich 
przedsiębiorców i konsumentów. 
W tym celu wprowadza szereg 
zakazów i nakazów dla strażni-
ków dostępu. Jednak przepisy są 
zaprojektowane w ten sposób, że 
mogą doprowadzić do negatyw-
nych skutków dla MŚP i użyt-
kowników platform. 

Jako przykład można tu przy-
toczyć zakaz łączenia danych 
z różnych usług oferowanych 
przez tego samego strażnika 
dostępu. Zakaz zmusi platfor-
my do uzyskiwania zgody przed 
każdym możliwym połączeniem 
danych, mimo że dane osobiste 
są chronione na mocy RODO, 
które stanowi, że zgoda jest tylko 
jedną z sześciu równoważnych 
podstaw prawnych do przetwa-
rzania danych. W efekcie Euro-
pejczycy mogą spodziewać się 
znacznie większej liczby okienek 
zgody, ale również spadku funk-
cjonalności usług, w tym rekla-
my targetowanej, która stanowi 
obecnie podstawę modelu biz-
nesowego wielu przedsiębior-
ców. 

DMA budzi również poważ-
ne wątpliwości co do wpły-
wu na bezpieczeństwo usług. 
Ostatecznie należy zastano-
wić się, czy korzyści płyną-
ce z Aktu o rynkach cyfrowych 
będą współmierne do związa-
nych z nim kosztów. To rozwią-
zanie z oczywistych względów 
jest także atrakcyjne dla part-
nerów Provemy. Limit ratalny dla 
klienta mieści się w widełkach od 
30 zł do 5 tys. zł. 

kończenie został wyznaczony 
na koniec marca. Próba inge-
rencji amerykańskich polityków 
w momencie, gdy prace nad no-
wym rozporządzeniem są de 
facto na finiszu, budzi uzasad-
nione emocje i podważa za-
sadność procesu stanowienia 
wspólnotowego prawa.

Zgodnie ze stanowiskiem 
Komisji i Rady strażnikami do-
stępu mają zostać przed-
siębiorstwa, których ob-
roty przekraczają  
6,5 mld euro lub  
których kapitalizacja 
przekracza 65 mld 
euro. Parlament Eu-
ropejski jest inne-
go zdania. Podczas 
grudniowego posie-
dzenia plenarnego 
eurodeputowani za-
głosowali za podnie-
sieniem progów do 
odpowiednio 8 mld 
euro obrotów oraz  
80 mld euro kapitalizacji. Pod-
wyższenie oznacza, że DMA 
obejmie jedynie Google, Ama-
zon, Facebook, Apple oraz Mi-
crosoft (GAFAM). 

Zmiana jest zgodna z pro-
pozycjami europosła Andreasa 
Schwaba, który jest sprawoz-
dawcą DMA w parlamentarnej 
komisji ds. rynku wewnętrznego 
i ochrony konsumentów (IMCO). 
Schwab ma na swoim koncie kil-
ka antyamerykańskich wypo-
wiedzi na forum Europarlamen-
tu, w tym jedną cytowaną przez 
amerykańskich senatorów jako 
dowód na dyskryminujący cha-
rakter rozporządzenia: „UE po-
winna skupić się najpierw na 
największych problemach, idąc 
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W efekcie 
Europejczycy mogą 

spodziewać się 
znacznie większej 

liczby okienek zgody, 
ale również spadku 

funkcjonalności 
usług, w tym  

reklamy 
targetowanej.



Ta książka na polskim 
rynku jest z pewno-
ścią prekursorska. Siły 

zjednoczyli dwaj geopolitycy 
z dwóch stron oceanu – George 
Friedman, były prezes global-
nej agencji wywiadu Stratfor 
i prezes Geopolitical Futures, 
portalu zajmującego się wy-
jaśnianiem i przewidywaniem 
kierunków w polityce mię-
dzynarodowej, oraz dr Jacek 
Bartosiak, prezes think tanku 
Staregy@Future. „Wojna w ko-
smosie – przewrót w geopoli-
tyce” to książka o kosmosie, ale 
nie fantastyka, jak myślą nie-
którzy, słysząc słowo kosmos, 
ale książka o tym, jak ta nowa, 
odkrywana i wykorzystywana 
przez człowieka domena zmie-
nia i zmieni życie na Ziemi.

Kosmos jak ocean
Autorzy traktują kosmos jak ko-
lejny obszar eksploracji przez 
człowieka – po lądzie, mo-

rzu i powietrzu. Co ciekawe, ze 
względu na warunki porównu-
ją planowanie i funkcjonowanie 
strategiczne w kosmosie bar-
dziej do obszaru polityki w do-
menie morskiej niż powietrznej. 
Należy więc myśleć o kosmo-
sie jak o ogromnym oceanie 
– z punktami strategicznymi, 
prądami i miejscami o szcze-
gólnych warunkach grawita-
cyjnych, miejscami, w których 
można osiągnąć większe pręd-
kości przy mniejszym zużyciu 
paliwa i z których można więcej 
zobaczyć albo gdzie samemu 
można być mniej widocznym.

W kosmosie podobny do 
domeny morskiej jest także 
proces decyzyjny i komunika-
cja, która na morzu jest bardziej 
utrudniona, a proces decyzyjny 
zdecentralizowany. Statki nie 
mogą także łatwo zawinąć do 
portu ze względu na duże od-
ległości, podobnie jak przyszłe 
pojazdy kosmiczne.
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Dominacja na Ziemi
zależy od możliwości w kosmosie
Kosmos przestaje być miejscem obcym, odległym i nieistotnym dla zwykłego 
śmiertelnika. Jest celem analiz strategicznych w obszarze wojskowym 
i gospodarczym – staje się teatrem zmagań i rywalizacji o zasoby  
i możliwości, których wykorzystanie wpływa na dominację  
na Ziemi.         Konrad  RAJCA



A wszystko zaczęło się od 
skonstruowanej przez nazistów 
rakiety V2, która w 1942 r., jako 
pierwszy wystrzelony z Ziemi 
obiekt przekroczyła przestrzeń 
kosmiczną. Po wojnie niemiecką 
technologię przejęli Ameryka-
nie i Sowieci.

Konkluzja jest jasna
Autorzy pokazują historię eks-
ploracji kosmosu, obecne tren-
dy i prognozy na przyszłość. 
Punktem centralnym jest jed-
nak rywalizacja w tej nowej do-
menie i wpływ tej rywalizacji 
na sytuację na Ziemi. Sfera ko-
smiczna wpływa na rywaliza-
cję geopolityczną światowego 
hegemona morskiego, jakim są 
Stany Zjednoczone, i rosnącego 
mocarstwa lądowego, o aspira-
cjach zdominowania sfery lą-
dowej Eurazji, do czego aspiru-
ją Chiny. 

Konkluzja jest jasna. Kto 
w większym stopniu przejmie 
kontrolę nad przestrzenią ko-
smiczną, ten będzie dominował 
na Ziemi. Kto rozciągnie swoje 
możliwości wyżej od przeciw-
nika w obszarze Ziemia–Księ-
życ, będzie widział więcej dzięki 
najnowocześniejszym satelitom 
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Przewrót w geopolityce

Dominacja na Ziemi
zależy od możliwości w kosmosie



ność na Księżycu także żelaza, 
platyny i złota. Naukowcy mó-
wią też o ogromnych zasobach 
metali ziem rzadkich na aste-

roidach.
Wiele technolo-

gii, jak pozyskiwanie 
energii słonecznej 
przez satelity, może 
wpłynąć na popra-
wę sytuacji ener-
getycznej na Ziemi. 
Chińczycy intensyw-
nie pracują nad tą 
technologią, co po 
ich udanych próbach 
uruchomienia na kil-
ka minut sztucznego 
Słońca może świad-
czyć o powadze tych 

prac. Zwiększenie obec-
ności w kosmosie to także więk-
sze możliwość koordynacji 
procesów gospodarczych, logi-
stycznych i transportowych na 
Ziemi przy użyciu GPS, Baidu 
(chiński GPS), systemu sateli-
tów i sztucznej inteligencji.

i uzyska większe możliwości 
strategiczne w potencjalnym 
konflikcie na Ziemi, zarówno 
defensywne, jak i ofensywne.

O to m.in. toczy się rywali-
zacja między mającymi zdecy-
dowaną przewagę w kosmosie 
Stanami Zjednoczonymi (do-
minującymi zdecydowanie na 
niższych orbitach Ziemi) i coraz 
bardziej aktywnymi Chinami, 
kończącymi budowę stałej sta-
cji kosmicznej i posiadającymi 
konkretne i ambitne plany lą-
dowania człowieka na Księżycu 
w perspektywie 10 lat (podob-
nie jak Amerykanie), a w dalszej 
kolejności eksploatacji jego za-
sobów. Księżyc, w nowym stra-
tegicznym układzie w kosmosie, 
odgrywa bowiem rolę kluczo-
wą. Jest świetnym miejscem 
obserwacyjnym, posiada łącz-
ność komunikacyjną z Ziemią, 
może także stać się zapleczem 
surowcowym i otwiera pole do 
możliwości dalszej ekspansji 
w kosmosie.

Nowe technologie
Nowy teatr rywalizacji w ko-
smosie dotyczy także techno-
logii i zasobów. Eksploracja ko-
smosu otwiera wiele 
obszarów rozwoju 
technologicznego 
– od nowoczesnych 
sposobów wy-
twarzania paliwa 
(z wody czy z ener-
gii słonecznej) 
umożl iwiającego 
płynne porusza-
nie się kosmosie. To 
pozyskiwanie no-
wych źródeł energii 
przez satelity pro-
sto ze Słońca czy 
wydobycie i wyko-
rzystanie surowców 
księżycowych (takich jak ty-
tan czy hel-3), które przy wy-
korzystaniu zasobów wody 
(występującej na Księżycu 
w postaci lodu) mogą być nie-
zbędne do wytwarzania pali-
wa. Badania wskazują na obec-
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Księżyc jest  
nie tylko  

doskonałym 
miejscem 

obserwacyjnym 
Ziemi. Ma bardzo 
słabą grawitację,  

co umożliwia budowę 
lżejszych budynków, 

a także łatwiejszy 
start obiektów 

stamtąd.



wprost – z Księżyca, ze wzglę-
du na warunki grawitacyjne, ła-
twiej strzela się w kierunku Zie-
mi niż na odwrót. 

Kosmos dla nowych 
odkrywców
Autorzy zwracają tak-
że uwagę na zmienia-
jące się podejście do 
kosmosu. Od utopij-
nej wizji „wspólnego 
kosmosu”, jako ziemi 
niczyjej, do wizji re-
alistycznej, zgodnie 
z którą jest on nowym 
terenem eksploatacji, 
zarobku i zapewnienia 
zysku innowatorom, 
zdobywcom i pań-

stwom władającym poszczegól-
nymi jego obszarami. Wyrazem 
tego jest amerykański program 

Artemis, który określa normy, 
zwyczaje i prawa nowych od-
krywców i eksploatatorów, chiń-
skie plany dotyczące Księżyca 
czy ustawodawstwo amerykań-
skie, które zezwala prywatnym 
firmom na czerpanie zysków 
z działalności kosmicznej. 

Elon Musk, Jeff Bezos czy Ri-
chard Branson to nowi odkryw-
cy, wyznaczający nowe trendy, 
zajmujący nowe pozycje na ko-
smicznym oceanie i czerpiący 
zyski ze swojej działalności.

Wojna 2076
Niezwykle ciekawie prezentu-
je się opisana w książce reali-
styczna symulacja potencjal-
nego konfliktu między Chinami 
a USA w najbliższych dziesię-
cioleciach i roli w tym konflik-
cie możliwości i zasobów ko-
smicznych. Wygląda na to, że 
tradycyjne uzbrojenie nie ode-
gra w tej rywalizacji większe-
go znaczenia. Potencjalny kon-
flikt nie będzie się wiązał także 
z licznymi ofiarami działań wo-
jennych (głównymi bohaterami 
starć będą pojazdy bezzałogo-
we, a ofiarami satelity i infra-
struktura strategiczna).

Kluczową rolę odegrają moż-
liwości obserwacyjne i decyzyjne 
z wykorzystaniem sztucznej in-
teligencji i systemu satelitarne-
go z wykorzystaniem działań cy-
bernetycznych, broni kinetycznej 
i elektromagnetycznej. Wszyst-
ko to, co pozwala na pełne moż-
liwości obserwacyjne, błyska-
wiczne przetwarzanie informacji 
i podejmowanie decyzji. Do tego 
niezbędne jest panowanie w ko-
smosie. I o to toczyć się będzie 
rywalizacja przyszłości. 

Odrębny świat
Ważnym czynnikiem, wskazy-
wanym przez autorów, który 
będzie przełomem w eksplo-
racji kosmosu, jest uniezależ-
nienie się misji kosmicznych 
od dostaw surowców i materia-
łów z Ziemi, np. paliwa. Będzie 
to o tyle ważne, że największe 
koszty wysłania obiektów w ko-
smos pochłania wydostanie się 
z Ziemi. Wiąże się to z ogrom-
nymi potrzebami energetycz-
nymi przekroczenia ziem-
skiej atmosfery. To największy 
koszt energetyczny podróży 
kosmicznej. Znaczne zmniej-
szenie kosztów podróży ko-
smicznych (co już ma miejsce, 
w dużej mierze dzięki sektoro-
wi prywatnemu) i perspektywa 
uniezależnienia się od dostaw 
paliwa i innych surowców na or-
bitę będzie prawdziwym prze-
łomem w eksploracji kosmosu 
przez człowieka.

Kluczem będzie także kon-
trola nad układem Ziemia–
Księżyc, a przede wszystkim 
samym Księżycem, do 
czego – jak się wy-
daje – dążą Chiń-
czycy. Księżyc jest 
nie tylko doskona-
łym miejscem ob-
serwacyjnym Ziemi 
(Chińczycy kon-
centrują się na jego 
ciemnej stronie, 
niewidocznej z Zie-
mi). Ma bardzo sła-
bą grawitację, co 
umożliwia budo-
wę lżejszych bu-
dynków, a także łatwiejszy start 
obiektów stamtąd. Z punktu wi-
dzenia wojskowego – mówiąc 

61FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Przewrót w geopolityce

Zwiększenie 
obecności 

w kosmosie  
to także większa 

możliwość 
koordynacji procesów 

gospodarczych, 
logistycznych 

i transportowych  
na Ziemi.

„Wojna w ko-
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cek Bartosiak, 
Zona Zero, 
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sji. Do 2018 r. udział kosztów 
CO2 w produkcji energii elek-
trycznej wynosił niespełna  
20 proc. W 2022 r. stanie  
się głównym czynnikiem ce-
notwórczym w konwencjonal-
nych jednostkach wytwórczych.

Mniejsza rentowność
Tak szybki wzrost cen upraw-
nień doprowadził do wzro-
stu cen energii elektrycznej, 
ale nawet to nie pokryło w peł-
ni kosztów jej wytworzenia. 
W związku z tym rentowność 
produkcji energii elektrycz-
nej w elektrowniach i elektro-
ciepłowniach konwencjonal-
nych znacznie się zmniejszyła. 
Wzrost cen dodatkowo zbiegł 
się z kilkoma istotnymi czyn-
nikami, takimi jak ograniczenie 
podaży z elektrowni jądrowych, 
czy też ograniczanie dostępno-
ści gazu ziemnego. W efekcie 
również gospodarki nieoparte 
o paliwa węglowe dotknął dra-
styczny wzrost cen energii. 

Polska energetyka zmie-
nia się, ale transformacja 
energetyczna to proces. 

Nadal ok. 70 proc. energii elek-
trycznej wytwarzanej w Polsce 
pochodzi z konwencjonalnych 
elektrowni węglowych, które ze 
względu na Unijną Politykę Kli-
matyczną kupują uprawnienia 
do emisji CO2. W latach 2020– 
–2021 ceny tych uprawnień zano-
towały bezprecedensowy wzrost  
o 50 euro (+300 proc.), co prze-
łożyło się na ponad dwukrot-
ny wzrost kosztów wytwarza-
nia energii, a w konsekwencji na 
ceny prądu. 

Pozyskiwanie tych upraw-
nień jest konieczne do wytwa-
rzania energii z paliw kopal-
nych, w tym z węgla. Środki 
z ich sprzedaży trafiają do bu-
dżetów państw członkowskich 
UE i przynajmniej w połowie 
powinny być wykorzystywa-
ne na transformację energe-
tyczną oraz systemy wsparcia 
dla odbiorców wrażliwych. Nasz 
kraj dysponuje jednak mniejszą 
pulą uprawnień do emisji, niż 
potrzebuje polska gospodarka. 
W latach 2013–2020 wartość 
deficytu wyniosła 13,2 mld zł. 

Koszt unijnej polityki
Na temat struktury kosztów 
produkcji prądu w Polsce oraz 
tego, jaki wpływ na podwyż-
ki cen energii ma polityka kli-
matyczna UE, kampanię infor-

macyjno-edukacyjną prowadzi 
Towarzystwo Gospodarcze – 
Polskie Elektrownie. Kampa-
nia ta – jak podkreślają przed-
stawiciele tego stowarzyszenia 
działającego w obszarze wy-
twarzania energii elektrycz-
nej – odnosi się bezpośrednio 
do rosnących kosztów produkcji 
energii i wskazuje, że 60 proc. 
kosztów jej wytworzenia to koszt 
polityki klimatycznej UE. Sto-
warzyszenie w swoim przeka-
zie odnosi się wyłącznie do ob-
szarów działalności wytwórców 
energii, sprzedających ener-
gię elektryczną na rynku hur-
towym. 

Nie zmienia to faktu, że 
uprawnienia do emisji CO2 stają 
się coraz istotniejszym składni-
kiem ceny energii elektrycznej 
nie tylko w Polsce, ale w całej 
Europie. Elektrownie emitujące 
dwutlenek węgla są zobowią-
zane do umorzenia w każdym 
roku uprawnień odpowiadają-
cych sumie ich rocznych emi-
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Co wpływa na wzrost ceny prądu
Unijna Polityka Klimatyczna jest podstawową przyczyną podwyżek cen prądu. 
W 2016 r. cena uprawnień do emisji CO2 wynosiła ok. 6 euro za tonę. Obecnie 
sięga niemal 90 euro, co oznacza, że w ciągu 5 lat wzrosła 15-krotnie!
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