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Właśnie nadeszła pierwsza rata

I

nwazja Rosji na Ukrainę jeszcze dobitniej uświadomi-

kim Hiszpanię, po drugiej: Niemcy, Holandię i Danię, po

ła nam wszystkim, jak ogromnym błędem i niebez-

trzeciej wreszcie – w pozycji neutralnej – kraje bałtyc-

pieczeństwem jest uzależnienie dostaw surowców od

kie. Największym oponentem tego pomysłu są rzecz ja-

Rosji. W tym przypadku Rosja odgrywa oczywiście rolę

sna Niemcy – najbardziej przyklejone do kremlowskiego

czarnego charakteru, na który ze wszech miar sobie za-

gazu i najmniej zdolne do dywersyfikacji źródeł energii

służyła, ale tak naprawdę sytuacja ta pokazuje, że mimo

państwo UE (aż w 60 proc. uzależnione od dostaw gazu

iż akurat teraz chodzi o Rosję, to każde uzależnienie się

z Rosji). Czym się te przepychanki skończą, trudno na ra-

w tej materii od jednego głównego dostawcy – nieistot-

zie wyrokować. Niemniej po raz kolejny powinny nam one

ne, jaki to będzie kraj – prędzej czy później może oka-

uświadomić, że o bezpieczeństwo energetyczne i unieza-

zać się wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa nasze-

leżnienie się od dostaw surowców musimy zatroszczyć się

go i regionu, w którym żyjemy.

sami, bo nikt za nas tego nie zrobi. Bardziej niż pomocy

My, Polacy mieliśmy tego większą świadomość niż pozostałe kraje Unii Europejskiej – szczególnie te zachodnie,

w tej kwestii spodziewać się raczej powinniśmy kłód rzucanych nam pod nogi.

bo z Rosją mamy na pieńku od „niepamiętnych czasów”,

Tak się składa, że o rozwoju polskiego sektora energe-

więc ostrożność i podejrzliwość w tej materii wyssaliśmy

tycznego i bezpieczeństwie energetycznym Polski rozma-

z mlekiem matki. Zachód jednak – szczególnie Niemcy

wialiśmy 17 marca w gronie wybitnych ekspertów podczas

i Francja – od lat przekonywał sam siebie, że wszystko jest

zorganizowanego przez naszą redakcję Forum Rozwo-

pod kontrolą, nic złego się nie dzieje i dziać się nie może.

ju. Gdy w styczniu planowaliśmy organizację tego wyda-

Dziś ten sam Zachód próbuje udawać moralne oburzenie,

rzenia i przygotowywaliśmy na nie agendę, nikt z nas nie

a mnie jak nic przypominają się w tej sytuacji słowa nieod-

mógł przypuszczać, że dyskusję przyjdzie nam toczyć

żałowanego Stefana Kisielewskiego, który mówił: „To, że

w momencie, gdy za naszą wschodnią granicą będzie mieć

jesteśmy w d…, to jasne. Problem w tym, że za-

miejsce krwawa inwazja, a państwa Unii Europejskiej będą

czynamy się w niej urządzać”. Unia w przy-

się zastanawiały, jak na to wszystko sensownie zareago-

padku surowcowego romansu z Rosją urządza się tak od lat. Czas zacząć
spłacać rachunek i właśnie nadeszła
pierwsza rata...
W europejskich gabinetach trwa

wać. Kolejny argument za tym, że przygotowanym trzeba
być na różne scenariusze, nawet tak czarne i - wydawać
by się mogło – mało prawdopodobne.
Nic więc dziwnego, że w tym numerze „Forum Polskiej Gospodarki” dużo miejsca poświęcamy suwe-

przepychanka o to, co z tym fantem

renności energetycznej, uniezależnianiu się od ro-

zrobić, jakby tutaj zjeść ciastko i mieć

syjskich dostaw i polityce klimatycznej Unii,

ciastko. Na razie punktem spornym jest oddzielenie cen
gazu od cen energii. Po jednej stronie mamy kraje

południa:

Włochy,

Por-

tugalię,

Francję

i przede wszyst-

której cele w tym momencie jeszcze bardziej rozjeżdżają się z rzeczywistością.
Polsce potrzeba teraz roztropności oraz mądrych i skutecznych
decyzji, które gwarantować

nam

będą

bezpieczeństwo
i

niezależność
energetyczną.

ENERGETYKA

Powstanie NABE

W stronę niezależności energetycznej
Na początku marca rząd przyjął
dokument o transformacji sektora
elektroenergetycznego, zakładający
utworzenie Narodowej Agencji
Bezpieczeństwa Energetycznego
(NABE). – Bez tego projektu nie
będzie inwestycji w OZE, a bez
inwestycji w OZE nie będzie polskiego
sektora energetycznego – tłumaczą
zwolennicy powstania NABE.

Krzysztof BUDKA
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Z

godnie z dokumentem

Właścicielem takich aktywów

stopniowo zastępowane jed-

ko sytuacja za naszą wschodnią

sekto-

zostanie Narodowa Agencja

nostkami gazowymi dostosowa-

granicą się uspokoi, Unia Euro-

ra elektroenergetyczne-

Bezpieczeństwa Ener-

„Transformacja

go w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych
ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” z grup kapitało-

getycznego.

nymi do zasilania w przyszłości

pejska wróci do swojej polity-

Kon-

paliwami zeroemisyjnymi, taki-

ki klimatycznej – uważa poseł

zakłada

mi jak biometan czy wodór, oraz

Krzysztof Kozik, członek sejmo-

wyodrębnienie

innymi odnawialnymi źródłami

wej Komisji ds. Energii, Klima-

jedynie

ciepła.

cepcja

elek-

wych spółek energetycznych

trowni węglowych

z udziałem Skarbu Państwa

przy

(PGE, Enea, Tauron oraz należą-

snym pozostawie-

ca do PKN ORLEN Energa) wy-

niu w strukturze

dzielone zostaną aktywa zwią-

koncernów

zane z wytwarzaniem energii

nostek ciepłowni-

elektrycznej w konwencjonal-

czych i kogenera-

nych jednostkach węglowych.

cyjnych. Będą one

jednocze-

jed-

Do 2030 r.
udział węgla
w wytwarzaniu
energii
w Polsce
ma być niższy
niż 56 proc.
Teraz wynosi
ok. 70 proc.

Myślenie długofalowe

tu i Aktywów Państwowych.
– Dlatego należy myśleć długofalowo i tak rozpisać zasa-

– Nie ufałbym zapewnieniom

dy transformacji energetycznej

płynącym od niektórych pro-

dla Polski, by ustalić optymalne

minentów Unii Europejskiej, za-

sposoby wytwarzania energii

chęcających w obecnej sytuacji

elektrycznej i ciepła, czyli zro-

geopolitycznej do wykorzysta-

bić to w najbardziej efektywny

nia energii węglowej. Gdy tyl-

dla nas sposób – dodaje.
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Powstanie NABE
przeprowadzić szybkiej i efek-

neta, dyrektor ds. Badań i Inno-

tywnej kosztowo transforma-

wacji w TAURON Polska Ener-

cji energetycznej, do czego jako

gia SA.

państwo należące do Unii Euro-

Sylwia Koch-Kopyszko i Pa-

pejskiej jesteśmy zobowiązani.

weł Poneta, a także cytowa-

Bez NABE spółki posiadające

ny wyżej poseł Krzysztof Ko-

w portfelu aktywa węglowe nie

zik, byli gośćmi Forum Rozwoju

będą mogły pozyskiwać finan-

– wydarzenia organizowane-

sowania zewnętrznego, co spo-

go w marcu przez naszą re-

woduje spowolnienie tempa in-

dakcję – podczas którego dys-

westycji w odnawialne źródła

kutowaliśmy m.in. na temat

energii – zarówno bezpośred-

rozwoju i bezpieczeństwa pol-

nio przez te spółki, jak też po-

skiego sektora energetycznego.

przez spowolnienie tempa rozwoju

sieci

dystrybucyjnych.

A brak inwestycji w odnawial-

by doprowadzić do zagrożenia

systemu bezpieczeństwa wła-

– NABE będzie rentowna,

na. Jeśli ktoś liczy, że cele sta-

związanego z przerwami w do-

snego kraju, poczynając od kwe-

zatem powołanie tego podmio-

wiane przez politykę klimatycz-

stawach energii elektrycznej,

stii militarnych, po gospodarcze

tu nie jest tożsame z żadnym

ną UE na skutek inwazji Rosji na

z trzeciej wreszcie – pozwolić

i energetyczne. NABE będzie

dodatkowym wsparciem pu-

Ukrainę zmienią się i paliwa ko-

na sprawiedliwą transformację

podstawą bezpieczeństwa ener-

blicznym, a wycena przejmo-

palne wrócą do łask, może się

energetyki przy jednoczesnym

getycznego Polski, a jednocze-

wanych przez Skarb Państwa

mocno przeliczyć. Jak tłuma-

zapewnieniu pokrycia krajowe-

śnie spółki energetyczne, ta-

aktywów będzie miała w pełni

czą pomysłodawcy powołania

go zapotrzebowania na ener-

kie jak Grupa PGE, będą mogły

rynkowy charakter – zapewnia

NABE, stąd właśnie tego typu

gię elektryczną przez krajowych

przeznaczyć większe środki na

prezes Dąbrowski.

rozwiązanie. Ma ono z jednej

wytwórców.

Nie jest to opinia odosobnio-

strony odciążyć spółki energe-

– Przyjęcie przez Radę Mini-

transformację polskiej energetyki – mówi Wojciech Dąbrow-

Priorytetowe inwestycje

energetycznym i technologia-

stopniu może zagrozić bez-

mi OZE, nawiązując do powsta-

pieczeństwu energetycznemu

nia NABE, przypominają, że

Polski.

starzejące się i systematycz-

– Rzeczywiście, bez możli-

nie wyłączane bloki elektrow-

wości inwestycji w OZE nie bę-

ni konwencjonalnych będą co-

dzie w Polsce transformacji

raz bardziej zależne od kosztów

energetycznej. Nie zapewnimy

CO2, co wpłynie negatywnie na

też sobie bezpieczeństwa i nie-

ceny prądu dla polskich konsu-

zależności energetycznej. Każ-

mentów, a w długiej perspek-

dy kraj powinien mieć własne

tywie zmusi Polskę do impor-

cele i prawo do tego, by wła-

towania coraz droższej energii

sną drogą podążać w kierun-

z zagranicy. Do tego utrzyma-

ku tej transformacji – zauważa

nie obecnej struktury właści-

Sylwia Koch-Kopyszko, prezes

cielskiej doprowadzi w dłu-

Stowarzyszenia Zielony Gaz

gim terminie do marginalizacji

dla Klimatu i przedstawicielka

polskich grup energetycznych,

zarządu Europejskiego Stowa-

a co za tym idzie, do spowol-

rzyszenia Biogazu.

nienia całego rozwoju gospo-

– Nikt nie powinien mieć

darczego.

wątpliwości, że w najbliższych

Przedstawiciele rządu oraz

latach priorytetem będą inwe-

spółek energetycznych z udzia-

stycje w OZE. Musimy wspierać

łem Skarbu Państwa uważa-

energetykę rozproszoną, ma-

ją, że stworzenie NABE jest nie-

łoskalową, opierająca się na lo-

zbędne do osiągnięcia redukcji

kalnych zasobach. Tylko tego

ujemnego salda Polski w syste-

typu działania zapewnią roz-

mie ETS, ograniczenia wzrostu

wój polskiego sektora energe-

cen energii elektrycznej w na-

Energetycznej. I dodaje, że bez

tak istotne w kontekście bezpie-

energetyczne.

NABE nie wyobraża sobie dal-

czeństwa energetycznego Pol-

tycznego i zagwarantują bez-

szym kraju oraz zwiększenia

Agresja Rosji na Ukrainę poka-

szego funkcjonowania polskiej

ski? Bez wydzielenia aktywów

pieczeństwo

energetyczne

bezpieczeństwa i niezależności

energetyki.

węglowych nie da się w Polsce

Polakom – dodaje Paweł Po-

energetycznej (w tym zmniej-

strów Programu NABE to ważny sygnał, że Polska stawia na

logie związane z OZE, z drugiej

bezpieczeństwo

nie

transforma-

cji energetycznej, co mogło-

zuje, jak ważne jest budowanie
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węglowych
od 4
największych
wytwórców
energii trafi
do NABE.

ne źródła energii w poważnym

ski, prezes PGE Polskiej Grupy

tyczne i umożliwić im pozyski-

8

bloków

Eksperci zajmujący się rynkiem

Dlaczego powstanie NABE jest

wanie inwestowania w technospowalniać

70

Powołanie
NABE nie wiąże się z żadnym dodatkowym
wsparciem publicznym. Wycena przejmowanych przez
Skarb Państwa
aktywów ma
mieć w pełni
rynkowy charakter.

Jedyna realna opcja
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FELIETON

Łukasz
Warzecha

Starzejące się i systematycznie wyłączane bloki elektrowni konwencjonalnych będą coraz bardziej zależne od
kosztów emisji CO2.

P

Nie bawię się
w bojkot

olacy mają nieodmienną skłonność do przeku-

tuzjaści bojkotu sami zapędzają się w kozi róg – gdy-

wania słusznych idei w ich karykatury. Tak jest

by chcieli być konsekwentni, musieliby nie tylko na za-

z bojkotem firm pozostających w Rosji. Przy czym,

kupach poświęcać dodatkową godzinę na sprawdzanie,

żeby było jasne, nie chcę nikomu niczego zabraniać –

czy przypadkiem nie kupują towaru należącego do fir-

i zresztą nie mogę. Niech sobie każdy bojkotuje, co chce

my wciąż działającej w Rosji, ale też musieliby dla każ-

i ile chce. Nie wyklucza to jednak dyskusji o sensie ta-

dego z nich szukać jakiegoś „bezpiecznego” substytutu.

kich poczynań.

Kolejna wątpliwość to faktyczne uderzenie w polskie

Czy bojkoty konsumenckie ogólnie rzecz biorąc mają
sens? Tak, jak najbardziej. Ale pod pewnymi warunkami.

firmy, takie jak wspomniane Winiary. Polskie oddziały
wielkich koncernów nie decydują o ich polityce i nie mają

Po pierwsze – cel musi być przejrzysty
i jasny: konkretna firma lub marka, która czymś się naraziła. Po drugie – do
bojkotu musi przystąpić wystarczająco
wiele osób, żeby miało to jakiś wpływ
szenia zależności od gazu po-

ny instytucji, które już dzisiaj

przez szybszą realizację in-

chcą aktywnie włączyć

westycji w OZE). Powołanie do

się w realizację pro-

życia agencji przyspieszy też

cesu

transformację sektora energe-

energetyki w Polsce.

tycznego, pozwoli na wypeł-

A rozwój niskoemisyj-

nienie podjętych zobowiązań

nego sektora ener-

klimatycznych i ograniczy emi-

getycznego

syjność gospodarki. Ich zda-

kołem

napędowym

niem to w tej chwili jedyna re-

wielu

powiązanych

alna opcja do zrealizowania

dziedzin gospodarki

sprawiedliwej

transformacji

będzie

transformacji

i wpłynie pozytywnie

w Polsce, w realnej perspekty-

na tworzenie nowych

wie czasowej, bez kosztów prze-

miejsc pracy.

niesionych na społeczeństwo
i bez zwolnień w sektorze energetycznym.
Wydzielenie aktywów wę-

Na własne
życzenie
–

Musimy

Agresja Rosji na Ukrainę obnażyła słabości unijnej po-

Rozwój
niskoemisyjnego
sektora
energetycznego
będzie kołem
napędowym wielu
powiązanych
dziedzin gospodarki
i wpłynie pozytywnie
na tworzenie nowych
miejsc pracy.

dążyć

na zachowanie firmy.
W przypadku firm pozostających

lityki energetycznej.

w Rosji zaczęło się obiecująco, ale

Europa na własne

skończyło groteską. Najlepszym jej

życzenie uzależnia-

przykładem były coraz bardziej po-

na nią wpływu. Za to pracują w nich i zara-

Można
spokojnie założyć,
że gdyby zacząć
się przyglądać
naprawdę wnikliwie
strukturom
właścicielskim,
odkrylibyśmy
rosyjskie powiązania
w połowie albo
i więcej używanych
przez nas
produktów.

ła się od rosyjskie-

krętne rozważania na temat faktycz-

go gazu. Polska po

nej własności stacji sieci Amic, które –

raz kolejny w tym

na ile byłem w stanie je śledzić – nie

trudnym

czasie

doprowadziły do jakiejś wiążącej kon-

musi pokazać unij-

kluzji. To dobry przykład, bo struktury

nym politykom, jaka

własnościowe są dzisiaj nierzadko tak

jest brutalna praw-

skomplikowane, że ich prześledzenie

da. Europa musi być

nie jest możliwe. Można spokojnie zało-

silna także energe-

żyć, że gdyby zacząć się im przyglądać naprawdę

tycznie. Polityka kli-

wnikliwie, odkrylibyśmy rosyjskie powiązania w poło-

matyczna nie może

wie albo i więcej używanych przez nas produktów.

działać na nieko-

Drugi problem z obecnym bojkotem to jego rozle-

rzyść krajów europej-

głość, co rozmywa jego sens. W emocjonalnym unie-

biają Polacy, a nierzadko także Ukraińcy. I to tak naprawdę w nich, nie w Rosję, skierowane jest uderzenie. Jeśli
natomiast ktoś sądzi, że polski bojkot
majonezu Winiary (skądinąd bardzo
dobrego) skłoni kierownictwo Nestle
do wycofania się z Rosji, to musi być
skrajnie naiwny. Nestle podejmowało
decyzję, kalkulując korzyści i straty.
Można też odnieść wrażenie, że bojkot to zabawa dobrze sytuowanej bańki zaangażowanych politycznie ludzi,
przesiadujących godzinami na Twitterze. Zwykłych ludzi po prostu nie stać
na zabawy elity, pozwalające poczuć
moralną wyższość. Polak, któremu inflacja zjadła kilkanaście procent wynagro-

dzenia, kupi to, co jest tanie i względnie dobrej jakości.
Będzie mu wszystko jedno, czy prezes firmy, która ma
powiązanie kapitałowe trzeciego stopnia z polskim producentem tego towaru, potępił już Putina czy jeszcze nie.
Ja się w to bawić nie zamierzam – z prostego po-

glowych z grup energetycz-

do utrzymania silnej i niezależ-

skich i bezpieczeństwa ich oby-

sieniu nawołuje się do bojkotowania m.in. firmy Nestle.

nych uwolni potencjał inwesty-

nej branży energetycznej, tak-

wateli – zaznacza Wojciech

Problem w tym, że Nestle to właściciel kilkudziesięciu

znaczenia, który jednocześnie znacząco utrudnia ży-

cyjny w tej branży i uruchomi

że wspierając reformę unijnego

Dąbrowski, prezes PGE Polskiej

znanych i bardzo popularnych marek, w tym płatków

cie. Polacy i tak robią wystarczająco wiele, żeby pomóc

strumień finansowania ze stro-

systemu handlu uprawnieniami.

Grupy Energetycznej.

śniadaniowych czy słynnego majonezu Winiary. En-

Ukrainie.
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ENERGETYKA

Oszczędzanie prądu

stało się kluczowe

Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost cen
energii, który dotyka wszystkich mieszkańców
Europy. Wcześniej do głównych przyczyn tego
wzrostu należały spekulacje na rynku uprawnień
do emisji CO2 (EU ETS), jednak od momentu
rosyjskiej inwazji na Ukrainę zawirowania na
rynku stają głównym problemem zarówno
w perspektywie krajowej, jak również wpływają
na portfel klienta indywidualnego.

O

d 24 lutego, kiedy Ro-

macji sektora energetycznego

zużycie energii, a w efekcie

sja wzmogła trwający

zakładający utworzenie Naro-

zmniejszyć rachunki za prąd oraz

od 2014 r. atak na Ukra-

dowej Agencji Bezpieczeństwa

pozytywnie wpłynąć na rzecz kli-

inę, zdestabilizowała się nie tyl-

Energetycznego (NABE). Zo-

matu. Pozwoli to także powstrzy-

ko sytuacja geopolityczna, ale

staną do niej przeniesione ak-

mywać

również gospodarcza. Działania

tywa węglowe należące obecnie

kę Rosji, która czerpiąc zyski ze

wojenne niszczą Ukrainę, a po-

do PGE, Taurona, Enei i Ener-

sprzedaży surowców, finansuje

łączone z sankcjami na Rosję,

gi. Dzięki temu spółki będą mo-

swoją agresywną politykę.

utrudniają dostawy produktów

gły skupić się na inwestowaniu

do wielu krajów. Już wiemy, że

w rozbudowę zeroemisyjnych

odbije się to na inflacji, która bę-

źródeł produkcji energii. Zacho-

dzie rosła w całej Europie.

ekspansywną

polity-

Zmniejszajmy zużycie energii

Istnieje wiele sprzętów elek-

wane zostanie bezpieczeństwo

trycznych, które jednostkowo

wojny

dostaw, które stabilizować będą

pobierają niewiele prądu, jednak

uświadomiła europejskim przy-

skupione w NABE elektrownie

używamy ich regularnie i dłu-

wódcom, że należy skorygować

węglowe.

go, np. żarówki. Warto więc wy-

Dopiero

eskalacja

podejście do polityki energetycz-

Prezes PGE Wojciech Dą-

mienić wszystkie bądź te naj-

nej. Kluczowe staje się zapewnie-

browski, komentując powstanie

częściej używane na oświetlenie

nie bezpieczeństwa politycznego

NABE, podkreślał, że ta decyzja

LED. Istotny jest też wybór tary-

i energetycznego Polski, krajów

ma ogromne znaczenie w obli-

fy zakupu energii elektrycznej –

członkowskich UE, jak również

czu agresji Rosji na Ukrainę. Jego

może to być G11, w ramach któ-

niezależności od surowców im-

zdaniem NABE będzie podsta-

rej przez całą dobę naliczana

portowanych z Rosji. Polityka kli-

wą bezpieczeństwa energetycz-

jest taka sama stawka albo ta-

matyczna to wspólny cel unijnych

nego Polski. Projekt opiera się na

ryfa dwustrefowa, w której opła-

dwóch solidnych filarach: stabil-

ty za prąd są niższe w nocy albo

nych źródłach energii oraz przy-

w weekendy.

państw, musi być jednak prowadzona odpowiedzialnie i bez narażania krajów UE i ich obywateli.

System bezpieczeństwa

Na początku marca Rada Ministrów przyjęła projekt transfor-

Materiał
powstał we
współpracy
z Polskim
Komitetem
Energii
Elektrycznej

spieszeniu inwestycji w OZE.

Więcej skutecznych sposobów

Eksperci PKEE nie mają wątpli-

na oszczędzanie energii można

wości, że ceny energii będą rosły.

znaleźć na uruchomionej przez

Dlatego tak istotne są zmiany,

Polski Komitet Energii Elektrycz-

które pomogą nam zmniejszyć

nej stronie liczysieenergia.pl.
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RePowerEU

ENERGETYKA

Co dalej z polityką klimatyczną Unii?
Komisja Europejska przedstawiła plan działań
RePowerEU, którego celem jest całkowite
uniezależnienie Unii od rosyjskich paliw kopalnych
w ciągu najbliższych pięciu lat. Kluczowe w tym
zakresie mają być dywersyfikacja dostaw gazu
oraz zwiększenie produkcji biometanu, przyśpieszenie
wykorzystania wodoru oraz upowszechnienie
energetyki wiatrowej, słonecznej i pomp ciepła.

Kamila SOTOMSKA

R

Plan na uniezależnienie

nych źródeł energii. Stały do-

morskiego oraz wycofanie bez-

stęp gazu w przystępnych ce-

płatnych uprawnień do emisji

nach miały zapewnić: obecnie

dla sektora lotniczego. Ponadto

sokimi cenami energii. Niepew-

Warto przy okazji zauważyć,

zawieszony rurociąg Nord Stre-

proponuje wprowadzenie sys-

ność dostaw jedynie potęguje

że RePowerEU całkowicie pomi-

am 2 oraz stale rozwijana in-

temu handlu uprawnieniami do

ten problem, co, niestety, dzia-

ja kwestię wygaszania aktyw-

frastruktura gazowa. Wojna za

emisji dla transportu drogowe-

ła na korzyść Rosji. Dlatego 8

nych elektrowni atomowych na

wschodnią granicą Unii Euro-

go oraz budownictwa. Ta dru-

marca br. Komisja Europejska

terenie UE, które stanowią naj-

pejskiej przypomniała miesz-

ga zmiana oznacza, że każdy

przedstawiła plan działań Re-

lepsze, bo obecnie dostępne

kańcom Starego Kontynentu

mieszkaniec UE będzie musiał

PowerEU, którego celem jest

źródło energii. Belgia w obliczu

o konieczności zapewnienia su-

odprowadzić opłaty za emi-

całkowite uniezależnienie

wojny na Ukrainie opóźniła o 10

werenności energetycznej. Jed-

sję CO2 wyemitowa-

Unii od rosyjskich

lat plan wygaszania elektrowni

paliw

osyjska agresja na Ukra-

wadzonej od końca II wojny

nocześnie w sposób najbardziej

nego podczas ogrze-

inę wstrząsnęła światem

światowej pacyfistycznej poli-

brutalny pokazała konsekwen-

wania swojego domu

UE od miesięcy zmaga się z wy-

RePowerEU
całkowicie pomija
kwestię wygaszania
aktywnych elektrowni
atomowych na
terenie UE, które
stanowią najlepsze,
bo obecnie dostępne
źródło energii.

do zaimplementowania na dużą
skalę (pompy ciepła).

kopalnych

atomowych. Wydaje się więc, że

w ciągu najbliższych

Niemcy, największa gospodarka

pięciu lat. Kluczowa

Europy, również powinny prze-

w tym zakresie bę-

myśleć swój odwrót od ener-

dzie – zdaniem Ko-

getyki jądrowej. Niemniej, po

misji – dywersyfi-

krótkiej chwili zawahania, Ber-

kacja dostaw gazu

lin wykluczył wydłużenie okre-

oraz

su eksploatacji swoich obiektów

i postawiła pod znakiem

tyki Niemiec czy synchroniza-

cje ponad dwóch dekad mięk-

oraz jeżdżenia pry-

zapytania wiele z dotych-

cji sieci energetycznych Ukra-

kiej polityki względem Władi-

watnym

czasowych działań. W efek-

iny i Mołdawii z europejską

mira Putina, ukierunkowanej na

dem! Propozycja zo-

cie staliśmy się świadkami

siecią kontynentalną. Atak Ro-

zabezpieczenie dostaw taniego

stała

ogromnych zmian, w tym

sji na Ukrainę postawił jedno-

gazu.

nawet przez przed-

nałożenia bezpreceden-

cześnie pod znakiem zapytania

Europejska polityka klima-

sowych sankcji na Ro-

przyszłość europejskiej polity-

tyczna stawia przed państwa-

cji proekologicznych,

ki klimatycznej.

mi członkowskimi cele, które już

jako

w czasach pokoju budziły oba-

znaczącym

wy o wpływ na ceny energii,

szeniem

a za tym na skutki gospodar-

energetycznego oraz po-

Do tej pory koncepcja unij-

czo-społeczne. W celu urze-

tencjalnie nieprzynosząca za-

biometanu, przyśpieszenie wy-

zmusza nas do zadawania

nej

czywistnienia

mierzonych rezultatów.

sję, porzucenia pro-

Dwie dekady
miękkiej polityki

* a utorka jest
Głównym Ekspertem
ds. Gospodarki
Cyfrowej Związku
Przedsiębiorców
i Pracodawców
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transformacji

energe-

samocho-

skrytykowana

stawicieli

organizazagrażająca
zwiękubóstwa

przyśpiesze-

nie zmian planowanych w ramach pakietu „Fit for 55”,
a w szczególności
zwiększenie

produkcji

jądrowych.

Pytania
o suwerenność
Wojna

w

Ukrainie

korzystania wodoru oraz upo-

coraz większej liczby pytań

tycznej była w dużej mierze

pejskiego Zielonego Ładu oraz

Jeśli chodzi o nowe rozwią-

wszechnienie energetyki wia-

o suwerenność energetyczną

oparta o gaz ziemny jako przej-

uczynienia UE pierwszym kli-

zania, które zostały zapropo-

trowej, słonecznej i pomp ciepła.

poszczególnych krajów Eu-

ściowe źródło energii stabi-

matycznie-neutralnym regio-

nowane w ramach „Fit for 55”,

Propozycje te mają pewne

lizujące

system

założeń

Euro-

ropy. Choć RePowerEU za-

energetycz-

nem na świecie Komisja Euro-

warto wymienić graniczny wę-

techniczne ograniczenia (bio-

wiera

ny z coraz większym udziałem

pejska przedłożyła pakiet „Fit

glowy mechanizm dostosowaw-

metan i wodór dla większości

odnośnie

wciąż niestabilnych odnawial-

for 55”, obejmujący 13 wnio-

czy (CBAM) czy innymi słowy

państw UE są wciąż melodią da-

cji dostaw gazu, zdaje się

sków legislacyjnych. Zakłada

cło węglowe, którym obciążone

lekiej przyszłości), do tego nie-

on nie doszacowywać rzeczywi-

on rewizję istniejących rozwią-

będą produkty importowane na

które rozwiązania są żmudne

stych skutków rosyjskiej agresji

zań oraz wprowadzenie zupeł-

teren Wspólnoty w zależności

i powinien zostać uzupełniony

nie nowych działań.

dobre

propozycje

dywersyfika-

od ilości dwutlenku węgla wy-

o propozycje, których realizacja

Reformie podlegać ma unij-

emitowanego przy ich produk-

ma rzeczywisty i natychmiasto-

ny system handlu uprawnienia-

cji. Naturalnie CBAM również

wy wpływ na poprawę bezpie-

mi do emisji CO2 (ETS). Komisja

budzi obawy o wzrost kosztów

czeństwa państwa UE.

Europejska planuje rozszerze-

dla przedsiębiorców, a w ślad za

nie systemu dla transportu

nimi – dla konsumentów.
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Henryk Kowalczyk

WYWIAD NUMERU

Wystarczyło wspomnienie o małym atomie w polskiej energetyce,
by natychmiast podniósł się głos sprzeciwu za naszą zachodnią granicą.
Nie będziemy jednak zmieniać decyzji i zrobimy wszystko, by szybko
uniezależnić się od rosyjskich surowców. Zainteresowani rosyjskim gazem
i węglem nie przeszkodzą nam w drodze do tego uniezależnienia się
– mówi nam wicepremier Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Rozmawiał Robert AZEMBSKI
Czy Polskę stać na wielomie-

szyli z pomocą. Rząd podjął

będzie dalej i jak długo. Jed-

sięczną, systemową pomoc –

natychmiastowe decyzje i nie

no wiem na pewno – pomagać

utrzymywanie na różne spo-

pytał się o pieniądze z Unii.

będziemy tak długo, jak będzie

soby uchodźców z Ukrainy?

Uważam oczywiście, że powin-

to potrzebne. Również później,

Otrzymamy wsparcie finanso-

niśmy otrzymać wsparcie Unii

przy odbudowie.

we na tę pomoc z Unii Europej-

Europejskiej, ale jak na razie nie

skiej czy z USA?

możemy dostać należ-

Mówimy

o

podstawowym

nych nam środków

prawie do życia. To nie jest kwe-

z Funduszy Odbudo-

stia tego, czy nas stać. Polacy po-

wy. No cóż, np. takie

kazali dobitnie, nie po raz pierw-

„biedne kraje”, ma-

szy zresztą, co tak naprawdę

jące bardzo rozbu-

oznacza słowo SOLIDARNOŚĆ.

dowane interesy go-

Nasi sąsiedzi zostali napadnięci

spodarcze z Rosją,

przez bezwzględnego agresora.

jak Francja i Niem-

Tego samego, który 17 września

cy, otrzymały akcep-

1939 r. napadł na Polskę również

tację swoich planów

„w imię obrony mieszkańców te-

już w lipcu ubiegłego

renów wschodnich”. Dziś nasi są-

roku, a my, choć nie

siedzi są w potrzebie i nasze

ma do naszego pla-

granice są dla nich otwarte. Nie

nu zastrzeżeń, póki

tak dawno oskarżano nas, że nie

co nie dostaliśmy takiej

chcemy przyjmować migrantów.

zgody.

fot. Leszek Szymański/PAP

Uniezależnimy się od rosyjskich dostaw

Kiedy więc i w jakiej sy-

Wielokrotnie
ostrzegaliśmy
naszych partnerów
w Unii, że
Wspólnota jest zbyt
uzależniona od
rosyjskich surowców.
Przestrzegaliśmy
przed budową
Nord Stream 2.
Nie słuchano nas.

tuacji Unia Europejska

uruchomi

wreszcie dla Polski
środki z Funduszu
Odbudowy?
Mam nadzieję, że
wkrótce. Może już
coś do brukselskich

śmy tempo wzrostu cen paliw

urzędników dotarło

na stacjach. Obniżka akcyzy,

po rosyjskiej agresji

zawieszenie opłat przy sprze-

na Ukrainę.

daży paliw i działania podejmowane przez spółkę do-

W jaki sposób rząd

prowadziły do tego, że mamy

może

oddziały-

jedne z najniższych cen paliw

wać na wyhamowa-

w Europie. Zastosowane zosta-

Zdaniem
wicepremiera
Henryka
Kowalczyka,
by zapewnić
Polsce
suwerenność
energetyczną,
niezbędne są
inwestycje
w OZE i atom.

Czy stan zabezpieczenia do-

Dlatego będziemy konse-

staw Polski w gaz wystarcza,

kwentnie

by nie było jego dalszych pod-

wali kierunki dostaw. Jedno-

wyżek? Jaka powinna być stra-

cześnie będziemy starali się

tegia energetyczna Polski?

rozwijać

dalej

dywersyfiko-

energetykę

jądrową

Od lat dywersyfikujemy kie-

i OZE. W naszym klimacie OZE

runki dostaw zarówno gazu, jak

nie może być podstawą ener-

i ropy. Wielokrotnie ostrzegali-

getyki, musimy mieć alternaty-

śmy naszych partnerów w Unii

wę. Jednak już tylko wspomnie-

Europejskiej, że Wspólnota jest

nie o małym atomie w polskiej

nie tempa wzrostu inflacji? Co

ły tarcze osłonowe zapobie-

Tylko jest znaczna różnica przed

Z pewnością otrzymamy na-

będziecie jeszcze robić w tym

gające wzrostowi cen energii

tamtą falą, a obecną. Ukraiń-

tomiast wsparcie deklarowane

celu – jako rząd, nie bank cen-

dla odbiorców indywidualnych

zbyt uzależniona od rosyjskich

energetyce wywołało sprze-

scy mężczyźni odwożą kobie-

przez USA.

tralny?

i zbiorowych.

surowców.

Przestrzegaliśmy

ciw za naszą zachodnią grani-

ty i dzieci w bezpieczne miej-

Dziś jednak przede wszyst-

Rząd ma tylko pośredni

Stosowane przez rząd in-

przed budową Nord Stream 2.

cą. Nie będziemy jednak zmie-

sce i wracają walczyć o swój kraj,

kim liczy się konkretna pomoc.

wpływ na spółki Skarbu Pań-

strumenty ekonomiczne utrzy-

Rosja nie ma skrupułów przed

niać naszych decyzji i szybko

a tamci migranci szli po lepsze

Zdecydowaliśmy się na liczne

stwa. Dobrze, że nie pozwo-

mują wzrost gospodarczy, choć

wykorzystywaniem

surow-

uniezależnimy się od rosyj-

życie, zostawiając swoich naj-

jej formy na najbliższe 18 mie-

liliśmy na wyprzedaż całego

jego tempo nieco się obniży-

ców energetycznych jako broni.

skich surowców. Zainteresowani

bliższych.

sięcy. Jak długo ta pomoc bę-

naszego majątku. Dzięki temu

ło, oraz niski stopień bezrobo-

Niestety, nie słuchano nas. Dziś

rosyjskim gazem i węglem nie

Polacy nie czekali na żad-

dzie potrzebna, nie wiem i mało

m.in. przy współpracy z Or-

cia. Potwierdzają to twarde dane

mamy problem. Ceny światowe

przeszkodzą nam w naszej dro-

ne pieniądze, tylko masowo ru-

kto jest w stanie przewidzieć, co

lenem znacząco ograniczyli-

ekonomiczne.

surowców poszybowały w górę.

dze do tego uniezależnienia się.
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Henryk Kowalczyk
fot. Marcin Bielecki/PAP

WYWIAD NUMERU
przestrzeganiem praworządkorzystnie na finansowaniu

polskiego

rolnictwa? Jakie są
główne

elemen-

ty Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącej
polskiego rolnictwa
– które gospodarstwa rolne na niej
skorzystają?
Fundusze pochodzące

z

mechani-

zmów Wspólnej Polityki Rolnej nie są
zagrożone.

Zmienia

wydatkowania. To my decydu-

pejskiej, a czasu coraz mniej, bo

nien być zakończony proces

sezon prac polowych już się roz-

budowy gazociągu z Norwegii,

poczyna. Szkoda, że brukselscy

przez Danię, do Polski – Baltic

biurokraci nie są w stanie pa-

Pipe. Próbowano nam przeszka-

trzeć bardziej perspektywicznie.

dzać w jego budowie. Na szczę-

Będziemy potrzebowali więcej

ście bezskutecznie.

żywności. Oczywiście w Europie jej nie zabraknie, ale wojna

Uzyskacie od Unii Europejskiej

w Ukrainie z pewnością odbi-

dopłaty do nawozów, które są

je się na światowej podaży zbóż.

kluczowe dla kosztów produk-

To spowoduje dalszy wzrost cen

cji rolnej?

żywności.

Wicepremier
Henryk Kowalczyk nie ukrywa, że rosyjska agresja na
Ukrainę wymaga nowego podejścia do celów zawartych
w Europejskim
Zielonym Ładzie.

Dla rynku niebezpieczne są
pozycje monopolistyczne. Dziś
skup produktów rolnych jest
zmonopolizowany,

chociażby

przez sieci handlowe. Doświadczenie sprzed kilku lat pokazało,
że nawet skupienie części jabłek
na rynku po wyższych cenach
przez jeden podmiot spowodowało podniesienie ogólnego poziomu cen skupu. Powstanie takiego holdingu pozwoli
na takie właśnie stabilizowanie

Po raz kolejny unijne „młyny”
okazały się bardzo powolne. De-

Czy to prawda, że na rynku

poszczególnych rynków. Silny

cyzja miała zapaść 2 marca, po-

istnieje zmowa cenowa pod-

polski podmiot i odbudowa lo-

tem przesunięto ją na 8 marca,

miotów skupujących produk-

kalnych rynków wraz z lokal-

i co? Odpowiedź Komisji Euro-

ty rolne? Pytam w kontekście

nym przetwórstwem pozwoli na

pejskiej była bardzo wymijająca.

Narodowego Holdingu Spo-

poprawę pozycji samych rolni-

Będziemy składać kolejne wnio-

żywczego. Jaki jest cel jego po-

ków w łańcuchu żywnościowym.

ski. Mimo trudnej sytuacji zapro-

wołania? W jaki konkretnie

ponowaliśmy kwoty 500 i 250 zł

sposób miałby on oddziaływać

Czy nieporozumienie doty-

dopłaty, ale nie możemy tego

na obniżenie cen produktów

czące

zrobić bez zgody Komisji Euro-

dla końcowych odbiorców?

szy unijnych warunkowanych
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uruchamiania

fundu-

ślany. Przede wszystkim tempo

nym zarysie, korzyst-

dochodzenia do proponowa-

ny. To kraje „starej”

nych wskaźników. Polska przy-

unii dążyły do mak-

jęła bardzo łagodne wskaźniki.

symalizacji

Nie wyobrażam
sobie wyłączania
gruntów z produkcji
rolnej w chwili,
gdy tyle ludzi
ucieka przed wojną,
a w Ukrainie,
spichlerzu Europy,
agresor strzela
do rolników
wychodzących
w pole.

się jednak filozofia ich

W połowie tego roku powi-

tej polityki jest dla nas, w ogól-

ności nie odbije się nie-

zysku

Jednak sytuacja spowodowana

z produkcji. Dziś ma

przez rosyjską agresję na Ukra-

to być w Polsce rol-

inę wymaga nowego podejścia

nictwo

i uwzględnienia zmian global-

zrównowa-

żone.

nej sytuacji na rynkach zarówno
surowców energetycznych, jak

A czy wdrożenie Europejskiego

i żywnościowych.

Zielo-

Niektóre elementy Europej-

nego Ładu nie wpły-

skiego Zielonego Ładu powin-

nie niekorzystnie na

ny być natychmiast wstrzyma-

polskich

rolników

ne. Nie wyobrażam sobie np.

i rolnictwo? Nie po-

wyłączania gruntów z produk-

winien ten program

cji rolnej w chwili, gdy tyle ludzi

zostać zmieniony czy

ucieka przed wojną, a w Ukra-

nawet zawieszony?

jemy w głównej mierze, na co je

Europejski Zielony Ład powi-

przeznaczamy. Kierunek zmian

nien zostać dokładnie przemy-

inie, spichlerzu Europy, agresor
strzela do rolników wychodzących w pole.

FELIETON

Swoją działalność wstrzymały dwie

re swoje siedziby mają odpowiednio

ukraińskie firmy, które odpowiadały

w Mariupolu i Odessie. Neon sprze-

Chiny budują
krajowy system
Big Data

za zaspokojenie połowy globalnego

dają głównie do podmiotów z Taj-

W Chinach rozpoczęto pra-

popytu na neon. Każdego roku prze-

wanu, Korei Południowej, Chin, USA

ce nad projektem budowy zin-

mysł na całym świecie wykorzystu-

i Niemiec. Neon jest wykorzystywany

tegrowanego krajowego syste-

je zasoby 540 mln ton tego gazu. Na

w laserach służących do budowy chi-

mu Big Data. Ma on zwiększyć

Ukrainie za jego produkcję odpowia-

pów. Jego ceny na światowych rynkach

ogólną moc obliczeniową syste-

dały dwie firmy: Ingas i Cryoin, któ-

od grudnia wzrosły o 500 proc.

mów zarządzania w kraju, co po-

Wojna wstrzyma produkcję chipów na świecie

prawi wydajność wykorzystania
zasobów i produktywność m.in.
w sektorze energetycznym. Ma
także zniwelować zróżnicowa-

Jacek
Gniadek SVD

FLASH BIZNES

T

Migranci
to nie problem

rzy tygodnie po rozpoczęciu wojny ma Ukrainie

są. Cztery lata temu w Polsce działalność gospodarczą

premier Mateusz Morawiecki przyznał, że Polskę

w Polsce prowadziło 2,146 mln przedsiębiorstw o licz-

czeka teraz „zawierucha gospodarcza” z bardzo

bie pracujących do 9 osób. To te mikroprzedsiębiorstwa,

wysoką inflacją i stagnacją w PKB. Dodał, że trwają pra-

jeżeli obniżylibyśmy im koszty zatrudnienia, byłyby

obejmuje utworzenie ośmiu kra-

ce nad „tarczą antyputinowską”, która ma obronić pol-

w stanie przyjąć wszystkich imigrantów do pracy.

jowych centrów obliczeniowych,

ską gospodarkę przed ekonomicznymi skutkami wojny

zarówno w regionach dobrze

w Ukrainie.

nie rozwojowe regionów. Projekt

rozwiniętych, jak i tych mniej,

To, czym jest taka tarcza, najlepiej oddają słowa Ro-

ale bogatych w zasoby energe-

nalda Reagana, który nie miał wysokie-

tyczne. Powstanie także 10 kra-

go mniemania o samej instytucji rządu:

jowych klastrów danych. 

„Rząd nie rozwiązuje problemów. On je
subsydiuje”. Tak było z tarczą antykry-

Ukraińcy uciekają przed wojną i nie wybierają Polski
dlatego, aby pojeździć darmowym tramwajem. Ochrona
czasowa daje im prawo do pracy, ale pomoc imigrantom
nie może opierać się na kosztownych pro-

Potencjał jest w nas
i w imigrantach.
Ludzka kreatywność
jest nieskończona.
W gospodarce
wolnorynkowej
pojawienie się
kolejnych rąk
do pracy jest
powodem do radości,
a nie do smutku.

gramach socjalnych, finansowanych
z publicznych pieniędzy. Takie rozwiązanie ostatecznie kończy się wpusz-

Rosja tworzy
strefę rubla

zysową podczas epidemii koronawiru-

Władze Rosji oznajmiły, że

i kolejnych kilkanaście tysięcy uchodź-

opłaty za cła realizowane w ra-

ców przekroczyło granicę. Polska przy-

mach Euroazjatyckiej Unii Go-

jęła już ponad 2 mln osób z Ukra-

spodarczej będą wykonywane

iny, Rumunia 422 tys., Węgry 264 tys.,

w rublach. Informację taką po-

Mołdawia 337 tys., a Słowacja 213 tys.

dał tamtejszy minister gospo-

Uchodźcy z Ukrainy otrzymali w Unii

darki. Dotychczas opłaty i rozli-

Europejskiej ochronę czasową. Ozna-

Co piąty Polak nie ma żadnych oszczędności

czenia za cła krajów należących

cza to m.in. zezwolenia na pobyt, do-

do Unii były rozliczane w dola-

stęp do edukacji, rynku pracy, pomocy

Sondaż przeprowadzony przez UCE

wało niespełna 10 proc. responden-

rach. Ma to być początek two-

społecznej i opieki medycznej.

Research i SYNO Poland wykazał,

tów, kwotę od 20 tys. zł do 49 999

rzenia wspólnej strefy rublo-

Mikołaj Pisarski, prezes Instytutu Misesa, pisze na

że oszczędności nie ma 19 proc. an-

zł zaoszczędziło ponad 8 proc. py-

wej. Ponadto Euroazjatycka Unia

swoim blogu, że „Polska to obecnie humanitarne super-

kietowanych, a 13 proc. ma odłożo-

tanych, a kwotę powyżej 50 tys. zł

Gospodarcza podjęła decyzję

mocarstwo. Nie możemy pozwolić rządowi tego zepsuć”.

mitem jest upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego

nych mniej niż 1 tys. zł. Jeśli chodzi

– 9,5 proc. Najczęściej bez oszczęd-

o likwidacji ceł za 458 impor-

Mam podobne spojrzenie na migracje i działalność cha-

z powodu napływu imigrantów. Przyczyn było wiele, ale

o oszczędności w przedziale od 1 tys.

ności są osoby w wieku 56–80 lat

towanych produktów, głównie

rytatywną. Migranci są bogactwem, a pomagać powin-

główną była rozbudowana biurokracja, wydatki na cele

do 5 tys. zł, to taką kwotą dysponu-

(26,5 proc. ankietowanych), które

żywnościowych,

przemysło-

niśmy sobie sami nawzajem. Można to wszystko popsuć

publiczne i socjalne oraz podwyższanie podatków. To

je 20 proc. Polaków, a 19 proc. za-

mieszkają w miastach liczących od

wych i chemicznych. Ma to się

przez wypłacanie przez państwo np. dziennej kwoty 40

wszystko było długo przed najazdem Hunów z Azji.

oszczędziło między 5 tys. a 10 tys.

20 tys. do 49 tys. mieszkańców, a ich

przełożyć na oszczędności dla

zł osobom, które przyjęły uchodźców do swoich domów.

zł. Poduszkę finansową w kwocie od

dochody mieszczą się między 1 tys.,

importerów – i finalnie konsu-

Zasiłki i dotacje zawsze są złe. Co w zamian?

10 tys. zł do 19 999 zł zadeklaro-

a 3 tys. zł.

mentów – o wartości 500 mln
dolarów.
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sa i tak będzie teraz.
Kolejny dzień wojny na Ukrainie

Nikt dzisiaj nie wie, jak długo potrwa wojna. Jeżeli migranci zostaną dłużej, to mogą być dla nas szan-

czeniem na rynek pustego pieniądza
i zniszczeniem gospodarki.
Nie wystarczy tylko otworzyć granic. To nie jest jeszcze leseferyzm. Należy uwolnić gospodarkę z biurokratycznych szponów. Potencjał jest
w nas i w imigrantach. Ludzka kreatywność jest nieskończona. Jan Paweł II w „Centesimus annus” nauczał:
„Głównym bogactwem człowieka jest
wraz z ziemią sam człowiek. To właśnie jego inteligencja pozwala odkryć

możliwości produkcyjne ziemi i różnorakie sposoby
zaspokojenia ludzkich potrzeb”.
Problemem nie jest migracja. Powtarzanym często

W gospodarce wolnorynkowej pojawienie się kolejnych rąk do pracy jest powodem do radości, a nie do
smutku. Problem polega na tym, że mamy na razie tylko to drugie.
FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 21

Wskaźniki makroekonomiczne

GOSPODARKA

Scenariusze
nie napawają
optymizmem
W

W telegraficznym
skrócie
przedstawiamy
największe wyzwania
opisane liczbami
i procentami,
związane pośrednio
lub bezpośrednio
z sytuacją na
Ukrainie. Będą miały
one ogromny wpływ
na polskie firmy
i przedsiębiorczość.

Robert AZEMBSKI

PKB, konsumpcja,
deficyt finansów

tym roku czekają nas

blicznych oraz zagranicznych

ciaż niedawno wydawało się, że

zaciągnęli przy rekordowo ni-

sądowych sprawy dotyczące

jeszcze większe pod-

przedsiębiorstw

wycofują-

3,5 proc. wystarczy dla utrzy-

skich stopach procentowych.

kredytów hipotecznych złoto-

wyżki cen. Wskaźnik

cych się z Rosji może złagodzić

mania równowagi gospodar-

Przyszłej Inflacji (WPI) BIEC ro-

skutki spadku koniunktury go-

czej. Trudno powiedzieć, jaki

niem kryteriów co

minowanych we fran-

gatywnie

śnie i osiąga już rekordowe po-

spodarczej w Polsce. Na liście

będzie maksymalny pułap, do

do zdolności kre-

kach

wzrost niepewności, zniechę-

ziomy. Trudno określić w obec-

europejskich,

amerykańskich

którego dojdą stopy – począt-

dytowej w dalszym

nej sytuacji granice wzrostu

i azjatyckich spółek, które wy-

kowo wydawało się, że będzie to

stopniu spadać bę-

inflacji. W ciągu ostatnich dwu-

cofały się lub zawiesiły dzia-

4–4,5 proc., ale dziś już można

dzie

dziestu miesięcy ten wskaźnik

łalność w Rosji, są m.in. firmy

z dużą dozą pewności progno-

kredytów, co może

bardzo szybko rósł. W najbliż-

z sektora przemysłu ciężkiego

zować, że przekroczą 4,5 proc.

przełożyć

szych miesiącach inflacja bę-

i spożywczego – część zamó-

Osłabienie się kursu złotego

mniejszy popyt na

dzie szczególnie wysoka – ze

wień może być przygotowywa-

nie powinno być długotrwałe,

rynku na mieszka-

względu na utrzymywanie się

na także w Polsce. Sankcje na-

tym bardziej jeśli do Polski na-

nia i niższą sprze-

wysokich cen surowców oraz

łożone na Rosję mogą okazać

płyną nowe środki z funduszy

daż.

niepewności związanej z su-

się też impulsem do rozwoju

unijnych, które będą podlegały

na miesiąc male-

rowcami do produkcji rolnej

przemysłu ciężkiego, zwłasz-

wymianie na złote.

je liczba złożonych

oraz cenami ropy naftowej na

cza hutniczego.

światowych giełdach.

Kredyty

W

związku

z

dostępność

Z

się

na

miesiąca

zaostrze-

wych indeksowanych i deno-

Osłabienie się kursu
złotego nie powinno
być długotrwałe,
tym bardziej jeśli do
Polski napłyną nowe
środki z funduszy
unijnych, które będą
podlegały wymianie
na złote.

wniosków o kredyty

szwajcarskich

Na wzrost gospodarczy neoddziaływać

może

nazy-

cający firmy do inwestowania,

„frankowy-

a konsumentów do ponosze-

mi”). Jeszcze w tym

nia wydatków na dobra trwa-

roku

spo-

łe (będą woleli raczej oszczę-

dziewać się kolejne-

dzać, niż konsumować). Polski

go, korzystnego dla

Instytut Ekonomiczny (PIE) spo-

klientów banków wy-

dziewa się wzrostu gospodar-

roku TSUE. W efekcie

czego w tym roku na poziomie

zwycięstwa prokon-

ok. 3,5 proc., obawiając się słab-

sumenckiego

nurtu

szego rozwoju krajowego prze-

w orzecznictwie do-

mysłu. Przypomnijmy, że 2021 r.

tyczącym tych pro-

polska gospodarka skończyła

(popularnie
wanych

można

wzrostem na poziomie 5,7 proc.

mieszkaniowe. Z drugiej strony

duktów sektor bankowy, głów-

Narastać będzie jednak pro-

przed bankami stoi wyzwanie

nie

w 2023 r. inflacja przejdzie nie-

Przed nami kolejne podwyż-

blem regulowania rat przez

stworzenia nowych i znaczą-

musi liczyć się ze stworzeniem

2020, gdy PKB spadł, przez trzy

stety w fazę stagflacji. Zna-

ki stóp procentowych NBP –

kredytobiorców złotowych –

cych rezerw na masowo prze-

rezerw nawet do wysokości

poprzednie

czący wzrost inwestycji pu-

aż do 4,5 proc. i więcej, cho-

szczególnie tych, którzy kredyt

grywane w obu instancjach

120 mld zł.

się w tempie blisko 5 proc. We-

Można

przypuszczać,

że
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Stopy procentowe

banków

zagranicznych,

Pomijając

kryzysowy
lata

rok

rozwijaliśmy
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dług Polskiego Funduszu Roz-

budowlanych, a także niedobór

tę rynków wschodnich. Niedo-

woju (PFR) wojna i sankcje w ko-

środków na inwestycje. Chociaż

bra sytuacja dotyczy także firm

lejnym, 2023 r., mogą obniżyć

procedura legalizująca pobyt

działających w obszarze rela-

PKB o 1,0–1,5 pkt. procentowego.

i zatrudnienie Ukraińców w Pol-

cji gospodarczych Polska–Ukra-

Pozytywnie wpłyną na gospo-

sce została uproszczona, nale-

ina. Istnieje duża niepewność co

darkę, przynajmniej w pierwszej

ży mieć na uwadze, że połowa

do dalszych ich działań. W tym

fazie przebywania uchodźców

wszystkich wolnych miejsc pracy

przypadku sytuacja w bezpo-

w Polsce, ich wydatki na kon-

występuje w przemyśle, logisty-

średni sposób zależy od prze-

sumpcję. Dalsze oddziaływanie

ce i budownictwie, które są sek-

biegu wojny.

tego czynnika zależy w dużym

torami preferującymi zatrudnie-

stopniu od tego, ilu uchodźców

nie mężczyzn.

zostanie w Polsce na dłużej i po-

Można więc spodziewać się

Bezpieczeństwo
żywnościowe

dalszych problemów ze zna-

Łańcuchy dostaw zostały ze-

Wojna na Ukrainie będzie też

lezieniem chętnych do pra-

rwane, a eksport z Rosji i Ukra-

dodatkowym czynnikiem unie-

cy w budowlance, transporcie

iny zamarł. Nie tylko w Polsce,

możliwiającym obniżenie defi-

i w magazynach oraz przetwór-

ale w wielu krajach żywność jest

cytu sektora rządowego i samo-

stwie przemysłowym. Dotknięty

coraz droższa. Będzie jej tak-

rządowego poniżej 3 proc. PKB

odpływem pracowników z Ukra-

że coraz mniej. Nie ma sposobu,

w 2022 r., co być może jednak

iny został szczególnie

zostać bilansowane wyższymi

transport. Uciekające

wpływami podatkowymi z tytułu

przed wojną kobiety

inflacji i wpłatą wyższego zysku

będą zatrudniać się za

przez NBP.

to w sektorze eduka-

dejmie pracę.

Rynek pracy

cji, opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej

Rynek pracy będzie kluczem do

oraz w handlu. Na-

przyszłości polskiej gospodar-

cisk na wyhamowanie

ki w najbliższych latach. We-

tempa wzrostu płac

dług danych GUS w IV kwartale

w gospodarce może

ub.r. mieliśmy 137,4 tys. wolnych

okazać się niższy, niż-

miejsc pracy. Największy w ska-

by można było się

li roku wzrost liczby nowych wa-

spodziewać z dużej

katów zarejestrowano w hotelar-

liczby uchodźców.

stwie i gastronomii (co można
łączyć także z zakończonymi w tych sektorach lockdow-

aby świat wystarczająco

W najbliższym
czasie czeka nas
szczególnie wysoka
inflacja – ze względu
na utrzymywanie
się wysokich cen
ropy naftowej
oraz niepewności
związanej
z surowcami do
produkcji rolnej.

Handel

szybko dostosował
się do utraty dostaw
z Ukrainy i Rosji
– tym bardziej gdyby wojna miała się
przeciągnąć.
Według

Mię-

dzynarodowej Rady
Zbożowej

zapasy

pszenicy głównych
eksporterów, takich
jak Rosja, Ukraina,
Kanada,

Australia,

Stany Zjednoczone,
Kazachstan i kraje Unii

Europejskiej (Ukraina i Rosja są

Wiele polskich firm nie było

jednymi z największych produ-

nami związanymi z zapobiega-

w stanie odciąć się od łańcucha

centów żywności), łącznie od-

niem COVID-19). Z odpływem

dostaw, chociaż rozumiały po-

powiadają za 19 proc. global-

pracowników z Ukrainy borykają

trzebę bojkotu Rosji. Są to firmy,

nej podaży kukurydzy, 29 proc.

się wciąż jeszcze firmy budow-

których 40, 60 czy 80 proc. ob-

światowego eksportu pszeni-

lane. Problem dotyka zwłasz-

rotu pochodzi z handlu z Rosją.

cy i 80 proc. światowego eks-

cza niewielkich podwykonawców

Część próbuje obchodzić sank-

portu oleju słonecznikowego.

– przejściowo może dojść tu do

cje. Inne już bankrutują lub za-

Przedstawiciele polskiego rzą-

opóźnień w realizacji kontrak-

wieszają działalność. Część jed-

du zapewniają, że nie ma ryzy-

tów. Kolejnym czynnikiem ryzy-

nak szuka nowych kierunków

ka zachwiania dostaw żywności,

ka w tej branży jest wzrost cen

zbytu, którymi będzie próbować

a Polska posiada odpowiednie

energii i paliw oraz materiałów

zrekompensować sobie stra-

w tym zakresie rezerwy.

24 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Technologie energetyczne

WYWIAD PARTNERSKI

Kompleksowe i inteligentne magazyny energii
między innymi nad efektyw-

zarówno dla „zwykłego Kowal-

nością energetyczną i ograni-

skiego”, w domach jednorodzin-

czeniem obciążenia sieci ener-

nych, instalacjach wielkoskalo-

getycznych. Magazyny energii

wych np. na dachach centrów

Huawei, bazujące na bezpiecz-

handlowych, a także na du-

nych technologiach bateryjnych,

żych farmach fotowoltaicznych.

energii. Prowadzimy również ba-

zostały zaprojektowane tak, by

W każdym wypadku to inwe-

dania B+R w celu optymalizacji

cechowały je przede wszystkim

stycje wspierające zieloną trans-

kosztów produkcji, by zwiększyć

wysoka

formację

któ-

skalę działalności oraz zapewnić

Eksperci podkreślają, że bez

Moc ta odpowiada 50 proc. za-

trwałość, możliwość łatwej roz-

ra konsekwentnie prowadzi do

dostępność produktów w konku-

odpowiedniej technologii ma-

potrzebowania energetycznego

budowy ze względu na moduło-

zmniejszenia śladu węglowe-

rencyjnej cenie. Systemy sztucz-

gazynowania energii globalne

Polski. Jeśli chodzi o nasz rynek,

wą konstrukcję, a także minima-

go naszego kraju. W przypadku

nej inteligencji wpływające na

inwestycje w OZE tracą więk-

to jesteśmy na początku drogi.

lizacja kosztów konserwacji. Tym,

prosumentów domowe maga-

aspekty bezpieczeństwa, prze-

szy sens. Czy magazyny energii

Niemniej zmiany są konieczne,

co dodatkowo wyróżnia rynkowo

zyny energii pozwalają groma-

widywania awarii oraz optymali-

to dopiero daleka przyszłość –

na długiej drodze transforma-

rozwiązania Huawei, jest wspar-

dzić i przechowywać nadwyżki

zacji pracy urządzeń są kluczowe

jak sądzą niektórzy – czy wręcz

cji energetycznej będzie zwięk-

cie systemów energetycznych

energii, optymalizując koszty jej

dla niezawodnej pracy instalacji.

przeciwnie: świat dysponuje już

szone zainteresowanie

sztuczną inteligencją, któ-

zużycia. Ich posiadacze mają do-

taką technologią, która pozwa-

OZE i magazynami

ra cały czas optyma-

stęp do zasilania, nawet jeśli po-

W jaki sposób technologie

la stwierdzić, że skuteczne ma-

energii.

lizuje pracę urządzeń,

jawiają się przerwy w dostawie

i produkty oferowane przez fir-

gazynowanie energii na dużą

nie z perspektywy

by generowały jak naj-

energii. W przypadku przedsię-

mę Huawei mogą pomóc ogra-

skalę jest możliwe?

energochłonnych

więcej energii, a jak naj-

biorców istnieją z kolei dodatko-

niczyć koszty związane z cena-

mniej traciły w trakcie

we możliwości biznesowe. Zma-

mi za prąd – zarówno polskim

magazynowania. Wy-

gazynowaną

firmom, jak i gospodarstwom

korzystywane

Szczegól-

Technologie wielkoskalowego,

przedsiębiorstw na-

jak i indywidualnego magazy-

rażonych na waha-

nowania energii elektrycznej ist-

nia cen energii. Pol-

nieją już od wielu lat. Elektrownie

skie firmy muszą

szczytowo-pompowe działają od

zmniejszać ślad wę-

lat 20. XX wieku, a baterie są uży-

glowy, inaczej będą

wane od początku XIX wieku. Ko-

ponosić koszty unij-

nieczność transformacji energe-

nych opłat za emi-

tycznej sprawiła, że zaczęliśmy

sje, a to wpływa na

patrzeć na technologie magazy-

ich konkurencyjność.

W przypadku
prosumentów
domowe magazyny
energii pozwalają
gromadzić
i przechowywać
nadwyżki energii,
optymalizując koszty
jej zużycia.

niezawodność,

długa

energetyczną,

energię

mat. własne Huawei

Postępująca cyfryzacja i rozwijające się nowe
technologie stanowią ogromną szansę dla branży
energetycznej. Dzięki OZE i magazynom energii Polska
mogłaby być lokalnym potentatem w handlu zieloną
energią – mówi nam Paweł Strzałkowski, Business
Development Manager w Huawei Poland.

Rozmawiał Krzysztof BUDKA

dzeń elektroenergetycznych.
W tym aspekcie stawiamy nacisk
na modularność rozwiązań, dzięki czemu awarie dotykają tylko część systemu, a nie cały park

można

przez

wykorzystać po zaniku chwilowej

nas technologie cyfro-

generacji ze źródeł OZE. W ze-

Opłaty za prąd są kosztami

we pomagają ponad-

szłym roku w Szwecji z powo-

stałymi zarówno dla przedsię-

to w wykrywaniu awarii,

du srogiej zimy znacznie wzro-

biorców, jak i gospodarstw domo-

uprzedzając

domowym?

zdarze-

sło zapotrzebowanie na energię

nia losowe, dzięki temu

i tamtejszy rząd zdecydował się

związanych z OZE, nad który-

opłatami, ale to, co sami może-

ograniczają

mi obecnie pracuje Huawei.

my zrobić, to na pewno zwięk-

wych. Nie da się uciec przed tymi

przerwy

zakupić energię z Polski. Była to

w dostawach energii. Mówiąc

jednak energia pochodzenia wę-

Warto podkreślić, że postę-

szyć efektywność energetycz-

wprost – technologie Huawei

glowego. Dzięki OZE i maga-

pująca cyfryzacja i rozwijają-

ną, czy to w domu, czy fabryce

stabilności pracy sieci elektro-

Na czym polega koncepcja ma-

chronią sieć przed największym

zynom energii Polska mogła-

ce się nowe technologie stano-

lub biurze. Dzięki tej efektywno-

energetycznych. Nowe wyma-

gazynowania energii wykorzy-

zagrożeniem, potencjalnym wy-

by być lokalnym potentatem

wią ogromną szansę dla branży

ści możemy mieć więcej ener-

gania napędzają powstawanie

stywana przez firmę Huawei?

łączeniem zasilania na dużym

w handlu zieloną energią.

energetycznej. W Huawei wy-

gii przy mniejszym zużyciu za-

korzystujemy swoje wieloletnie

sobów, a tym samym będziemy

doświadczenie zdobyte w bran-

płacić mniej. Magazyny energii

ży ICT, wyciągamy wnioski ze

Huawei LUNA2000, które stano-

współpracy z operatorami te-

wią integralną część ekosystemu,

nowania energii z perspektywy

nowych rozwiązań. Najlepszym

Cechą wyróżniającą rozwią-

obszarze.
Firma Huawei mocno zaanga-

przykładem jest nowo powsta-

zania

jąca instalacja magazynu ener-

w tym magazyny energii, jest ich

Gdzie i przez kogo mogą być

żowała się w prace nad trans-

gii w Dubaju łącząca elektrownie

kompleksowość. Magazyn ener-

wykorzystywane technologie

formacją energetyczną i inwe-

fotowoltaiczną o mocy 400MW

gii może być doskonałym uzu-

energetyczne Huawei?

stycjami związanymi z zieloną

z magazynem energii o pojem-

pełnieniem instalacji fotowol-

Huawei oferuje całą pale-

energią. Proszę opowiedzieć

ności

taicznej i wiatrowej, który czuwa

tę rozwiązań energetycznych,

o najnowszych technologiach

1300

megawatogodzin.
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energetyczne

Huawei,

Materiał
przygotowany
we współpracy
z Huawei
Polska

lekomunikacyjnymi i cały czas

mają wpływ na poziom autokon-

udoskonalamy metody konser-

sumpcji energii w samym miejscu

wacji i chłodzenia naszych urzą-

jej wytwarzania.
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Uczestnicy dyskusji na temat rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego (od prawej):
Dariusz Pachniewski, Paweł Poneta, Sylwia Koch-Kopyszko, Joanna Smolik,
poseł Krzysztof Kozik oraz moderator panelu Krzysztof Budka.

Dywersyfikacja energii i kapitału

Pandemia, inwazja Rosji na Ukrainę oraz szalejąca
inflacja sprawiły, że świat ekonomiczny czeka radykalna
zmiana. Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami,
szczególnie w sektorze finansów i energetyki? Jak
sprawić, by Polska wróciła na ścieżkę dynamicznego
rozwoju, a sektor MŚP przetrwał turbulencje,
które wstrząsają nim od dwóch lat? O tym m.in.
rozmawialiśmy podczas Forum Rozwoju. Robert AZEMBSKI

W

było tym razem. Wydarzenie

Klimatu i Aktywów Państwo-

podzieliliśmy na trzy debaty.

wych

Bezpieczeństwo
energetyczne

W pierwszej, zatytułowanej

• Joanna Smolik – dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych Banku Gospo-

„Rozwój i bezpieczeństwo pol-

darstwa Krajowego

skiego sektora energetyczne-

• Paweł Poneta – dy-

go”, eksperci dyskutowali o tym,

rektor

jak poradzić sobie z nowymi wy-

i Innowacji TAURON

ds.

Badań

ydarzenie skierowa-

tu „Gospodarka – inwesty-

zwaniami, szczególnie w sekto-

Polska Energia SA

ne do przedstawicie-

cje – innowacje. Wyzwania

rze energetyki, co zrobić, by nad-

• Dariusz Pachniewski

prominentów Unii Europejskiej,

Polski system
podatkowy
nie zachęca
do rozpoczynania,
a potem
systematycznego
rozwijania biznesu
– jest skomplikowany
i na dodatek zmiany
są wdrażane przy
wysokiej inflacji
i wyjątkowej słabości
złotego.

fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Co to jest 3W?

zachęcających w obec-

Polskie bezpieczeństwo energe-

nej sytuacji geopo-

tyczne – także w opinii innych

litycznej do wyko-

osób zabierających głos w pa-

rzystania

nelu – powinno się oprzeć na

energii
tym

wielu rozproszonych (zarówno

stwierdzeniem roz-

co do rodzaju, jak i ich charakte-

począł debatę po-

ru lokalnego) źródłach ener-

seł Krzysztof Ko-

gii. Joanna Smolik przedstawiła

zik. W jego opinii,

rozwijaną w BGK inicjatywę 3W.

gdy tylko sytuacja

– Oprócz wyznaczania ogól-

za naszą wschodnią

nych kierunków rozwoju ener-

granicą się uspo-

getyki dla kraju należy moc-

koi, Unia Europejska

niej pochylić się nad metodami

wróci do swojej po-

alternatywnego

lityki

nia węgla – powiedziała. 3W

węglowej

–

li polskiego bizne-

dla Polski na najbliższą de-

gonić zaniedbania w nim narosłe

– dyrektor ds. Roz-

su z sektora MŚP, menedżerów

kadę”, cyklu debat dotyczą-

po 1989 r., jakie są megatrendy

woju Biznesu Hynfra

i członków zarządu najwięk-

cych najważniejszych kwestii

w energetyce i jak polskie spół-

Sp. z o.o., przedsta-

szych spółek, przedstawicie-

związanych z polską gospo-

ki energetyczne na nie reagują

wiciel Stowarzysze-

li administracji rządowej, think

darką, organizowanych przez

oraz czy energia z OZE, bioga-

nia Hydrogen Po-

tanków gospodarczych oraz

naszą redakcję od 2020 r.

zu lub wodoru powinna znaleźć

land

czytelników magazynu „Fo-

Do udziału w projekcie zapra-

się w centrum uwagi animatorów

rum Polskiej Gospodarki” oraz

szamy przedstawicieli władz

rozwoju polskiej energetyki.

– prezes zarządu Stowarzy-

serwisu FPG24.PL odbyło się

państwowych,

W dyskusji udział wzięli:

szenia Zielony Gaz dla Klimatu

by wytwarzania ciepła i energii

znajduje zastosowanie w wielu

17 marca w warszawskiej sie-

ludzi ze świata nauki oraz

• Krzysztof Kozik – poseł na Sejm

– Nie można ufać zapewnie-

elektrycznej, czyli robienia tego

branżach: w elektronice, medy-

dzibie PAP. To część projek-

przedsiębiorców. Nie inaczej

RP, członek Komisji ds. Energii,

niom płynącym od niektórych

w najbardziej efektywny sposób.

cynie, budownictwie, przemyśle
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ekonomistów,

• Sylwia Koch-Kopyszko

klimatycznej.

„wodór,

wykorzysta-

Należałoby na nowo

oznacza

tak rozpisać zasa-

giel” – gdzie węgiel, przesta-

wodę,

wę-

dy kogeneracji dla Pol-

je być „czarnym charakterem”

ski, by ustalić optymalne sposo-

i w procesach przetwarzania
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kosmicznym, lotnictwie czy mo-

kreśliła Sylwia Koch-Kopyszko.

energetycznych, które sprzyja-

tyką jądrową – mówił Dariusz

toryzacji.

W jej opinii przyszłością jest zie-

ją produkcji i konsumpcji ener-

Pachniewski. Technolo-

W opinii dyrektor Joanny

lony gaz, czyli biometan, a in-

gii lokalnie. Jedną z takich inicja-

gie wodorowe wią-

Smolik bardzo ważne jest wła-

westycje w biogazownie nale-

tyw jest Mikrosieć, pozwalająca

żą się blisko z OZE,

ściwe i nowoczesne wykorzysta-

ży rozwijać już teraz, bo może

na jakimś obszarze swobodniej

szczególnie

nie istniejących u nas zasobów

on być wykorzystywany we

zarządzać dystrybucją energii,

masą

stabilizująca jej dostawy.

w których procesie

i

z

bio-

biogazem,

wodoru, wody i węgla – przy ści-

wszechstronny sposób. Rozwój

ślejszej współpracy świata na-

biogazowni jest jednak hamo-

Także w opinii Pawła Pone-

ukowo-uniwersyteckiego z think

wany dodatkowo przez protesty

ty bezpieczeństwo energetycz-

wytwarzania używa-

tankami technologicznymi oraz

społeczne. Rolą samorządów,

ne Polski wymaga rozwijania

ny jest także wodór.

z administracją państwową. Na-

a także rządu, powinno być tak-

energetyki rozproszonej i róż-

Zdaniem

leży także w szczególny sposób

że animowanie wśród mieszkań-

norodnej. Tauron prowadzi róż-

skiego obecnie wyko-

zadbać o zapewnienie w Polsce

ców kampanii informacyjnych,

ne projekty offshorowe, między

rzystywane w trans-

różnorodności produkcji energii.

mających na celu łamanie ste-

innymi rozwija unikatową tech-

porcie

reotypów dotyczących techno-

nologię odnajdywania i utylizo-

ekologiczne

logii produkcji zielonego gazu.

wania broni chemicznej, co ma

wo wodorowe to tyl-

duży potencjał i perspektywy.

ko ułamek procenta

Potencjał zielonego gazu

Krytyczny stosunek rządu i pre-

Paweł Poneta z TAURON Pol-

miera Mateusza Morawieckiego

ska Energia SA podkreślił, że

do spekulacyjnego systemu ETS

spółka aktywnie realizuje inwe-

rozumie i aprobuje Sylwia Koch-

stycje zgodne z obecnymi tren-

-Kopyszko.

dami w energetyce. Grupa przy-

– Każdy kraj powinien reali-

łączyła w zeszłym roku 127 tys.

zować własne cele strategicz-

prosumentów, którzy wytwa-

ne rozwoju energetyki – powie-

rzają nowych 1000 MW z fo-

działa. Jej zdaniem, nie będąc

towoltaiki – obecnie realizuje

w konflikcie z kopalnictwem

usługi dla ponad 300 tys. pro-

i gazownictwem, należy szu-

sumentów. Grupa TAURON co-

kać synergii z OZE i przyjrzeć

raz częściej stara się być też

Poseł Andrzej
Gawron (z lewej) oraz były
wiceminister finansów prof.
Konrad Raczkowski podczas dyskusji o dostępie
do kapitału dla
sektora MŚP.

pozyskiwania

oraz

Pachniew-

publicznym
pali-

jawiającym się opiniom – cał-

na większy dostęp do kapita-

kowicie bezpieczne. Po-

łu i rozwój sektora MŚP” udział

Przedsiębiorstwa
będą musiały
raportować zgodnie
z zasadami
taksonomii. Zajmuje
się ona m.in.
poszukiwaniem
odpowiedzi na
pytanie, jak w sposób
odpowiedzialny
podejmować
inwestycje w firmach.

wzięli:

wymagane atesty.

• Andrzej Gawron – poseł na

Krzysz-

Sejm RP, przewodniczący Sej-

tof Kozik podkreślił,

mowej Podkomisji Stałej ds.

że obecnie szcze-

Mikro,

gólnym

Przedsiębiorstw oraz Rozwoju

Poseł

wyzwa-

niem jest zdywer-

i

Średnich

Rzemiosła
• Konrad Raczkowski – były wi-

energii do Polski –

ceminister finansów, dyrektor

w tym gazu. Istotna

Centrum Gospodarki Światowej UKSW

zoportu oraz Bal-

• Łukasz Kozłowski – główny

tic Pipe, co powinno

ekonomista Federacji Przed-

w tym względzie za-

siębiorców Polskich.

pewnić energetyczne bezpieczeństwo

wodorem jest wspania-

Małych

syfikowanie dostaw

jest rozbudowa ga-

jego potencjału. Przed

Wodór paliwem
przyszłości?

siadają też wszelkie

kraju. Ważne jest tak-

• Piotr Kędra – dyrektor inwestycyjny PFR Ventures
Zdaniem

posła

Andrze-

ła przyszłość, jednak jego wy-

że rozwijanie najnowocześniej-

ja Gawrona szczególny pro-

– Coraz częściej i wszechstron-

twarzanie ma dłuższy cykl pro-

szych technologii przetwarzania

blem z dostępem do kapitału

niej

dukcyjny niż innych paliw – nie

paliw stałych oraz metaniza-

mają małe firmy i mikroprzed-

cji tak „nielubianego” dwutlenku

siębiorstwa innowacyjne, gdzie

węgla. Substratami do produk-

decyzja o ich finansowaniu wią-

cji paliw mogą być: CO2 wy-

że się z podwyższonym ryzy-

chwycony ze spalin i wodór po-

kiem. Drugim elementem wią-

chodzący z procesu elektrolizy.

żącym ręce przedsiębiorcom

Technologie

jest niestabilność systemu go-

wykorzystywany

będzie

wodór. Innowacje z nim związa-

można mówić o pozyskiwa-

ne rozwijają się bardzo szybko,

niu wodoru w skomplikowanych

związane też są z innymi paliwa-

procesach technologicznych już

mi zeroemisyjnymi lub o niskiej

tu i teraz. Dopracowania wyma-

emisyjności oraz z chemicz-

gają technologie jego magazy-

nym przetwarzaniem surow-

nowania, które są na razie dość

Piotr Kędra
z PFR Ventures opowiadał
o funduszach
typu venture
capita, które
wspierają polskie startupy.

wychwytywania

CO2 wraz z technologią metani-

spodarczego,

energetyczne zatrzymały ostat-

zacji umożliwiają także uzyska-

być oparty o jasne reguły praw-

nio techniczny rozwój projektów

nie wysokiej jakości biogazu,

ne i podatkowe. Przepisy regulu-

z dziedziny OZE. Powinny ruszyć

czyli zielonej energii w najczyst-

jące tzw. Polski Ład oraz dostęp

z tym znowu, bo jest wiele zale-

szej postaci.

do kapitału powinny być jak naj-

się także temu, dlaczego spółki

moderatorem takich inicjatyw

ców energetycznych i energe-

energochłonne, ale wbrew po-

głości do nadrobienia, jeśli cho-

powinien

prostsze.

Kapitał dla MŚP

dzi o transformację energetycz-

który

W opinii prof. Konrada Racz-

ną. Przy tym nadrabianiu warto

W drugiej części Forum Roz-

kowskiego, w Polsce dostęp do

szukać

kapitału dla mikro-, małych

kutujący o tym, skąd startupy

i średnich przedsiębiorstw jest

menckiej oraz dużej energetyki

mają wziąć pieniądze na roz-

mocno reglamentowany – fir-

poczęcie działalności i rozwój,

my mają ogromny problem ze

jak polski system podatkowy

sfinansowaniem swojego rozwo-

wpływa na funkcjonowanie ma-

ju szczególnie w sytuacji, gdy ich

łych i średnich firm i jak spra-

właściciele nie chcą stracić nad

wić, by przetrwał on turbulencje,

nimi kontroli właścicielskiej.

wiatrowej i biogazownictwa.
– Duże zaległości mają rządowe inicjatywy w obszarze biogazu, który daje szansę także
na rozwiązanie kwestii odbioru odpadów, głównie rolniczych.
A biogaz należy do najbardziej
ekologicznych paliw – pod30 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

woju głos zabrali eksperci dys-

„zdrowych”

fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

proporcji

w rozwijaniu fotowoltaiki prosu-

które wstrząsają nim od dwóch

– Bardzo ważne jest, by

lat. W panelu „Nowoczesne in-

stworzyć takie mechanizmy, by

strumenty

można było łatwiej sfinanso-

finansowe

szansą
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Forum Rozwoju

wać działalność startupowych

inwestycyjnych rośnie dopiero

firm – powiedział prof. Raczkow-

wraz z wielkością przed-

ski. Szukający kapitału, powin-

siębiorstwa. – War-

ni mieć szybką ścieżkę dostępu

to jednak zastano-

do niego. Niestety, polski system

wić się, jak udrożnić

podatkowy w obecnym kształ-

w większym stopniu

cie nie zachęca przedsiębiorców

dostęp do finansowa-

do rozpoczynania, a potem sys-

nia dla MŚP z banków

tematycznego rozwijania swojej

– postulował głów-

działalności – jest skomplikowa-

ny ekonomista Fede-

ny i na dodatek zmiany są wdra-

racji Przedsiębiorców

żane przy wysokiej inflacji i wy-

Polskich. Jego zda-

jątkowej słabości złotego.

niem można rozwa-

portować zrównoważony roz-

rządy spółek, by mogły na po-

wój”. Wzięli w niej udział:

ważnie uwzględniać wyzwania

Przed wodorem
wspaniała
przyszłość, jednak
jego wytwarzanie
ma dłuższy cykl
produkcyjny niż
innych paliw
– nie można mówić
o pozyskiwaniu
wodoru
w skomplikowanych
procesach
technologicznych już
tu i teraz.

• Agnieszka

Sko-

nować

kat, partner i li-

systemami raportowania ESG –

der zespołu prawa

zauważył Dubno.
Także kwestie klimatyczne

ska kancelarii CMS

powinny znaleźć też swoje miej-

• Maria Ibisz – senior

sce w strategiach firm. Nowa

w

Ze-

dyrektywa unijna w obszarze

spole ds. Zrówno-

zrównoważonego rozwoju na-

ważonego Rozwo-

kłada „rewolucyjne” obowiąz-

ju, Deloitte Central

ki na firmy. – Z tej dyrektywy

Europe

wypływają konkretne obowiązki

żyć, w jaki sposób te

res zauważył, że zarówno na

firmy mogłyby ko-

świecie, jak i w Polsce pojawi-

rzystać z rynku dłuż-

ły się nowe formy inwestowa-

nego i w większym

nia, z których przedsiębiorcy

stopniu – z giełdo-

mogą korzystać. Umożliwiają

wego. Tu z mądrym

one inwestowanie w firmy znaj-

wsparciem w posta-

dujące się na wczesnym eta-

ci adekwatnych ulg po-

Krajowego

pie rozwoju. PFR Ventures chce

datkowych mogłoby wejść pań-

piad

i wspiera realnie przedsiębior-

stwo.

wszystkim firmy innowacyjne,

• Piotr Dubno – czło-

oraz sankcje dla firm, dotyczą-

nek zarządu Moti-

ce wprowadzenia określonych

vizer

kodeksów w firmach. Zmia-

• P r z e m y s ł a w

ny zostały wprowadzone po to,

Śmiałkowski – do-

by „zielona polityka” nie pozo-

radca

stała tylko w obszarze deklara-

Komitetu
Olim-

tywnym, ale by była traktowa-

Specjalnych

na bardzo poważnie – mówiła

Polska

Agnieszka Skorupińska.

• Damian Kuraś – dyrektor In-

Zmiany w duchu ESG

wystandaryzowanymi

ochrony środowi-

Piotr Kędra z PFR Ventu-

stwa dobrze rokujące, przede

klimatyczne, mogłyby dyspo-

rupińska – adwo-

manager

stytutu ESG

fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

BIZNES

Czym jest taksonomia?

Uczestnicy panelu poświęconego raportowaniu ESG
(od prawej):
Maria Ibisz,
Piotr Dubno, Agnieszka
Skorupińska,
Przemysław
Śmiałkowski
oraz moderator dyskusji
Damian Kuraś.

–

Przedsiębiorstwa

musiały

raportować

będą

zgodnie

na stałe monitorowanie zachodzących

w

przedsiębiorstwie

z zasadami taksonomii – dodała

procesów – zaznaczyła Maria

Agnieszka Skorupińska. Rapor-

Ibisz.

ty dotyczą nie tylko kwestii do-

Jakość

informacji

doty-

tykających zmian klimatycznych,

czących

ale także bioróżnorodności oraz

nych przez przedsiębiorstwa

zagospodarowania

ESG

przekazywa-

odpadów

jest naprawdę istotną sprawą.

Taksonomia

Według globalnego badania

zajmuje się także poszukiwa-

EY, 98 proc. firm inwestycyj-

niem odpowiedzi na pytanie, jak

nych wykorzystuje dane ESG

w sposób odpowiedzialny po-

w swoich analizach i decyzjach,

dejmować inwestycje w firmach.

a 78 proc. inwestorów insty-

dysponujące naprawdę intere-

Trzecią częścią Forum Rozwo-

System raportowania przez

Maria Ibisz zwróciła uwagę na

sującym pomysłem na rozwi-

ju była dyskusja pod tytułem

przedsiębiorców kwestii doty-

istotną rolę taksonomii. Takso-

nięcie działalności, ale nie tyl-

„ESG – czyli jak planować i ra-

czących zrównoważonego roz-

nomia jest dobrym narzędziem

woju powinien zostać uporząd-

pozwalającym ocenić, czy fir-

kowany. – Głównym ośrodkiem,

ma weszła już w pełni na ścież-

od którego on wychodzi, powi-

kę zrównoważonego rozwoju.

Dobry raport ESG jest tyl-

nien być pion finansów w firmie

Wskazuje ona na zespół okre-

ko podsumowaniem procesów

ustrukturyzowaną ocenę da-

– uważa Piotr Dubno, członek

ślonych przepisów przyjętych

i działań, które firma prowadziła

nych ESG. Aż 87 proc. inwe-

zarządu Motivizer, firmy ofe-

w zeszłym roku oraz na listę

już wcześniej w obszarze zrów-

storów instytucjonalnych jest

rującej tzw. kafeteryjny system

sektorów i branż, które wypeł-

noważonego rozwoju. – Kompas

przy tym przekonanych, że ze-

wynagrodzeń.

oso-

niają już ramy działalności go-

uwagi powinien być przekiero-

wnętrzny audyt danych ESG

by zajmujące się planowaniem

spodarczej jako zrównoważonej

wany z wydawania tylko atrak-

będzie pomocny w zapewnie-

strategicznym w firmie, tak-

środowiskowo.

cyjnego graficznie raportu ESG

niu lepszej ich jakości.

ko na rynku lokalnym, ale także
nansowanie takich firm może
z powodzeniem odbywać się
w modelu wykorzystania kapitału mieszanego – państwowego i prywatnego. – Fundusze typu venture capital chętniej
wspierają takie firmy, gdy dostrzegają ambicje ich właścicieli
rozwinięcia ich właśnie na skalę
międzynarodową – podkreślił.

Udrożnić wszystkie kanały

Łukasz Kozłowski przypomniał,
że podstawowymi sposobami
sfinansowania działalności małych i średnich firm pozostają
kredyt i leasing. Paleta środków
32 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Łukasz Kozłowski,
główny ekonomista
Federacji Przedsiębiorców Polskich, przypomniał,
że podstawowymi
sposobami finansowania sektora MŚP
wciąż pozostają
kredyt i leasing.
fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

na skalę międzynarodową. Fi-

Również

że na poziomie zarządów i rad
nadzorczych, powinny mieć na
względzie kwestie zrównoważonego rozwoju. Tego rodzaju
optykę widzenia wspomogłyby
zmiany w ustawie o rachunkowości.
– Zmiany ustawowe uporządkowałyby tę kwestię. Za-

poprodukcyjnych.

tucjonalnych

przeprowadza

Biało-czerwone sukcesy

SPORT

Takiego sezonu olimpijskiego jeszcze nie było. Na
skutek pandemii letnie i zimowe igrzyska olimpijskie
odbyły się w odstępie zaledwie kilku miesięcy. BiałoCzerwoni – co potwierdziły ich występy – zostali
do obu imprez przygotowani bardzo dobrze, m.in.
dzięki wsparciu PKN ORLEN, który jest Sponsorem
Strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego
i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Ł

4x400 m, śmiało można powtórzyć za Justyną Święty-Ersetic,
że w tej konkurencji rzeczywiście
wyrośliśmy na światową potęgę.

fot. Grupa ORLEN

Szalony sezon olimpijski na plus
Nie ma sobie równych

Od wielu sezonów taką potęgą
w swojej konkurencji jest Anita
Włodarczyk. O formę i kolejne
medale dla Polski, jeśli chodzi o rekordzistkę świata w rzu-

ącznie z wypraw do Tokio

lewski, Natalia Kaczmarek, Ju-

cie młotem, możemy być spo-

i Pekinu polscy olimpij-

styna Święty-Ersetic, Kajetan

kojni. Włodarczyk potwierdziła

czycy przywieźli 15 me-

Duszyńki, która w wielkim sty-

w Tokio to, o czym mówi się od

dali. Gdy do tego dołożymy 25

lu (3:09,87), bijąc re-

krążków zdobytych przez para-

kord Europy i rekord

olimpijczyków w japońskiej sto-

olimpijski, wywalczy-

licy i niezły – choć bezmedalo-

ła złoto. – Jak widać,

wy – występ paraolimpijczyków

jesteśmy potęgą na

zimowych w stolicy Chin, wyła-

świecie – stwierdzi-

nia nam się obraz bardzo silnej,

ła po finale Justyna

biało-czerwonej

Święty-Ersetic.

reprezentacji,

której z dumą możemy kibico-

Dla

zawodnicz-

wać i którą zdecydowanie war-

ki należącej do Grupy

to wspierać.

Sportowej ORLEN nie

Rekordowe igrzyska

był to jedyny medal
wywalczony w To-

Kto mógł się spodziewać, że

kio. W ostatni dzień

oglądając w wakacje zmaga-

igrzysk

nia w Tokio, będziemy świadka-

z Natalią Kaczmarek,

wspólnie

mi najlepszych letnich igrzysk

Igą Baumgart-Witan

olimpijskich w wykonaniu Biało-

oraz Małgorzatą Ho-

-Czerwonych w XXI wieku? Z 14

łub-Kowalik zdobyły

medali zdobytych w Japonii, naj-

srebro w finale żeńskiej

więcej – dziewięć – przywieźli lekkoatleci. Pięć z nich wywal-

lat – że w tej konkurencji wciąż nie ma sobie

Dużą satysfakcję
sprawili nam
również sportowcy
niepełnosprawni,
których ORLEN
– jako sponsor
strategiczny
Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego
oraz Polskiej
Reprezentacji
Paraolimpijskiej
– od lat mocno
wspiera.

równych. W kapitalnym stylu (78,48 m)
zdobyła swój trzeci
złoty medal olimpijski, powtarzając sukcesy z Londynu i Rio.

oszczepniczka Maria Andrejczyk

Dołączyła tym sa-

(srebro), trzeci w finałowym bie-

mym do wąskiego

gu na 800 m Patryk Dobek oraz

grona polskich spor-

jedna z największych sensa-

towców, którzy mają

cji tokijskich igrzysk, czyli Dawid

na koncie co najmniej

Tomala, który w fenomenalnym

trzy olimpijskie złota

stylu wywalczył złoto w chodzie

(Ireny

na 50 km.

Szewińskiej,

Roberta Korzeniow-

Nasza złota
sztafeta
mieszana
4x400 m
z igrzysk
w Tokio.

pulec i Jolanta Ogar-Hill, trzecie

ko były znacznie bardziej opty-

srebro w kajakarskich regatach

mistyczne niż te z Pjongczangu.

w K2 500 m zgarnęły Karolina

Pokazały, że zaczynamy liczyć

Naja i Anna Puławska. Te dwie

się w większej liczbie zimowych

ostatnie – wspólnie z Justyną

dyscyplin olimpijskich niż tylko

Iskrzycką i Heleną Wiśniewską

skoki narciarskie.

– zdobyły też brąz w K4 500 m.

Więcej niż skoki

Do medali lekkoatletów brą-

skiego i Kamila Sto-

zowy krążek dołożył zapaśnik

Oczywistym było, że na tyle

cha).

Tadeusz Michalik (w kategorii

medali, ile wywalczyliśmy z To-

Do Pekinu Biało-Czerwoni
polecieli bez stuprocentowych
faworytów i z jedną „90-procentową” w postaci Natalii Maliszewskiej. Obok niej i kadry naszych

3. miejsce w rzucie

97 kg), a cztery kolejne zostały

kio, w przypadku zimowych

skoczków znalazło się w repre-

młotem zajęła inna Po-

„wyłowione” z wody. Jedno sre-

igrzysk w Pekinie nie mamy co

zentacji kilku innych sportow-

sztafety 4x400 metrów. Polki

lka – Malwina Kopron. Identycz-

bro zdobyła nasza wioślarska

liczyć. I choć można powiedzieć,

ców, w których pokładaliśmy

w decydującym biegu ustąpi-

ny układ zafundowali kibicom

czwórka podwójna: Agnieszka

że brąz Dawida Kubackiego wy-

nadzieję na bardzo dobry wy-

czyli sportowcy wspierani przez

ły jedynie rewelacyjnym Ame-

młociarze.

Wojciech

Kobus-Zawojska, Marta Wie-

walczony na skoczni normalnej

nik. Nie była ona bezpodstawna.

PKN ORLEN.

rykankom, wyprzedzając m.in.

Nowicki (82,52 m), a brąz wy-

liczko, Maria Sajdak i Katarzyna

to trochę mało, bo liczyliśmy na

Niedługo wcześniej, już w sezo-

nieco więcej medali, to rezultaty

nie olimpijskim, snowbordzist-

uzyskane przez biało-czerwo-

ka Aleksandra Król i łyżwiar-

nych sportowców mimo wszyst-

ka Andżelika Wójcik wygrywały

Wygrał

Do historii przeszedł już wy-

znakomite Jamajki. A gdy do

walczył Paweł Fajdek (81,53 m).

Zillmann, drugie srebro wywal-

stęp naszej sztafety mieszanej

tego dodać bardzo dobry wy-

W Tokio olimpijskie krążki wy-

czyły nasze żeglarki startujące

4x400 m w składzie: Karol Za-

nik (5. miejsce) męskiej sztafety

walczyli też: nasza najlepsza

w klasie 470 Agnieszka Skrzy-
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Materiał przygotowany
we współpracy
z Grupą
ORLEN
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FELIETON

przecież zawody Pucharu Świa-

Polskiego Komitetu Paraolimpij-

wo Polacy zdobyli jeszcze sześć

ta, a inni panczeniści – Kaja Zio-

skiego oraz Polskiej Reprezenta-

srebrnych i 12 brązowych me-

mek i Marek Kania stawali w nich

cji Paraolimpijskiej – od lat moc-

dali.

na podium. Do tego Piotr Mi-

no wspiera. Latem do Japonii

chalski wywalczył przecież zło-

poleciało 90 sportowców z Pol-

to mistrzostw Europy.

ski. I trzeba przyznać, że igrzy-

W ich przypadku skończy-

ska paraolimpijskie w Tokio to

ło się bez medali, ale – co waż-

był nasz kolejny sukces. Liczba

ne – także bez poważnej wpadki.

25 medali przywiezionych przez

Do trzynastu pozycji punktowa-

nich z Dalekiego Wschodu musi

nych, co jest dla Polski drugim

robić wrażenie.

(po igrzyskach w Soczi) najlep-

Siedem z tych medali było

szym wynikiem w XXI wieku, do-

koloru złotego. Patryk Chojnow-

liczyć można też wartościowe

ski okazał się najlepszym te-

9. miejsce biathlonistki Moniki

nisistą stołowym w swojej ka-

Hojnisz-Staręgi i serię udanych

tegorii. Piotr Kosewicz najdalej

startów biegaczki narciarskiej

rzucał dyskiem. Pięć pozosta-

Izabeli Marcisz, która stała się

łych najwyższych miejsc na po-

ogromną nadzieją na przyszłość.

dium zostało zajętych przez ko-

Szczególnie że podczas igrzysk

biety. Róża Kozakowska wygrała
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medali

wywalczyli
łącznie
polscy
sportowcy
w tym sezonie
olimpijskim,
biorąc pod
uwagę letnie
i zimowe
igrzyska
olimpijskie
i paraolimpijskie.

Wspaniała historia

Z kolei w Zimowych Igrzyskach
Paraolimpijskich wzięło udział
11 zawodników i 4 przewodników z Polski. Aż dla 5 naszych
sportowców z niepełnosprawnościami był to paraolimpijski
debiut. Z Pekinu Polacy wrócili bez medalu. Najlepsze osiągnięcia naszych reprezentantów
to 5. miejsca Iwety Faron w pa-

Piotr
Hofman

SPORT

W

warszawskiej siedzibie PAP 17 marca miało

Pytanie, jakie my, przedsiębiorcy bardzo często za-

miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, podczas

dajemy, brzmi: „Dlaczego od lat nie udaje się udrożnić

którego poruszane były intrygujące biznes

kanałów finansowania mniejszych firm?”.

tematy. Gdzie startupy mają szukać środków na rozpo-

Myślę, że powodów jest kilka. Mamy sektor ban-

rabiathlonowym sprincie oraz

częcie działalności? Skąd sektor MŚP ma wziąć kapi-

kowy, który jest bardzo asekuracyjny. Niby dobrze to

Witolda Skupienia w paranar-

tał na innowacje, inwestycje i rozwój? To zagadnienia,

wygląda, jeśli chodzi o międzynarodowe rankingi od-

ciarskim biegu długim techniką

o których dyskutowali eksperci podczas Forum Rozwo-

porności, ale z drugiej strony sprawia, że sporo firm

klasyczną.

ju, wydarzenia zorganizowanego przez redakcję „Forum

odchodzi z banków z kwitkiem, a wiele pewnie nawet

Polskiej Gospodarki”.

nie pójdzie z wnioskiem o kredyt, zdając sobie sprawę,

Za każdym z tych sportow-

Wnikliwie przysłuchiwałem się dyskusji, gdyż temat

publicznie przyznała, że trenuje

w rzucie maczugą, Barbara Bie-

ców kryje się wspaniała historia,

z Justyną Kowalczyk i Aleksan-

ganowska-Zając najszybciej po-

która pokazuje, jak wiele musie-

ten jest mi bardzo bliski, a problem z do-

drem Wierietielnym.

biegła na 1500 m, Natalia Party-

li przejść, by móc rywalizować

stępem do kapitału doskonale znany.

Polski sport zimowy wykro-

ka wraz z Karoliną Pęk obroniły

na poziomie igrzysk paraolim-

Jako przedsiębiorca z ponad 25-let-

czył poza skoki narciarskie. To

tytuł mistrzyń olimpijskich w te-

pijskich. Występy w Tokio i Peki-

nim stażem, twórca firmy, która prze-

bardzo ważny krok w porównaniu

nisie stołowym, Karolina Ku-

nie to nie tylko sukces sportowy

szła ścieżkę z mikro do małej, z małej

z ubiegłym czteroleciem. I być

charczyk ma tytuł mistrzowski

naszej reprezentacji paraolim-

do średniej, a teraz zamierza wykonać

może gdyby nie przeogrom-

w skoku w dal, a „złote szaleń-

pijskiej, ale również indywidu-

krok w kierunku stania się firmą dużą,

ne zamieszanie z występem

stwo” domknęła Renata Śliwiń-

alne zwycięstwo każdego z tych

wiem, czym są tego typu rozwojowe

Natalii Maliszewskiej i odrobi-

ska w pchnięciu kulą. Dodatko-

sportowców z samym sobą.

bariery. Z diagnozą postawioną przez

Dawid Kubacki (z prawej) na
olimpijskim podium w Pekinie po konkursie na skoczni
normalnej.

Recepta na
dokapitalizowanie
polskich firm

na więcej szczęścia w przypad-

wszystkich uczestników dyskusji trud-

ku Kamila Stocha w konkursie

no się nie zgodzić – w Polsce dostęp

na dużej skoczni, cieszylibyśmy

do kapitału jest mocno reglamento-

się z większej liczby medali. Nie

wany. I to jest coś, co kładzie się cie-

zmienia to jednak faktu, że je-

niem na całej polskiej gospodarce.

nek kapitałowy, który wciąż jest miejscem

Kapitał to paliwo
dla biznesu. Jeśli
firma nie będzie się
rozwijać poprzez
inwestycje i nowe
projekty, stanie
w miejscu. A kto
nie idzie do przodu,
ten się cofa.

Kapitał to paliwo dla biznesu. Jeśli firma nie bę-

śli chodzi o dyscypliny zimowe,
Biało-Czerwoni zaczynają się li-

dzie się rozwijać poprzez inwestycje i nowe projekty,

czyć już nie tylko w skokach nar-

stanie w miejscu. A kto nie idzie do przodu, ten się cofa.

ciarskich.

że nie spełnią wyśrubowanych wymogów. Mamy rytrudno dostępnym dla mniejszych
podmiotów. Rozbudowane regulacje
sprawiają, że koszt obecności na giełdzie nadal jest zbyt wysoki dla znacznej części MŚP. Tu pojawia się miejsce dla funduszy inwestycyjnych typu
PE (private equity) i VC (venture capital), których w Polsce jest coraz więcej.
I bardzo dobrze, bo dla wielu startupów stanowią one jedyną alternatywę.
Tyle że takich alternatyw powinno być
zdecydowanie więcej.
Receptą na dokapitalizowanie – co
podkreślili uczestnicy dyskusji – powinna być właśnie
dywersyfikacja. Kapitał do polskich firm musi płynąć
z możliwie jak największej liczby źródeł. Udrażniajmy

Polskie firmy z sektora MŚP, jak od lat pokazują sta-

i ułatwiajmy, na ile to tylko możliwe, ścieżkę finansowa-

tystyki, w zdecydowanej większości finansują się środ-

nia bankowego, ale nie zapominajmy o tworzeniu alter-

kami własnymi. Robi tak ponad 75 proc. podmiotów.

natyw: zachęt do reinwestowania, do korzystania z peł-

Warto pamiętać, że dużą sa-

To oznacza, że rozwijając firmę, korzystają najczęściej

nej wersji estońskiego CIT-u, do inwestowania poprzez

tysfakcję w zakończonym wła-

ze swoich oszczędności lub z tego, co prowadzonemu

własne obligacje itd. Możliwości, jakie daje rynek, na-

śnie sezonie olimpijskim spra-

przez nich przedsiębiorstwu uda się zarobić. Na dłuższą

prawdę jest dużo. Im większą paletę wyboru będą mieli

metę dla większości z nich to szklany sufit, którego nie

przedsiębiorcy, tym bardziej skorzysta na tym cała go-

potrafią przebić. Ten sufit sprawia, że cała polska go-

spodarka. I z tą konkluzją, wyrażoną przez gości Forum

spodarka tkwi w pułapce średniego rozwoju.

Rozwoju, w pełni się zgadzam.

wili nam również sportowcy
niepełnosprawni, których ORLEN – jako sponsor strategiczny
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fot. Grupa ORLEN

Ta liczba robi wrażenie
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Konsekwencje sankcji

ŚWIAT

W oczekiwaniu na gospodarcze wykrwawienie się Rosji

C

hińska

postawa

wo-

bec konfliktu na Ukra-

fot. Alexei Druzhinin/Kremlin/Sputnik/Pool/PAP/EPA

Czy sankcje Zachodu na Rosję,
a szczególnie odcięcie jej od systemu
finansowego SWIFT, zrujnują rosyjską
gospodarkę mimo ogromnych rezerw
walutowych, jakimi dysponuje ten kraj?
Zobaczymy. Niezależnie jednak, czy tak się
stanie, najwięcej na tym konflikcie zyskają
Chiny. To do Pekinu Władimir Putin
pojedzie żebrać o pieniądze, a Chińczycy
tylko czekają, żeby połknąć gospodarczo
i finansowo osłabionego i izolowanego
sojusznika.
Konrad RAJCA

gospodarczym są Chiny) i swojej

obrotów, a dla Chińczyków han-

pozycji w relacjach z Zachodem

del z Rosją to jedynie 2 proc.

po zakończeniu konfliktu.

Nierówny sojusz

Dla Chińczyków niepotępianie Rosji oczywiście jest także pułapką, o czym wiedzą, bo

Chińczycy, nie chcąc potępić in-

z czasem także Państwo Środka

wazji Putina na Ukrainę (ale jed-

mogą dotknąć podobne sankcje

nocześnie jej bezpośrednio nie

Zachodu, ale Chińczycy liczą,

popierając), sprawiły, by my-

że będą wtedy silniejsi i odpor-

ślał, że ma plecy. Liczą teraz na

niejsi i będą mieli przy sobie

to, że Rosja z czasem wykrwawi

zwasalizowaną Rosję, co uznają

się gospodarczo dzięki zachod-

za istotniejsze.

nim sankcjom i odcięciu od systemu SWIFT. A potem zjedzą
osłabionego sojusznika, któ-

Ameryka przed dylematem

Wygląda na to, że inwazja Rosji

ry przyjedzie do Pekinu żebrać

na Ukrainie oznacza także pew-

nich sankcji, które krytykuje jako

o wsparcie. Już dziś wiele ro-

ne rozstrzygnięcia geopolitycz-

jednostronne. Chiny nie chcąc

syjskich podmiotów, w obliczu

ne dla USA i Chin. Zamyka ona

inie ewoluuje i zdaje się

dobijać Rosji, bo jest ona ich

izolacji, przestawiło się w rozli-

możliwość przeciągnięcia przez

sprawiać wrażenie niekonse-

politycznym sojusznikiem, jed-

czeniach na juana, a wobec wy-

USA

kwentnej, jest wieloaspektowa,

nocześnie obawiają się, że Za-

cofania się z Rosji zachodnich

go sojuszu w nieodległym cza-

pokazuje jednak strategiczne

chód potraktuje je jako kraj

operatorów kart płatniczych ich

sie (a może nawet ostatecznie),

cele Pekinu. Dostosowuje się do

wspierający Putina, co może od-

miejsce zajęli chińscy odpo-

a właśnie Rosja byłaby w nim

zmieniającej się sytuacji mię-

bić się na ich gospodarce, cze-

wiednicy. Mówi się także o za-

kluczowa.

dzynarodowej i realnej sytu-

go nie chcą. Zachód gospodar-

carstwo

acji na froncie ukraińskim, dla-

czo jest dla Chin istotniejszy niż

konflikt na Ukrainie z perspek-

tego warto się temu stanowisku

Rosja.

tywy swojej rywalizacji z USA.

przyglądać.

Chiny sprawiały początko-

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa

ONZ

wo wrażenie usprawiedliwia-

Chiny,

nia rosyjskiej agresji, choć kilka

wspólnie z Indiami i Zjedno-

dni przed inwazją szef chińskie-

czonymi Emiratami Arabski-

go MSZ na konferencji na temat

mi, wstrzymały się od głosu

bezpieczeństwa w Monachium

w sprawie rezolucji potępiającej

mówił o przywiązywaniu przez

agresję Rosji, co jest postrzega-

Chiny dużej wagi do poszano-

ne jednak jako zdystansowanie

wania

się od Rosji.

w tym także Ukrainy. Dużo mó-

Chińska niejednoznaczność

suwerenności

państw,

wiły o dialogu i dyplomatycznych rozwiązaniach. Obecnie

Z jednej strony kraj ten nie chce

kraj ten wykorzystuje sytuację

23

proc.

obrotów
stanowi dla
Rosji handel
z Chinami.
Dla
Chińczyków
handel
z Rosją
to jedynie
2 proc.

globalne,

postrzega

jąc izolowana, będzie musiała
wziąć to pod uwagę.
Z kolei największe chiń-

Z drugiej strony prezydent

skie banki, co zostało przyjęte

Xi Jinping w rozmowie z pre-

na Zachodzie z zadowoleniem,

zydentem Putinem zaapelował

zapowiedziały nierealizowanie

o pokojowe zakończenie kon-

transakcji z rosyjskimi podmio-

fliktu i mówił mu, by „odszedł

tami, ale… jedynie w dolarze, co

od zimnowojennej” mentalno-

nie dotyczy transakcji w juanie.

ści. Patrząc realnie, nacisk Chin

Jednocześnie chińskie władze

dotyczący konfliktu na Ukrainie

mówią, że prowadzą z Rosją

może być dla Putina kluczowy,

normalne relacje handlowe.

Spotkanie Władimira Putina
z Xi Jinpingiem
w Pekinie na
początku lutego podczas
Zimowych
Igrzysk Olimpijskich, trzy
tygodnie przed
inwazją Rosji
na Ukrainę.

Rosji

do

antychińskie-

miarach wykupienia udziałów

Stany Zjednoczone stoją więc

w Gazpromie i innych rosyjskich

przed dylematem swojego za-

spółkach energetycznych przez

angażowania w świecie. Pacyfik

chińskie firmy.

i chińskie wyzwanie są dla nich

Już od jakiegoś czasu gospo-

kluczowe, bo są potęgą mor-

darka rosyjska jest silnie zinte-

ską i jej utrzymanie gwaran-

growana z chińskim systemem

tuje obecną pozycję światową.

bankowym i finansowym. Woj-

Ale eskalacja napięcia w Eu-

na na Ukrainie może ten proces

ropie może oznaczać koniecz-

przyspieszyć i pogłębić. Jed-

ność utrzymania silnej obecno-

nak „sojusz” chińsko-rosyjski to

ści USA na Starym Kontynencie

porozumienie nierówne. Różni-

(co jest w polskim interesie), bo

ważniejszy nawet niż sankcje

Wygląda więc na to, że Chi-

ca w PKB i ludności między Chi-

Europa nie stanowi realnej siły

Zachodu. Pogarszanie się po-

ny myślą o konflikcie na Ukrainie

nami i Rosją to 9 do 1, a kon-

wobec Rosji i nie ma chęci się

zycji chińskiego biznesu w kon-

przede wszystkim w kategoriach

flikt z Ukrainą jeszcze bardziej

jej opierać. Dwa fronty na raz są

tekście działań na Ukrainie bę-

korzyści gospodarczych (Ukraina

osłabi w tych relacjach Rosję.

trudne do utrzymania. Dla Chin

potępić inwazji na Ukrainę i na-

do krytyki swojego strategicz-

dzie skutkowało zwiększeniem

jest ważnych punktem Nowego

Różnice widać też w obrotach

z kolei eskalacja sytuacji w Euro-

zwać jej „inwazją”, a także przy-

nego konkurenta – USA i dzia-

nacisku na Moskwę, by zakoń-

Jedwabnego Szlaku, a od 2019 r.

handlowych. Dla Rosji handel

pie oznacza odciągnięcie uwagi

stąpić oficjalnie do zachod-

łań NATO. Chiny, jako mo-

czyła konflikt, a ta pozosta-

najważniejszym jej partnerem

z Chinami stanowi ok. 23 proc.

USA od Pacyfiku.
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Instrumenty gwarancyjne

FINANSE

Bank Gospodarstwa Krajowego
jest instytucją, która za jeden
z priorytetów postawiła sobie
wspieranie w różnych formach
polskich mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców. Zadanie to
realizuje zarówno poprzez
wdrażanie szerokiego pakietu
programów i projektów
nakierowanych na rozwój
przedsiębiorczości,
finansowanych ze środków
krajowych i unijnych,
jak i w ramach
działalności własnej.

BGK aktywnie
wspiera małe
i średnie firmy

W

tów finansowych dedykowa-

(MŚP). Działalność gwarancyj-

nia i realizacji projektów służą-

nych sektorowi MŚP.

na i poręczeniowa BGK na rzecz

cych rozwojowi MŚP.

Bogata oferta gwarancji

kim na programie „Wspieranie

tywnie banki krajowe (komercyj-

przedsiębiorczości z wykorzy-

ne i spółdzielcze), udzielające za-

datnym i szczególnie poszuki-

staniem poręczeń i gwaran-

bezpieczonych gwarancjami BGK

wanym przez przedsiębiorców

cji Banku Gospodarstwa Kra-

kredytów dla przedsiębiorców.

(nie tylko w wyjątkowo kryzyso-

jowego”. Podstawowym celem

Program realizowany jest przez

wych dla mniejszych firm latach

jest jak najszersza dystrybu-

udzielane przez BGK gwarancje:

2020–2021) są gwarancje i po-

cja gwarancji, co najlepiej uda-

de minimis, Biznesmax, dla le-

ręczenia. Gwarancje to instru-

je się realizować w ramach tzw.

asingu oraz ze środków Fundu-

ment, który doskonale sprawdza

„gwarancji i poręczeń portfelo-

szu Gwarancji Rolnych (FGR).

się nie tylko w czasach takich jak

wych” zabezpieczających port-

pandemia COVID-19, ale także

fele kredytów bankowych. Taka

zwań związanych z konieczno-

w okresach wzrostu gospodar-

forma dystrybucji jest istotnie

ścią utrzymania płynności firm

bardzo

czego.

mi tj. instytucjami finansowymi,

że podmioty zarządzające tzw.

przez BGK udziela-

takimi jak banki komercyjne

funduszami

podwyższonego

oferta gwarancji spłaty kre-

ne jest w dużej mie-

i spółdzielcze, fundusze porę-

ryzyka. Polskie firmy mogą ko-

dytu dla sektora mikro- ma-

rze we współpracy z partnera-

czeniowe i pożyczkowe, a tak-

rzystać z różnych instrumen-

łych i średnich przedsiębiorstw
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W programie uczestniczą ak-

przy-

Instrumentem

oferowane

sparcie

MŚP opiera się przede wszyst-

Szczególnie

bogata

jest

Materiał
powstał
we współpracy
z Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego

W

efekcie

nowych

wy-

najbardziej efektywna i prefe-

w okresie pandemii COVID-19

rowana przez przedsiębiorców,

BGK zdecydował się na stworze-

banki oraz inne instytucje finan-

nie Funduszu Gwarancji Płyn-

sowe, pozwalając zabezpieczać

nościowych (FGP) – instrumen-

i zmniejszać ryzyka finansowa-

ty gwarancyjne wspierały zatem
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Instrumenty gwarancyjne

FINANSE
i nadal wspierają zachowanie

120 miesięcy – dla kredytu in-

rozwoju, który stworzył pro-

firmy, zarazem sprzyjając trans-

płynności przez firmy. W ra-

westycyjnego. Te korzystne dla

gram ze wsparciem w formie

formacji ekologiczno-cyfrowej.

mach FGP powstały nowe pro-

firm zmiany zostaną utrzymane

regwarancji EFI z PFG. Gwaran-

Są to pożyczki dla mikro-,

dukty gwarancyjne: Gwarancja

do 30 czerwca 2022 r.

cje BGK zabezpieczą do

małych, i średnich przedsię-

z Funduszu Gwarancji Płynno-

Również do tej daty

80 proc. kwoty leasin-

biorców udzielane niezależenie

ściowych (FGP) oraz Gwarancja

będą obowiązywać

gu lub pożyczki le-

od branży, w której działa firma.

dla faktoringu z Funduszu Gwa-

zmiany przy gwa-

asingowej bez odsetek

Są dedykowane tym przedsię-

rancji Płynnościowych. Przy tym

rancji

oraz

zwią-

biorcom, których sytuacja finan-

wszystkie wcześniejsze produk-

które zostały wpro-

zanych z ich udzie-

sowa pogorszyła się na skutek

ty gwarancyjne zostały zmie-

wadzone na czas

leniem.

Maksymalny

pandemii, ale była dobra przed

nione i zaoferowane na jeszcze

pr zeciwdzia ła-

okres trwania gwaran-

31 grudnia 2019 r. Przedsiębior-

korzystniejszych niż dotychczas

nia skutkom CO-

cji to 12 lat, dotyczyć

ca może pożyczyć pieniądze na

warunkach.

VID-19. Biznesmax

może ona transakcji

sześć lat i to bez żadnych dodat-

leasingowych zarów-

kowych opłat i innych ukrytych

no w walucie polskiej

kosztów. Nie będzie też od niego

Bank Gospodarstwa
Krajowego był
pierwszym bankiem
rozwoju, który
stworzył program ze
wsparciem w formie
regwarancji EFI
z Paneuropejskiego
Funduszu
Gwarancyjnego.

Biznesmax,

obejmuje teraz tak-

Nowe rozwiązania

że „zwykłe”, bieżące

Gwarancja z Funduszu Gwaran-

kredyty

obrotowe.

kosztów

i obcej.

wymagana wpłata własna.

cji Płynnościowych (FGP) ma

Wydłużony został

sprzyjać zapewnieniu płynno-

też okres obowią-

ści polskim przedsiębiorstwom.

zywania 5-proc. stawki rocznej

Z kolei Gwarancja z Funduszu

ne) i 51 miesięcy (kredyty nie-

Może

zarówno

dla wyliczenia dopłaty do opro-

Gwarancji Rolnych (FGR) wspie-

odnawialne). Dodatkowo kredy-

kredyty obrotowe nowo udzielo-

centowania kredytu oraz system

ra gospodarstwa rolne i przed-

ty te zostały objęte dopłatą do

ne, jak również kredyty obroto-

dopłat do odsetek, którym obję-

siębiorstwa przetwórstwa rol-

odsetek.

we odnawiane na kolejny okres.

to również kredyty obrotowe od-

no-spożywczego

Mogą być nią objęte kredyty za-

nawialne i nieodnawialne.

kryteria MŚP. Jest ona pierw-

ną formą gwaranto-

zabezpieczać

Łatwiejszy kredyt

symalnym okresem gwarancji

niż okres limitu faktoringowego

39 miesięcy (kredyty odnawial-

wydłużony maksymalnie o trzy
miesiące.

spełniające

Ostatnią

Wyjątkowo

atrakcyjne

są

warunki spłaty tych pożyczek.
Pierwszą ratę można zapła-

Pożyczki płynnościowe

cić nawet po pół roku od jej zaciągnięcia

(półroczna

karen-

Ten instrument finansowy dla

cja spłaty). W razie potrzeby

MŚP ma postać pożycz-

przedsiębiorca może skorzystać

omawia-

Działalność
gwarancyjna
i poręczeniowa na
rzecz MŚP opiera się
przede wszystkim
na programie
„Wspieranie
przedsiębiorczości
z wykorzystaniem
poręczeń i gwarancji
Banku Gospodarstwa
Krajowego”.

ki

na

utrzymanie

z atrakcyjnych wakacji kredyto-

finanso-

wych – aż przez cztery miesiące

warte nie wcześniej niż 1 mar-

Gwarancje dla leasingu za-

szym instrumentem zwrotnym

wania jest Gwaran-

ca 2020 r. Zabezpiecza do 80

bezpieczają transakcje leasin-

stosowanym w ramach Progra-

cja

proc. kapitału kredytu, ale nie

gowe. Jest to nowe, kolejne

mu Rozwoju Obszarów Wiej-

z Funduszu Gwaran-

może przekroczyć 200 mln zł,

ułatwienie w dostępie do finan-

skich na tak szeroką skalę. Uzy-

cji

a łączna kwota kredytów z gwa-

sowania dla MŚP. Gwarancje

skanie kredytu z gwarancją

(FGP).

rancją udzielonych kredytobior-

te korzystają z regwarancji EFI

spłaty BGK jest przy tym ła-

ona faktoring z re-

cy to 250 mln zł. Gwarantowa-

w oparciu o środki Paneuropej-

twiejsze niż wsparcia dotacyj-

gresem oraz fakto-

nie obejmuje do 27 miesięcy,

skiego Funduszu Gwarancyjne-

nego z PROW. Gwarantuje ona

ring odwrotny. Gwa-

lecz nie dłużej niż okres kredytu

go. Ten zaś jest dodatkową, poza

spłatę kredytów dotyczących

rancją

wydłużony maksymalnie o trzy

budżetem

inicjaty-

wszystkich kierunków działal-

objęte limity fakto-

miesiące. Obecnie istnieje moż-

wą państw członkowskich w po-

ności rolnej oraz bez względu

ringowe, dla których

liwość obejmowania gwarancją

konywaniu skutków COVID-19.

na wielkość gospodarstwa. Na

umowy zostały za-

kredytów udzielanych w walucie

BGK był pierwszym bankiem

czas pandemii COVID-19 i mak-

warte nie wcześniej

symalnie do 30 czerwca 2022 r.

niż 1 marca 2020 r.

wprowadzono do gwarancji FGR

Zabezpieczenie działa

dodatkowe ułatwienia. Zmia-

do 80 proc. limitu faktoringowe-

mis podwyższono maksymalną

• liczba udzielonych pożyczek: 5 015;

ny te umożliwiły obejmowanie

go. I znowu: maksymalna kwo-

Operacyjnego Inteligentny Roz-

opłaty, bieżące raty leasingo-

kwotę gwarancji z 3,5 mln zł do

• liczba przedsiębiorstw, które skorzystały

nią kredytów obrotowych na fi-

ta gwarancji nie może przekro-

wój (POIR), w tym z instrumen-

we i kredytowe, inwestycje (jako

unijnym,

obcej oraz nie ma minimalnej
kwoty udzielonej gwarancji.
Przy gwarancjach de mini-

POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE POIR

(według stanu na 02.02.2022; źródło: BGK)

dla

faktoringu

Płynnościowych
Zabezpiecza

mogą

być

płynności

wej i bieżącej działal-

zawiesić spłacanie rat pożyczki.

ności firmy. Pożyczka

Wysokość pożyczki to dwu-

nic nie kosztuje klien-

krotność wynagrodzeń w fir-

ta, bo odsetki i pozo-

mie za 2019 rok (lub za ostatni

stałe koszty pokry-

rok) lub 25 proc. łącznego ob-

wa dotacja. Nie ma

rotu firmy w 2019 r. Przy po-

przy niej też wymogu

życzkach do 100 tys. zł wystar-

wkładu własnego. Sfi-

czającym zabezpieczeniem jest

nansować nią będzie

weksel własny. Pożyczki nie

można także bieżą-

trzeba przeznaczać na inwesty-

ce koszty związane

cje – można nią opłacić wyna-

z odbudową działal-

grodzenia, w tym także składki

ności firmy po pan-

ZUS, podatki, składki zdrowot-

demii. Pożyczki pocho-

ne i ubezpieczeniowe, zatowa-

dzą ze środków UE tj. z Programu

rowanie, półprodukty, bieżące

1,5 mln euro dla gwarancji do 5

z pożyczek: 4779 (jedna firma może otrzy-

nansowanie bieżącej działalno-

czyć 200 mln zł, a łączna kwota

tu REACT-EU, (z ang. Recovery

część pożyczki) oraz inne wy-

lat i 750 tys. euro – dla gwaran-

mać więcej niż jedną pożyczkę);

ści, niepowiązanych z realizacją

limitów faktoringowych z gwa-

Assistance for Cohesion and the

datki niezbędne do funkcjono-

przez kredytobiorcę inwesty-

rancją udzielonych faktoranto-

Territories of Europe), który ma

wania firmy. Szczegółowe wa-

cji z Programu Rozwoju Obsza-

wi to 250 mln zł. Udzielana jest

wesprzeć opiekę zdrowotną, za-

runki oferty znajdują się na

rów Wiejskich (PROW), z mak-

na 27 miesięcy, lecz nie dłużej

trudnienie oraz małe i średnie

stronie BGK.

cji powyżej pięciu lat. Wydłużono też ich okres do 75 miesięcy
dla kredytu obrotowego oraz do
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• łączna wartość udzielonych pożyczek:
2 296 596 702,07 zł.
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i obniżyć rachunek
za leczenie

O szczegółach związanych z powstaniem Centrum Rozwoju i Produkcji Leków
Onkologicznych, bezpieczeństwie lekowym Polaków i planach rozwojowych
Polfy Tarchomin opowiada nam prezes Jarosław Król.  Rozmawiał Krzysztof BUDKA

fot. Andrzej Lange/PAP

Jak być niezależnym

o 90 proc., nadal rentowność,
stopa zwrotu wyniesie 18 proc.
rocznie. Chcę jednak powiedzieć, że projekt ten spina się
nie tylko od strony biznesowej, ale też daje nam olbrzymie
możliwości po stronie Ministerstwa Zdrowia. Budżet państwa
co roku wydaje na tego typu leki
bardzo dużo pieniędzy. A wiadomo, że wszyscy prognozują,
iż zachorowania na raka będą
w Polsce rosły. To ma też związek ze starzejącym się społeczeństwem. Krótko mówiąc, zamiast sprowadzać tego typu
leki i płacić zagranicznym firmom, lepiej produkować je
u siebie w kraju. Decyzja o powstaniu Centrum Rozwoju i Pro-

Panie Prezesie, proszę powie-

ki niezależne od nas, natomiast

Kiedy w 2018 r. przygoto-

dzieć, na jakim etapie jest dzi-

z generalnym wykonawcą roz-

wywaliśmy biznes plan, do-

siaj budowa Centrum Rozwoju

mawiamy o tym, żeby

i Produkcji Leków Onkologicz-

mimo wszystko do-

nych i czy marzec 2023 r., czyli

trzymał

zakładany termin zakończenia

nu. Z drugiej stro-

inwestycji, zostanie dotrzyma-

ny trzeba przyznać,

ny, czy w związku z pandemią

że zima nam służy-

oraz tym, co teraz dzieje się na

ła i budowa trwała

Ukrainie, ulegnie zmianie?

cały czas. Do koń-

termi-

Wszystko wskazuje na to, że

ca czerwca zakoń-

termin oddania inwestycji zosta-

czymy stan suro-

nie lekko przesunięty – na jesień

wy, a później wejdą

2023 r. Ma to związek z serią

ekipy

komplikacji. Wspomniana przez

czania

pana pandemia miała wpływ na

ni.

uzyskanie szeregu pozwoleń na

czy co prawda nie

budowę. Teraz z kolei generalny

przeskoczymy, my-

wykonawca zgłasza nam opóź-

ślę jednak, że jesień

nienie z powodu opuszczenia

2023 r. to i tak nie

budowy przez dużą część pra-

jest duże opóźnie-

cowników z Ukrainy, którzy po-

nie, biorąc pod uwa-

jechali do swojego kraju walczyć

gę, co się w między-

z rosyjskim najeźdźcą, a także

czasie wydarzyło.

do

wykań-

powierzch-

Pewnych

rze-

konaliśmy

Decyzja
o powstaniu
Centrum Rozwoju
i Produkcji Leków
Onkologicznych
zapadła zarówno
w oparciu o czynnik
biznesowy, jak też
o czynnik misyjny.
Zamiast sprowadzać
tego typu leki i płacić
zagranicznym
firmom, lepiej
produkować je
u siebie.

dukcji Leków Onkologicznych
zapadła więc zarówno w opar-

skrupulatnej

ciu o czynnik czysto biznesowy,

analizy. Po dokład-

jak też o czynnik misyjny, a na-

nym badaniu okaza-

wet powiedziałbym: patriotycz-

ło się, że w Polsce nie

ny. Dobrze móc produkować

ma ani produkcji le-

leki onkologiczne u siebie, być

ków onkologicznych,

niezależnym i obniżyć państwu

ani centrów rozwo-

rachunek za leczenie.

ju. U nas w laboratoriach będą trwa-

To będzie produkcja przezna-

ły prace badawcze

czona tylko na polski rynek?

i rozwojowe, a na dole

Absolutnie

nie

–

chce-

będzie się odbywała

my z naszymi produktami tra-

produkcja. W naszej

fić na wszystkie możliwe ryn-

nowej fabryce będą

ki i wszystkie rejestracje leków

mogły

powstawać

dokonywane są w Centralnym

cytostatyczne

Rejestrze w Europejskiej Agen-

leki

i immunosupresyjne,

cji Leków.

ale też hormony czy
sterydy. Wymaga to

Ile jest w Europie zakładów

szczególnego rodza-

produkujących tego typu leki?

ju zabezpieczeń. Cały

Według naszej wiedzy je-

proces planowania przeszedł

den jest w Szwajcarii, jeden

przez bardzo rygorystyczne

w Niemczech, jeden we Fran-

wą stali, która jechała z tamte-

Po co taki zakład produkcyjny

sito i wyszło nam, że nawet przy

cji i jeden w Rumunii. Nie ma

go kierunku. To są więc czynni-

w Polsce?

założeniach, iż ceny spadną

ich dużo. Czyli konkurencja nie

z powodu problemów z dosta-
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Jarosław Król jest prezesem
Polfy Tarchomin od 2017 r.
Przez 12 lat pełnił funkcje
dyrektorskie w Banku
Gospodarstwa Krajowego
oraz Banku Pekao S.A.

Polfa Tarchomin

INWESTYCJE
będzie aż tak silna. Trzeba też

uruchomić zupełnie nową pro-

wiedzieć, że każdy może mieć

dukcję równolegle zajmując się

swoją specyfikę – jeden za-

naszą standardową działalno-

kład może być bardziej nasta-

ścią. Doskonale zdaliśmy egza-

wiony na produkcję hormonów,

min w tym trudnym czasie.

inny bardziej na cytostatykę,

Natomiast jeśli chodzi o bez-

jeszcze inny na kolejną gru-

pieczeństwo lekowe, to nie je-

pę leków. Jeszcze mury fabry-

steśmy jako Polska w stu pro-

ki rosną, a my już mamy dwa

centach bezpieczni. Wiadomo

leki w rejestracji – to pokazuje,

– dzisiejsze czasy są takie, że

że bardzo mądrze rozpoczęli-

nawet jak pan kupuje kompu-

śmy działania badawczo-roz-

ter, to są w nim części z całe-

wojowe, w tym samym terminie,

go świata. Nikt nie jest samo-

w którym rozpoczęliśmy prace

wystarczalny w tym obszarze.

nad budową. Nasi kontrahen-

I tak samo jest w farmacji. Chcę

ci kupują już licencje, my jeź-

tu powiedzieć o substancjach

dzimy z tymi lekami, które roz-

czynnych, wiele z nich po-

wijamy, na targi, pokazujemy je

chodzi z Dalekiego Wschodu

naszym partnerom. Sprzedali-

– z Chin czy z Indii. Unia Euro-

śmy licencje do Australii i No-

pejska przez ostatnie 30 lat pod

wej Zelandii. Trwają rozmowy

względem biotechnologii moc-

z kontrahentami z Wielkiej Bry-

no się rozbroiła. Od momentu, w którym Chiny zostały włączone do Światowej Organizacji

nuje podejście rynkowe i mniej

Handlu, już nie było barier han-

jest protekcjonizmu, tam idzie

dlowych, no i wtedy Chińczycy

nam bardzo sprawnie. Klienci są

zalali Europę swoim tańszym

mocno zainteresowani.

produktem. Amerykanie podefot. Mateusz Marek/PAP

tanii i ze wszystkich krajów skandynawskich. Tam, gdzie domi-

Ile wynosi cały koszy inwestycji?
457 mln zł. Mamy 200 mln
zł dokapitalizowania ze strony
państwa. Bez wsparcia ze stroto, co przyniosła pandemia,

ny Kancelarii Premiera, Mini-

Mamy też kredyt inwesty-

Z dużym więc prawdopodo-

sterstwa Aktywów Państwowych

cyjny – podpisaliśmy umowę

bieństwem mogę powiedzieć,

chcę Pana zapytać, czy Polacy

i Ministerstwa Zdrowia reali-

z Bankiem Pekao SA. Dyspo-

że być może nie będziemy mu-

powinni się bać o bezpieczeń-

zacja tak ambitnego projek-

nujemy również działką o po-

sieli skorzystać z kredytu. A je-

stwo lekowe, czy raczej może-

tu nie byłaby możliwa. Olbrzy-

wierzchni 18 ha, którą wystawi-

śli skorzystamy, to pozyskane

my być w tym temacie spokoj-

mią pracę wykonaliśmy też jako

liśmy na sprzedaż. Jest ona dla

środki z tej działki będą dla nas

ni?

Polfa – ponad 120 mln zł zaro-

nas obciążeniem w tym sen-

pewnym buforem. Finansowa-

Mamy swój przemysł farma-

biliśmy od momentu, w którym

sie, że płacimy od niej poda-

nie mamy więc zapięte. Od tej

ceutyczny – to jest duża, ważna

złożyliśmy wnioski o dokapi-

tek od nieruchomości, płacimy

strony jesteśmy bezpieczni.

rzecz. I, moim zdaniem, trzeba

talizowanie. Bez wielkiego za-

wieczyste użytkowanie, a nic

angażowania naszych pracow-

nam te pola nie dają. Chcemy

Abstrahując teraz od Centrum

śmy go mieli w jak najlepszym

ników nigdy by nam się to nie

ją sprzedać. Szacowana wartość

Rozwoju i Produkcji Leków

stanie. Pandemia pokazała nam

udało.

tej nieruchomości to 120 mln zł.

Onkologicznych, a patrząc na

wszystkim, jak ważne jest po-
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chuchać i dmuchać na to, by-

Historia Polfy
Tarchomin sięga roku 1823.
Dziś jest jednym z największych producentów leków
generycznych
w Polsce. Wytwarza m.in.
leki przeciwinfekcyjne, insuliny oraz
preparaty dermatologiczne.

szli do tego inaczej – oni powiedzieli „nie”, zaznaczyli, że
produkcję corowych leków muszą mieć u siebie i nie pozwolą, żeby fabryki przeniosły się
do Azji.

siadanie własnej produkcji. Jako
Polfa Tarchomin z dnia na dzień

Jest szansa odwrócić w Euro-

potrafiliśmy

pie ten trend?

uruchomić

pro-

dukcję płynów do dezynfekcji

Myślę, że cały proces mu-

na olbrzymią skalę czy też tle-

siałoby się wydarzyć na po-

nu medycznego, który trafiał do

ziomie unijnym. Nie jest łatwo

szpitali i szpitali tymczasowych.

konkurować z kimś, kto dyspo-

To były produkty pierwszej po-

nuje gigantycznymi fabrykami,

trzeby, ratujące życie Polaków,

kto produkuje na taką skalę. To

a nie było ich skąd sprowadzić

jest zmartwienie władz Unii Eu-

w tamtym czasie. Jestem dum-

ropejskiej, jednak na razie nie

ny z mojego zespołu, że po-

widzę, żeby coś się w tym za-

trafił w błyskawiczny sposób

kresie działo. Polska sama nie
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mami (2023 rok już jest za mie-

radzić i tego trendu odwrócić.

dzą),

Natomiast możemy punktowo

wykonać

w poszczególnych obszarach

krok w stronę walki

rozwijać produkcję niezwykle

z nowotworami. Nie

ważnych leków – tak jak to wła-

chcę na razie ujaw-

śnie planujemy robić w Cen-

niać, co to miało-

trum Rozwoju i Produkcji Leków

by być, bo najpierw

Onkologicznych.

powinniśmy dostać

kolejny

wszelkie zgody, jeJakie najważniejsze cele, jako

śli chodzi o roz-

Polfa

stawia-

wój w tę stronę, ale

cie przed sobą w najbliższych

mam marzenie, by

dwóch, trzech latach?

oprócz tego, co ro-

Tarchomin,

Przede wszystkim dokoń-

ktoś się tym zajął. Jeśli dostaniemy tutaj zielone świa-

chcielibyśmy

bimy dzisiaj, oprócz

Sprzedaliśmy
licencje do Australii
i Nowej Zelandii.
Trwają rozmowy
z kontrahentami
z Wielkiej Brytanii
i ze wszystkich krajów
skandynawskich.
Tam, gdzie
dominuje podejście
rynkowe i mniej jest
protekcjonizmu, tam
idzie nam bardzo
sprawnie.

tło, to po uruchomieniu Centrum Rozwoju
i Produkcji Leków Onkologicznych,

zain-

augurujemy

kolej-

ny duży projekt. Pod
tym względem nasza
misyjność nie umiera.
Wiemy, dokąd zmierzamy. Nie tylko pra-

Wszyscy pomagamy Ukrainie
Ogólnopolska mobilizacja i pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy
budzi podziw na świecie. Ukrainę wspierają nie tylko osoby prywatne, ale i duże
polskie firmy, w tym Grupa LOTOS, która na pomoc przeznaczyła 3 mln zł.

F

fot. Grupa LOTOS

będzie w stanie sobie z tym po-

undacja LOTOS pomaga Ukrainie, współpracując z Caritas Polska. Sfi-

nansuje pomoc socjalną dla

cujemy nad następ-

uchodźców w Polsce w posta-

nymi pokoleniami (bo

ci zakupu żywności, zaopatrze-

Polfa Tarchomin ma

nia medycznego oraz artykułów

200 lat i ileś pokoleń

pierwszej pomocy. Wsparcie

pracowało na jej po-

obejmuje także gdański oddział

zycję), ale też myśli-

Caritasu, który prowadzi pomoc

my o następnych po-

socjalną dla ludności ukraiń-

koleniach pacjentów.

skiej. Na ten cel fundacja prze-

czenie budowy nowej fabryki.

nowoczesnych

W tym aspekcie panuje u nas

ków, które wprowa-

żelazna dyscyplina. Wiemy, że

dzamy na rynek,

jest to dla nas bardzo duży pro-

podjąć się kolejnej

jekt i dlatego się nie rozprasza-

ambitnej

my na inne obszary. Ale mamy

ny dotyczącej onko-

Kochamy życie i cały

kazała już 0,5 mln zł. W ramach

już marzenia w głowie i jeśli

logicznych problemów, których

czas myślimy o tym, jak spra-

współpracy z Polskim Czerwo-

projekt budowy będzie prze-

nikt nie dotyka w Polsce i nie

wić, żeby nasze zdrowie było

nym Krzyżem LOTOS doko-

Państwowej

biegał zgodnie z harmonogra-

ma żadnych perspektyw, żeby

lepsze, a życie dłuższe

na też zakupu hurtowych ilo-

przekazała sprzęt pożarniczy

ści

le-

dziedzi-

materiałów

medycznych,

Razem z Fundacją „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” Fun-

z Ukrainy. Będzie też współfi-

dacja LOTOS dofinansuje też

kowych, sprzętu ratownicze-

nansować pobyt i wyżywienie

zakup produktów do przygo-

go oraz ogrzewanych namio-

dla uchodźców w Jarnołtówku

towania paczek z okazji Świąt

tów, które trafią bezpośrednio

i Spale na południu Polski. We

Wielkanocnych dla ofiar woj-

do Ukrainy.

współpracy z Zakonem Bra-

ny. Opłaci również zakup pali-

ci Mniejszych Kapucynów (Pro-

wa na stacjach LOTOS do trans-

wincja Krakowska) odbywa się

portu oraz artykułów pierwszej

– Równie ważne jak obec-

zakup artykułów pierwszej po-

potrzeby dla ukraińskich rodzin,

na,

trzeby cywilom poszkodowa-

pomagając w realizacji tego za-

nym w trwającej wojnie.

dania Oddziałowi Terenowemu

ogólnonarodowa

mobili-

zacja ludzi dobrej woli, będzie

fot. Andrzej Lange/PAP

Świąteczne paczki

i wyposażenie dla strażaków

wszystkim

Na wielu polach

z czasem utrzymanie poziomu

Wspólnie z Urzędem Wo-

wsparcia przez kolejne tygodnie

jewódzkim w Gdańsku Funda-

i miesiące. Dlatego nastawia-

cja pokryje koszty pobytu na

my się na pomoc długofalową.

Pomorzu dużej grupy dzieci

nad formalnościami związany-

Będziemy monitorować bieżą-

z ukraińskich sierocińców. LOTOS

mi z pokryciem kosztów pali-

cą sytuację i związane z nią po-

współpracuje również z Gdań-

wa dla kolumny humanitarnej

trzeby niesienia pomocy – mówi

skim Uniwersytetem Medycz-

do Ukrainy z Wielkiej Brytanii,

nym i w ramach tej współpracy

organizowanej przez Fundację

sfinansuje koszty pobytu i le-

Polską. Chce również dostarczyć

czenia dzieci z chorobami on-

paliwo dla transportów z pomo-

kologicznymi, które przyjecha-

cą, organizowanych przez Kon-

ły i wciąż przyjeżdżają z Ukrainy.

sulat Ukraiński w Gdańsku.

Wiesław Labuda, prezes Fundacji LOTOS.
Fundacja

działa

w

róż-

nych obszarach. We współpracy z Komendantem Głównym
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Pożarnej

opatrun-

przede

Prezydent Andrzej
Duda podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
Centrum Rozwoju
i Produkcji Leków
Onkologicznych.

Straży

Artykuł
powstał we
współpracy
z Grupą
LOTOS

Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”.
Ponadto

fundacja

pracuje
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Tadeusz Tański

Motoryzacyjny cud
Tadeusza Tańskiego
Historycy porównują go do geniuszy pokroju Henry’ego
Forda i Ferdinanda Porsche, czyli wizjonerów, którzy
wyprzedzali swój czas. Tadeusz Tański – wybitny polski
wynalazca – najbardziej znany jest ze skonstruowania
pierwszego polskiego samochodu CWS T-1 (można go
było rozkręcić jednym kluczem i śrubokrętem), ale był
też autorem wielu innych projektów. Przede wszystkim
był jednak wielkim patriotą. Za odmowę współpracy
z Niemcami zapłacił życiem.
Jarosław MAŃKA

T

na gruncie zawodowym. W 1914 r.
ożenił się z Polką Marią Ślizeń.
Po dwóch latach pracy naukowej z prof. Lacoin Tański rozpoczął w swoim biurze w Colombes
pod Paryżem prace nad pierwszymi samodzielnymi konstrukcjami. Dużym sukcesem okazała
się dwusuwowa silnikowa sprężarka do osiarkowywania winnic,
którą Tański opatentował w 1915 r.
Lata I wojny światowej były

adeusz Tański urodził się

Tadeusza, sam będąc wynalazcą,

czasem gwałtownego rozwo-

w 1892 r. w Moskwie. Był

zauważył u syna predyspozycje

ju lotnictwa wojskowego, toteż

synem Marii z Jakubow-

do nauk ścisłych i posłał go do

nic dziwnego, że wkrótce Tań-

skich i Czesława Tańskiego – wy-

prestiżowej wyższej Szkoły Elek-

ski otrzymał

bitnego inżyniera, pioniera pol-

trycznej w Paryżu. Po jej

skiego lotnictwa i konstruktora

ukończeniu (1913 r.) Ta-

pierwszego polskiego szybowca.

deusz rozpoczął pra-

Warto pamiętać, że w tym czasie

cę naukową ze swoim

(na przełomie XIX i XX w.) Mo-

uczelnianym

skwa i Petersburg były miasta-

dowcą prof. Ludwikiem

mi, w których rozwijało skrzy-

Lacoin – ówczesną sła-

dła wielu uzdolnionych polskich

wą francuskiego auto-

inżynierów i konstruktorów. Do

mobilizmu.

nich niewątpliwie zaliczał się ojciec Tadeusza Tańskiego.
Już od najmłodszych lat Tadeusza cechowały niepokorny cha-

wykła-

Najmocniejszy
silnik lotniczy

Świat mieszczańskiego

propozycję

za-

projektowania różnych
typów silników lot-

W 1916 r.
Tański zasłynął
zaprojektowaniem
największego
wówczas silnika
wojskowego
– 12-cylindrowego
monstrum
o mocy 520 KM
przeznaczonego dla
górnopłatowców.

niczych. Polski inżynier konstruował je
dla francuskich i angielskich firm zbrojeniowych. Zdobywał doświadczenie
w branży lotniczej,
pracując w zakładach

L.

Bordon

w Paryżu, a następnie

współpracu-

rakter i chęć podążania własnymi

Paryża został wywró-

ścieżkami. Na fali rozruchów ro-

cony do góry noga-

botniczych w Królestwie Polskim

mi wraz z wybuchem

z braćmi Renault.

w 1905 r. bardzo aktywnie działał

I wojny światowej. Na-

W 1916 r. zasłynął

jąc z angielską firmą Armstrong oraz

w strukturach PPS. Potem jego re-

ukowcy i uczeni zostali zaprzę-

zaprojektowaniem

wolucyjny zapał nieco osłabł na

gnięci do pracy na rzecz wojen-

go wówczas silnika wojskowe-

rzecz nauki – w 1909 r. ukończył

nego zwycięstwa Francji. Duże

go – 12-cylindrowego monstrum

Szkołę Handlową Zgromadzenia

zmiany nastąpiły też w życiu Ta-

o mocy 520 KM przeznaczonego

Kupców miasta Warszawy. Ojciec

deusza Tańskiego – i to nie tylko

dla górnopłatowców. Rok później

50 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

największe-
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Tadeusz Tański

do produkcji wdrożony został ko-

brakowało absolutnie wszyst-

które jego projekty były odrzu-

waniu 1000 godzin silnik Tańskie-

lejny lotniczy silnik dwusuwowy.

kiego, lecz najbardziej pojazdów

cane a priori. Na szczęście do-

go przestał pracować po tym, jak

W 1918 r. skonstruował zaś bar-

pancernych. Wtedy to Tade-

mowy budżet rodziny Tańskich

jury oficjalnie go... wyłączyło. Po

dzo ciekawy lotniczy silnik wiru-

usz Tański postanowił w ekspre-

podbudowywały honoraria z wy-

zakończeniu próby silnik został

jący (gwiazdowy) WIR. Był to no-

sowym

granych konkursów. Tak też było

rozebrany. Ku zdziwieniu inży-

watorski dwusuw o 4 cylindrach.

pierwszą taką polską maszynę.

w 1927 r., kiedy Tański wziął udział

nierów okazało się, że konstruk-

Samochód pancerny Tańskie-

w międzynarodowym konkur-

cja Tańskiego nie wykazuje oznak

Samochód pancerny

go był pojazdem opartym na

sie na silnik do napędu prądnicy

zużycia i jest gotowa do dalszego

Zakończenie I wojny światowej

podwoziu amerykańskiego Forda

radiostacji polowej (do 750 cm ,

działania. Epilogiem całej histo-

przyniosło

przez

T, który polski inżynier pomysło-

chłodzony powietrzem). Silnik

rii niech będzie fakt, że silnik Tań-

Polskę niepodległości. Tadeusz

wo opancerzył i uzbroił. Projekt

miał się charakteryzować pro-

skiego wszedł do produkcji.

Tański jeszcze podczas studiów

samochodu Tański ukończył na

stotą budowy i dużą wytrzyma-

odzyskanie

tempie

skonstruować

3

Wystarczy jeden klucz

w Paryżu wstąpił do tajnej pol-

przełomie maja i czerwca 1920 r.

łością. W szranki stanęło wiele

skiej organizacji wojskowej Zwią-

i w ekspresowym tempie (dwa ty-

renomowanych firm motoryza-

zek Walki Czynnej, który działał

godnie) zbudował prototyp z ob-

cyjnych z całego świata (w tym

cę w Centralnych Warsztatach

nie tylko na ziemiach polskich,

rotową wieżą strzelniczą, któ-

znana brytyjska marka Douglas).

Samochodowych. W tym cza-

ale także w większych miastach

ry nazwał Fordem FT-B. Bardzo

Europy Zachodniej.

szybko powstał też drugi egzem-

W 1919 r. do Paryża dochodzi-

plarz samochodu pancernego.

ły z Polski wręcz hiobowe wieści.

Bolszewicy byli już niedale-

Stało się jasne, że świeżo wywal-

ko Warszawy, kiedy samocho-

czona niepodległość jest niepew-

dy pancerne Tańskiego „siekąc”

Tadeusz Tański i jego Ford
FT-B. Zdjęcie pochodzi
z 1927 r.

Zasady konkursu były nie-

sie powstała myśl skonstruowa-

i na wprost. Podczas kilku mie-

nak nie lubił alkoholu i papiero-

zwykle proste – wygrać miał ten

nia jak najbardziej znormalizo-

sięcy walk żadna z maszyn nie

sowego dymu. Swoje konstruk-

silnik, który od momentu włącze-

wanego silnika, który mógłby

została zniszczona. Samocho-

cje, które przychodziły mu do

nia będzie jak najdłużej pracował

mieć zastosowanie w czołgach,

dy Tańskiego wzięły też udział

głowy często właśnie w kawiar-

bez przerwy. Tański zaprojek-

pancerkach,

w świetnie przygotowanej akcji

niach, uwielbiał rysować na ser-

tował silnik w swoim stylu, czy-

tarkach i samochodach osobo-

li w ekspresowym tempie

wych. Zaprojektowania takiego

i z wykorzystaniem

uniwersalnego silnika podjął się

tylko jednego rodza-

oczywiście nasz bohater. Wy-

ju śrubek i nakrętek.

nalazca w swojej pracy posłu-

Prototyp

na z powodu bolszewickiego za-

z maximów wsparły polski atak.

zdobycia Kowla zwanej „zago-

wetkach

grożenia. Tański postanowił wraz

Inżynier obserwował chrzest bo-

nem na Kowel”.

upodobaniem

z żoną opuścić Paryż i służyć

jowy swoich konstrukcji z inne-

swoim talentem ojczyźnie w po-

go auta. Polski wynalazca był tak

Konkurs na najlepszy silnik

(podobnym
cha-

rakteryzował się wybitny polski matema-

trzebie. Musiał zostawić świet-

pochłonięty obserwacją aspek-

Po zakończeniu wojny z bolsze-

ną posadę i bogate paryskie ży-

tów technicznych, że nawet nie

wikami Tański przeszedł do fir-

pasją i łatwością pro-

cie, ale nie wahał się – jak zresztą

zwrócił uwagi na fakt, że sam

my Stowarzyszenie Mechaników

jektował zarówno sil-

setki innych polskich inżynie-

został ostrzelany przez bolsze-

Polskich z Ameryki działającej

niki

rów i uczonych, którzy wracali, by

wików i że znalazł się o włos od

w Pruszkowie, w której zajmował

czy lotnicze, jak i setki

wspierać odrodzone państwo.

śmierci. Za nic miał jednak nie-

się projektowaniem traktorów

różnych mniej skom-

bezpieczeństwo.

W kraju brakowało wszyst-

W 1922 r. Tański rozpoczął pra-

tyk Banach). Z równą

samochodowe

Interesowało

i ciężarówek. Już wtedy przy-

plikowanych

kiego i każdy człowiek, zwłasz-

go tylko działanie maszyn. Na

lgnęła do niego łatka człowie-

dzeń.

cza z wiedzą i talentem, był na

tym tle już wtedy dochodziło do

ka wyjątkowo ekscentrycznego

lotnikowi udoskonalił

wagę złota. Tański po przyby-

konfliktów Tańskiego z polskimi

i niepokornego.

samolot, a dla swojej

ciu do Polski natychmiast rozpo-

wojskowymi, którzy zdawali so-

Miał swoje nietypowe przy-

czął pracę w Głównym Urzędzie

bie sprawę z faktu, że utrata tej

zwyczajenia, które nie przyspa-

urządzenie do auto-

Zaopatrzenia Armii, a następ-

klasy uczonego byłaby dla Pol-

rzały mu przyjaciół. Nie zwra-

matycznego

nie w Sekcji Samochodowej Mini-

ski niepowetowaną stratą.

cał na przykład uwagi na swój

ływania zdjęć. W szu-

żony

urzą-

Przyjacielowi

zaprojektował
wywo-

Po przepracowaniu
1000 godzin silnik
Tańskiego przestał
pracować po tym,
jak jury oficjalnie
go... wyłączyło.
Po zakończeniu
próby okazało się,
że konstrukcja nie
wykazuje oznak
zużycia i jest
gotowa do dalszego
działania.

większych

sani-

ukończył

giwał się oryginalnymi zasada-

zaledwie dzień przed

mi. Uważał, że „jeżeli maszyna

upływem

terminu

jest ładna i estetyczna, to będzie

zgłaszania

projek-

i dobra w pracy”. Z tego wzglę-

tów. W dniu konkursu

du prace konstrukcyjne rozpo-

wszystkie silniki zo-

czynał od obrysowania harmo-

stały komisyjnie uru-

nijnych kształtów zewnętrznych,

chomione

a dopiero później „wrysowywał”

w

tym

samym czasie. Nie-

w nie mechanizmy. I to działało!

bawem na placu boju

Już na przełomie lat 1923–

pozostały tylko dwa –

1924 został wykonany silnik

angielski i polski. Sil-

CWS nr 1. Nowy silnik został

nik Douglasa zgasł

przejrzany i poprawiony przez

po przepracowaniu 400

Komisję Techniczną CWS. Cieka-

Samochód pancerny Tańskie-

niechlujny ubiór, czym nie zjed-

fladzie przechowywał dziesiątki

godzin. Już wtedy wiadomo było,

wostką było to, iż silnik i skrzynia

odrodzonej

go był na tyle dobrą konstrukcją,

nywał sobie szacunku eleganc-

rozpoczętych projektów, które

że wygrał Tański, jednak jury kon-

biegów miały tylko gwint 10 mm.

II Rzeczypospolitej była wte-

że do końca wojny polsko-bol-

kiej sfery wyższej Warszawy.

kończył, kiedy wpadał na kolejne

kursowe chciało się przekonać, jak

Innymi słowy cały silnik można

dy poważnie zagrożona. Woj-

szewickiej wyprodukowano 16

Uwielbiał znoszone marynar-

rozwiązania konstrukcyjne.

długo będzie mógł pracować sil-

było rozebrać za pomocą jed-

sterstwa Spraw Wojskowych.
Niepodległość

sko polskie, mimo bohaterskiej

takich pojazdów. Polacy często

ki i płaszcze, a jego buty rzad-

Ekscentryczne cechy jego cha-

nik Polaka. Konkursowe gremium

nego klucza (17x19) i śrubokręta.

obrony, cofało się pod naporem

atakowali bolszewików fordami

ko widziały pastę. Doskonale czuł

rakteru sprawiały, że dostawał

nie było jednak w stanie doczekać

W 1925 r. pod kierownictwem

się w kawiarnianym zgiełku, jed-

coraz gorsze stanowiska, a nie-

takiego momentu. Po przepraco-

inż. Władysława Mrajskiego po-

Armii Czerwonej. Polskiej armii
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FT-B iście po ułańsku. Tyralierą
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wstał prototyp auta z własnym

W

styczniu

i złożyli mu niezwykle lu-

zmar-

podwoziem i nadwoziem. Dwa

ła jego żona, pozo-

lata później samochód wszedł do

stawiając go samego

produkcji. Szacuje się, że do 1931 r.

z córkami. We wrze-

powstało ok. 800 sztuk samocho-

śniu 1939 r. Tański

dów CWS T-1 i CWS T-2, z cze-

czynnie włączył się

go kilkaset trafiło do wojska. Ich

w obronę ojczyzny,

produkcję zakończono na sku-

a po zajęciu Polski

tek zakupu przez Polskę licen-

przez Niemców (i Ro-

cji na samochód FIAT 508. Włosi

sjan) przystąpił do

wymusili zaprzestanie produk-

konspiracji. W marcu

cji CWS, gdyż polski samochód

1940 r. ponownie się

pod wieloma względami bił fiata

ożenił (z Marią Mal-

na głowę. Przede wszystkim były

czewicz), jednak mał-

to maszyny nie do zdarcia. Pod-

żeństwo nie trwało

czas rajdu sanitarek CWS i sani-

długo.

Polski wynalazca
mógł uratować
życie, podejmując
pracę w jednym
z niemieckich
zakładów
zbrojeniowych.
Odmówił. Tański
został zamordowany
w Auschwitz-Birkenau
23 marca 1941 r.

kratywną propozycję.
Mógł uratować życie, podejmując pracę
w jednym z niemieckich zakładów zbrojeniowych. W razie
odmowy czekał go
wyjazd do Auschwitz.
Odrzucił
tę”.

tę

„ofer-

Niemcy

szyb-

ko się zemścili. Tadeusz Tański został
zamordowany w Au-

Piotr
Palutkiewicz

POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

A

Uspokoić
skołataną
gospodarkę

tak Rosji na Ukrainę zdestabilizował liczne obszary

FELIETON

NBP w minionym czasie trafnie przewidział także roz-

działania państw Europy. Wprowadził niepewność

wój sytuacji związanej najpierw z pandemią COVID-19,

w obszarze bezpieczeństwa, ale także gospodar-

a następnie z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, znacząco

s chwit z- Bir kenau

ki. W okresie braku stabilizacji powinniśmy podejmo-

zwiększając zakup złota. Nasz bank centralny podjął wła-

23 marca 1941 r.

wać więc działania uspokajające nastroje konsumentów,

ściwe decyzje w odpowiednim czasie oraz zdecydował

W czasach II Rze-

przedsiębiorstw i inwestorów. Pomimo że debata wokół

o przeniesieniu sporej jego części do Polski, co dodatko-

no pod Garwolinem na żądanie

pohamować języka i w kawiar-

czypospolitej wybitnie uzdol-

wewnętrznych decyzji ekonomicznych w naszym kraju

wo wpływa na bezpieczeństwo systemu finansowego.

dyrektora Polskiego Czerwone-

niach, do których nadal chętnie

nionych ludzi pracujących dla

ucichła (i dobrze), nie powinniśmy zapominać, że siła na-

go Krzyża, żaden z włoskich sa-

chadzał, głośno mówił, co myśli

dobra Polski mieliśmy sporo,

szego państwa to nie tylko wojsko czy spójność i zgoda

finansowy samego NBP. Prezes Glapiński poinformował,

mochodów nie ukończył wyścigu,

o okupancie. Od czasów studiów

jednak prawdziwych geniuszów

społeczna, ale także gospodarka. Stąd należy zapewnić

że zysk banku centralnego za ubiegły rok przekroczył 10

natomiast polskie sanitarki CWS

w Paryżu był frankofilem, a jego

– tych „wybrańców Boga” – za-

stabilizację podatków, prawa gospodarcze-

stawiły się na mecie w komplecie.

nienawiść do Niemców wydawała

wsze jest niewielu. Z pewnością

go, polityki budżetowej oraz pieniężnej.

Inżynier Tański stał się posta-

się wręcz wrodzona. W warszaw-

cią niezwykle cenną dla polskie-

skich kawiarniach w czasach oku-

go

zbrojeniowego.

pacji nie brakowało szpicli, więc

Oprócz słynnych samochodów

nic dziwnego, że gestapo bardzo

CWS-1 i CWS-2 zaprojektował

szybko dowiedziało się o poglą-

także kilka silników lotniczych.

dach polskiego inżyniera.

tarek Fiata, który zorganizowa-

przemysłu

Tański nie potrafił

W lipcu 1940 r. został areszto-

Kolaboracja czy Auschwitz?

wany. Hitlerowcy doskonale zda-

Wkrótce nadszedł rok 1939, który

wali sobie sprawę, z kim mają do

dla Tańskiego rozpoczął się źle,

czynienia, toteż postanowili prze-

a potem było już tylko gorzej.

trzymywać Tańskiego na Pawiaku

Samochód
CWS T-1 można zobaczyć
na polskich
drogach. Pasjonat motoryzacji Ludwik
Rożniakowski
na podstawie
zachowanej
dokumentacji skonstruował jego replikę w wersji
Torpedo z biało-czerwonymnadwoziem.

zaliczał się do nich inżynier Ta-

W zakresie polityki monetarnej

deusz Tański. Przez swoich ko-

ustabilizować musimy rzecz jasna in-

legów zapamiętany został jako

flację, a także wahania rodzimego kursu

romantyk i fantasta, a przy tym

walutowego. A stabilizacji służy przewi-

nieprzeciętny talent konstruk-

dywalność. Takie muszą też być dzia-

torski, obdarzony wielkim wy-

łania Rady Polityki Pieniężnej. Koniecz-

czuciem i techniczną intuicją.

na jest także przewidywalność kadrowa.

Wielu podkreślało, że cecho-

Tak jak nie powinniśmy dziś czynić re-

wało go specyficzne powiązanie

wolucji personalnych w rządzie, który

metafizyki z wszechstronnym

odpowiada za politykę fiskalną, tak nie

wykształceniem.

powinniśmy czynić zmian osobowych

Kolejnym wartym nadmienienia aspektem jest wynik

mld zł. W kryzysowym roku 2020 ten zysk

Siła naszego
państwa to także
gospodarka. Stąd
należy zapewnić
stabilizację
podatków, prawa
gospodarczego,
polityki budżetowej
oraz pieniężnej.

w instytucji, która odpowiada za politykę pieniężną, czyli Narodowym Banku Polskim. O ile

państwa trafiło z NBP 8,7 mld zł.
Przed NBP są dziś kluczowe wyzwania z punktu widzenia bezpieczeństwa
polskiej gospodarki, a tym samym całego kraju. Przed nami walka z inflacją, wyzwania związane ze stabilizacją kursu złotego, niewiadomy rozwój
wojny na Ukrainie oraz ryzyko rozlania konfliktu na gospodarki innych krajów regionu. Dalej pojawiają się wyzwania związane z uchodźcami, zmiany na
rynku wynajmu mieszkań, wzrost rat

kredytów i trudniejszy do nich dostęp, niepewność

w minionych miesiącach pojawiło się wiele negatywnych

kursu walutowego czy ryzyko stagflacji. W tym morzu

opinii na temat działań RPP, tak dziś w czasie uspokajania

wyzwań konieczne jest uspokojenie sytuacji polityczno-

debaty publicznej powinniśmy obiektywnie i bez emocji

-ekonomicznej.

ocenić działania RPP i jej prezesa Adama Glapińskiego.
W zakresie walki z inflacją działania NBP nabrały zde-
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również był rekordowy, a do budżetu

Oceniając na chłodno podejmowane przez RPP i prezesa NBP decyzje z ostatnich lat, można powiedzieć, że

cydowania i tempa. Początkowe opóźnienie podwyżki

była to dobra kadencja. NBP prowadził polską politykę

stóp procentowych zostało szybko nadrobione. Nasz kraj

pieniężną w okresie bezprecedensowego kryzysu, a ko-

pod względem poziomu inflacji w lutym był już 9. wśród

niec obecnej kadencji wypadł na kryzys jeszcze poważ-

państw Unii Europejskiej. Wpływ na to miała oczywiście

niejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Zmia-

z jednej strony tarcza antyinflacyjna, a z drugiej odważne

ny sprawdzonych osób w tym okresie zwiększyłyby

decyzje RPP w zakresie podwyżki stóp procentowych.

niepewność inwestorów co do polskiej gospodarki.
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Nowe regulacje

PODATKI

Podwójne zaliczki przeniesione do ustawy o PIT

System podwójnego liczenia zaliczek, tj. według zasad
obowiązujących w 2021 r. oraz zgodnie z przepisami
wprowadzonymi przez przepisy tzw. Polskiego
Ładu, został przeniesiony z rozporządzania ministra
finansów do ustawy o PIT. Pojawiły się także nowe
przepisy dotyczące wsparcia dla firm zatrudniających
osoby z niepełnosprawnościami oraz składania PIT-2.

Marek KUTARBA

nik nie zastosuje rozporządze-

ki pieniężne z ubezpieczenia

nia począwszy od następnego

społecznego

miesiąca.

cane przez zakła-

Przepisy, które przeniesio-

dy pracy, a w spół-

no do ustawy, przewidują tzw.

dzielniach

podwójny system liczenia zali-

– wypłaty z tytułu

pracy

czek. Przedłużyły one terminy

udziału w nadwyż-

pobrania i przekazania części

ce bilansowej.

zaliczek na podatek dochodo-

Przepisy

mają

wy od osób fizycznych przez

zastosowanie, gdy

cownikom tych zakładów.

i

przekaza-

nia zaliczek na podatek

Ilość

środków

wpłacanych

dochodowy od osób fi-

wprost na rachunki ZFRON i ZFA

zycznych w określonej

nie będzie zależna od rodza-

części, która jest wy-

ju ani stopnia niepełnosprawno-

znaczana poprzez po-

ści zatrudnionych. Jak tłumaczy

równanie zaliczek na

resort finansów, rozwiązanie to

podatek

100 tys. osób z niepełnospraw-

wiązujących w 2022 r.,

nościami. W 2022 r. PFRON bę-

tj. po wejściu w życie

dzie finansował wsparcie z wła-

Polskiego Ładu, oraz

snych środków. Od 2023 r.

Przy czym limit ten stosuje się

według zasad obowiązujących

będzie mógł otrzymać na ten cel

odrębnie dla każdego źródła

w 2021 r. Oznacza to, że każda

dotację w wysokości do 150 mln

przychodów.

zaliczka musi być obecnie wy-

zł z budżetu państwa.

mogli złożyć również podatni-

mi, od podatników uzyskują-

ne przez podatnika

wy o podatku dochodo-

cy, u których płatnik uwzględ-

cych za pośrednictwem tych

za pośrednictwem

wym od osób fizycznych, usta-

nia kwotę wolną w zaliczkach na

płatników podlegające opodat-

płatnika nie prze-

wy o rehabilitacji zawodowej

podatek.

kowaniu przychody ze stosun-

kroczą 12,8 tys. zł.

ku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasił-

ustawy o podatku od wydoby-

kom, w tym niepracującym pra-

poboru

według zasad obo-

ustawą o zmianie usta-

Obecnie rezygnację mogą zło-

sy przedłużają termin

ców, którzy zatrudniają ponad

chody

Nadwyżka bilansowa

pracowni-

ochroni ponad 900 pracodaw-

mi pracy oraz zleceniodawca-

osób niepełnosprawnych oraz

Poszerzono
katalog podatników,
którzy mogą
złożyć do płatnika
rezygnację ze
stosowania wobec
nich przedłużonych
terminów płatności
zaliczek na podatek
dochodowy.

niepełnosprawnym

obliczonych

miesięczne

dowy. Taką rezygnację będą

i społecznej oraz zatrudnianiu

wodowej, społecznej i leczniczej

według dwóch metod:

płatników będących zakłada-

akończyły się prace nad

Z

Liczymy dwa razy

Przypomnijmy, że przepi-

wypła-

przyuzyska-

cia niektórych kopalin. Łata ona

żyć podatnicy, którym płat-

liczana dwa razy (za dodatkowy

niektóre niedociągnięcia tzw.

nik przy poborze zaliczek na

czas pracy działów, które się tym

Polskiego Ładu oraz wprowa-

podatek nie stosuje 1/12 kwo-

zajmują, muszą oczywiście za-

Ostatnie

dza nowy instrument wsparcia

ty zmniejszającej podatek, czy-

płacić właściciele firm).

wprowadzone przez noweliza-

dla firm zatrudniających osoby

li np. zleceniobiorcy czy wielo-

Jak już zaznaczono na wstę-

cję dotyczy PIT-2. Na podstawie

z niepełnosprawnościami, któ-

etatowcy uzyskujący przychody

pie, przyjęta ustawa wprowadza

nowych przepisów płatnik bę-

ry rekompensuje zmniejszenie

od kilku pracodawców lub pra-

nowy instrument wsparcia Za-

dzie stosował zmniejszenie za-

wpływów z PIT.

cownicy,

W wyniku nowelizacji do

Zmiany w PIT-2
ważne

rozwiązanie

złoży-

kładowego Funduszu Rehabili-

liczki o 1/12 kwoty zmniejszającej

li pracodawcy (bądź „wycofali”)

tacji Osób Niepełnosprawnych

podatek (czyli o 425 zł) również

oświadczenie PIT-2.

(ZFRON)

którzy

nie

Zakładowe-

wtedy, gdy oświadczenie PIT-2

Rozporządzenia Ministra Finan-

Rezygnacja musi mieć po-

go Funduszu Aktywności (ZFA).

jest składane w trakcie roku po-

sów z 7 stycznia 2022 r. w spra-

stać złożonego płatnikowi na

Przenosi też treść Rozporządze-

datkowego, a nie tylko przed

wie miesięcznych zaliczek na

piśmie wniosku o nieprzedłu-

nia Ministra Finansów z 7 stycznia

pierwszą wypłatą wynagrodze-

podatek dochodowy. Jak twier-

żanie terminów poboru zaliczek

2022 r. (w sprawie przedłużenia

nia w danym roku podatkowym.

dzi resort finansów, ustawowe

na podatek. Płatnik nie będzie

terminów poboru i przekazania

Ponadto

ujęcie treści rozporządzenia za-

stosował rozporządzenia naj-

zaliczek na podatek dochodowy)

może złożyć również emeryt lub

sadniczo nie zmienia jego po-

później od następnego miesiąca

do ustawy o PIT. ZFA i ZFRON zo-

rencista, który złoży do organu

stanowień. Zdecydowano się

po otrzymaniu wniosku. Moż-

staną zasilone ze środków Pań-

rentowego wniosek o niestoso-

jednak poszerzyć katalog po-

liwe jest również uwzględnie-

stwowego Funduszu Rehabilitacji

wanie kwoty wolnej.

datników, którzy mogą zło-

nie wniosku już w miesiącu jego

Osób Niepełnosprawnych. Roz-

Wnioski PIT-2 złożone na do-

żyć do płatnika rezygnację ze

złożenia (płatnik jeszcze tym

wiązanie to zagwarantuje środki

tychczasowych wzorach zacho-

stosowania wobec nich prze-

miesiącu wypłaca świadczenie

na ZFRON i ZFA, a w konsekwen-

wują moc. Oznacza to, że po-

dłużonych terminów płatno-

podlegające

opodatkowaniu),

cji umożliwi udzielanie koniecz-

datnicy nie będą musieli składać

ści zaliczek na podatek docho-

a jeśli tak się nie stanie, to płat-

nego wsparcia w rehabilitacji za-

ponownie PIT-2.

ustawy o PIT przeniesiono treść
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oraz

oświadczenie

PIT-2
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SAMORZĄDNOŚĆ

Rzeczpospolita marnotrawców

Gmina nie z tej ziemi
W pierwszej połowie lat 90. władze samorządowe Kamienia
Pomorskiego przeprowadziły reformy, które powinny być wzorem
dla wszystkich gmin w Polsce. Powstaje nawet film na ten temat,
a my spotkaliśmy się z jego autorem – Marcinem Janowskim,
by porozmawiać o tym wyjątkowym dziele, fenomenie Kamienia
Pomorskiego i obecnej sytuacji w polskich samorządach.
Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK

Kamień Pomorski – gmina,
która w latach 90. była stawiana
za wzór gospodarności, uczciwości
i samorządowego rozwoju.
fot. Tomasz Cukiernik
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Rzeczpospolita marnotrawców

SAMORZĄDNOŚĆ
Jest pan autorem filmu „Rzecz-

to udowodnione w Kamieniu Po-

sposób widz będzie mógł zoba-

skrawy przejaw rządów niespra-

zwalniać ludzi z pracy, ale kiedy

niż przez kolejne lata dopłacać

pospolita marnotrawców”, któ-

morskim za rządów burmistrza

czyć dwie skrajne drogi, jakimi

wiedliwych. Bo w takim układzie

jakiś urzędnik odchodził, to jego

do ich utrzymania. Rada Miej-

ry porusza problematykę nie-

Stefana Oleszczuka.

poszły polskie samorządy. Film

wszyscy obywatele składają się

zadania przydzielano pozosta-

ska złożyła najemcom propo-

o reformach przeprowadzonych

na budżet, a korzystają z niego

łym pracownikom. Razem z no-

zycję wykupu mieszkań. Podczas

gospodarności i marnotrawstwa

publicznych

O rządach ekipy burmistrza

w Kamieniu Pomorskim nosi ty-

głównie ludzie „zaprzyjaźnieni”

wymi

przyzna-

sprzedaży zaproponowano sze-

w polskich samorządach. Skąd

pieniędzy

Oleszczuka z Unii Polityki Re-

tuł „Wyjątkowa gmina” i powstał

z władzami.

wano również podwyżki pensji,

reg bonifikat, dzięki czemu dużą

wziął się pomysł na ten film?

alnej było głośno w latach 90.

jako pierwszy.

Oleszczuka

więc gmina miała mało urzęd-

część lokali można było na-

uważała również, że gmina po-

ników, ale byli oni dobrze wyna-

być już za 5 proc. wartości osza-

Dlaczego reformy wprowadzo-

winna mieć w budżecie tylko tyle

gradzani. Warto dodać, że ludzie

cowanej

ne w Kamieniu Pomorskim za-

pieniędzy, ile potrzeba na re-

zatrudnieni w Urzędzie Mia-

W ten sposób gmina pozbywała

sługują na przypomnienie?

alizację zadań, jakie nakłada na

sta i Gminy Kamień Pomorski

się tego, co generowało deficyt,

nią ustawa. W Kamieniu Pomor-

zarabiali więcej niż ich koledzy

a mieszkańcy mogli uwłaszczyć

Ekipa

Stefana

Nie jest tajemnicą, że nasze

Tak, to prawda. Jednak póź-

państwo z roku na rok coraz bar-

niej ten temat przycichł. Pomy-

dziej się zadłuża. Podobnie dzie-

ślałem więc, że warto go przy-

je się w samorządach lokalnych.

pomnieć za pomocą filmu. Mój

Niestety wygląda na to, że więk-

pomysł poparło kierownictwo

szość naszych rodaków przy-

Polsko-Amerykańskiej Fundacji

przeznaczano budżetowe pie-

skim uważano, że gmi-

zwyczaiła się do funkcjonowa-

Edukacji i Rozwoju Ekonomiczne-

niądze na budowę dróg, wodo-

na nie jest bogata

nia na kredyt i toleruje polityków,

go, które objęło patronatem ten

ciągów i oczyszczalni ścieków,

wielkością

którzy fundują nam życie ponad

projekt. Po zgromadzeniu mate-

czyli tego, co zaspokaja potrze-

tu, ale majątkiem

stan kosztem rosnącego długu

riałów filmowych okazało się, że

by wszystkich lub jak najszer-

swoich

publicznego. To wielki błąd, bo

jest ich bardzo dużo, dlatego po-

szej liczby mieszkańców. W ten

li, bo im więcej pie-

w ostatnim czasie zachodniopo-

stanowiłem stworzyć film skła-

sposób realizowano tam polity-

niędzy w budżecie,

morska gmina Ostrowice zban-

dający się z dwóch części. Jed-

kę rozumianą jako dbanie o do-

tym mniej w ludz-

krutowała, a wiele samorządów

na część będzie pokazywała

bro wspólne. Tymczasem prak-

kich kieszeniach.

ma poważne problemy związa-

oszczędne rządy ekipy burmistrza Oleszczuka, a druga część
skoncentruje się na przedsta-

i pokazać w nim, że można kiero-

wianiu przykładów i obnaża-

wać gminą w sposób oszczędny,

niu mechanizmów marnotrawie-

spłacić zadłużenie i dorobić się

nia pieniędzy publicznych przez

budżetowej nadwyżki. Zostało

polskie miasta i gminy. W ten

tyka
w

Kamieniu

rządów

ogromnej

Pomorskim

sprawowanych
części

polskich
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budżeobywate-

Starano się także
jak najbardziej ogra-

przez

rzeczoznawcę.

z Urzędu Wojewódzkie-

się na bardzo korzystnych wa-

go w Szczecinie. Ale to

runkach. Gmina pozbywała się

nie jest jedyny przy-

budżetowego „balastu”, a miesz-
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