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Coś za nicCoś za nic  
– nie dajmy się na to nabrać

W natłoku informacji związanych z rosyjską in-
wazją na Ukrainę napływających nie tylko 
z terytorium naszego wschodniego sąsiada, 

ale w zasadzie z całego świata – to przecież wciąż temat 
numer jeden w państwach naszego regionu i trudno się 
dziwić, że akurat przez polskie media tak jest trakto-
wany – nieco umknął inny fakt. Przemilczany lub po-
traktowany – niesłusznie – po macoszemu. Co prawda 
na pierwszy rzut oka fakt mało znaczący, szczególnie 
zestawiając go z konfliktem zbrojnym, jaki ma miejsce 
za naszą wschodnią granicą, ale tylko na pierwszy rzut 
oka. Otóż jest to coś, czego absolutnie nie wolno lekce-
ważyć i co wymaga rozprawienia się natychmiast, już 
w zarodku. W przeciwnym razie ani się obejrzymy, jak 
zainfekuje naszą gospodarkę i przede wszystkim men-
talność wielu poczciwych ludzi. Bo głupie i szkodliwe 
pomysły rozprzestrzeniają się niestety z prędkością 
ognia trawiącego suchą trawę. Błyskawicznie i bezlito-
śnie.   

Mam nam myśli eksperyment z tzw. gwarantowa-
nym dochodem bezwarunkowym, który dotarł 
niedawno do Polski, ma tu być realizowany 
przez ludzi związanych ze skrajną lewicą 
i – co ciekawe – zdążył już znaleźć zwo-
lenników wśród osób, które o sympa-
tię do tejże skrajnej lewicy trudno było 
dotychczas podejrzewać. 

O tym eksperymencie dość obszer-
nie piszemy w czerwcowym nume-
rze magazynu „Forum Pol-
skiej Gospodarki”, choć 

sam temat przewijał się już przez nasze łamy nie raz 
i nie dwa. Wcześniej jednak jako odpowiedź na pomysł 
rzucony w eter i realizowany gdzieś w bliższych lub dal-
szych nam regionach świata (Finlandia, Katalonia, Kana-
da, czy Alaska). Teraz trafia do Polski akurat w momen-
cie, gdy wszyscy spoglądają albo na terytorium Ukrainy, 
albo na Brukselę, oczekując stamtąd informacji o pie-
niądzach na KPO i raczej nie mają głowy do niczego in-
nego. Tym bardziej więc warto bić na alarm. 

Pomysł związany z gwarantowanym dochodem 
bezwarunkowym jest w swojej istocie iście diabelski 
(jak słusznie ujął w felietonie z poprzedniego numeru 
Łukasz Warzecha), bo obiecuje coś za nic. To coś opa-
kowane jest oczywiście w mnóstwo szlachetnych ar-
gumentów, które mają stemplować słuszność projektu. 
Wystarczy jednak odrobina refleksji, by dojść do wnio-
sku, że eksperyment ten nie tylko rozłoży na łopatki 
rynek pracy, zniszczy kreatywność, ambicje i przedsię-
biorczość wielu ludzi, stanie się kolejnym obciążeniem 
dla finansów publicznych, ale przede wszystkim do-
prowadzi do całkowitego podporządkowania się i uza-
leżnienia obywatela od państwa. To jest ostateczny cel 

tego eksperymentu i choć kusi on na pozór szlachet-
nymi pobudkami, obiecuje coś za nic, to na końcu 
tej drogi stoi człowiek bez własności, wolności i po-
czucia godności. Nie dajmy się na to nabrać i już te-
raz, gdy sam projekt jest w fazie eksperymentalnej, 

głośno wyrażajmy sprzeciw, by nikomu nie 
przyszło do głowy zrobienia z tego po-

mysłu jednego z elementów progra-
mu wyborczego.       



Jedni mieliby się lenić i we-
getować za podarowa-
ne od państwa, czyli od nas 

wszystkich, pieniądze. Inni, za-
pewne ci należący do finanso-
wo-politycznej elity, zdobędą 
wreszcie – poprzez wykorzy-
stanie aparatu państwowego 
przymusu – absolutną władzę 
i kontrolę nad życiem milionów 
ludzi. Fantastyka?

Niekoniecznie. Oczywiście 
wprowadzenie na szerszą skalę 
BDP (bezwarunkowego dochodu 
podstawowego) zaczęłoby się od 
podwyższenia podatków i innych 
danin na rzecz państwa. Dalszy 
wzrost gospodarczy i poprawa 
dobrostanu życia w krajach za-
chodnich przeszłyby ostatecznie 
do historii, znanej z czasem tyl-
ko z podręczników. BDP szybko 
zdewastowałby rynek pracy, de-
moralizując całe społeczeństwa. 
Te same społeczeństwa, któ-
re przez całe lata rozmiękczane 
były konsumeryzmem, stylem 
życia jałowym, promowanym 
przede wszystkim na kredyt.

Ile to kosztuje?
Polski eksperyment z BDP już 
jest. Realizować go będzie Sto-
warzyszenie Warmińsko-Ma-
zurskich Gmin Pogranicza, przy 
współpracy neokomunistycznej 
Partii Razem. Mieszkańcy wy-
typowanych gmin Warmii i Ma-
zur mają dostawać po 1300 zł 
miesięcznie. Obojętne, czy ktoś 
chciałby i mógłby dopracowy-
wać, pieniądze dostanie: 

– Mowa jest tu o „zaledwie” 
78 mln zł rocznie w wersji mi-
nimum eksperymentu, czyli na 
razie dla pięciu tysięcy osób  
– komentuje Arkadiusz Sieroń 
z Instytutu Edukacji Ekonomicz-
nej im. Ludwiga von Misesa.

Ekonomista policzył, że 
w skali kraju tak dużego jak Pol-
ska przejście z wynagrodze-
nia za pracę na BDP kosztowa-
łoby budżet 359 mld zł rocznie, 
czyli o ok. 71 proc. całych wydat-
ków państwa, oraz 13,7 proc. PKB 
z 2021 r.

– Tak naprawdę ta kwota po-
winna być wyższa, bo byłoby to 

„Kto nie chce pracować, ten niech nie je” 
– te słowa apostoła Pawła mogą za jakiś 
czas przestać dla wielu cokolwiek znaczyć. 
Także do Polski dotarł już eksperyment 
z tzw. GDP lub BDP, czyli gwarantowanym 
albo bezwarunkowym dochodem 
podstawowym. Pomysł kosztowny, 
niesprawiedliwy i demoralizujący, który 
doskonale wiadomo, czym się skończy. 
I nie będzie to nic dobrego. Robert  AZEMBSKI
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pływu ludzi z bezrobocia do 
pracy – w porównaniu do tych 
stanów, które taki socjał utrzy-
mały.

We wrześniu zeszłego roku 
kanadyjski premier Justin Tru-
deau przemawiał w ONZ na te-
mat dążenia do promowanego 
przez Światowe Forum Ekono-
miczne (WEF) „Wielkiego Re-
setu”. Mówił z przekonaniem, 
że przedsięwzięcie w posta-

ci dochodu gwaranto-
wanego wykroczyło 
już poza akademic-
kie postulaty i znala-
zło się w potencjalnej 
rzeczywistości legi-
slacyjnej wielu kra-
jów. Na czele właśnie 
z Kanadą. Dzięki pro-
gramowi Canada Re-
covery Benefit (CRB), 
Kanada przecho-
dzi właśnie coś, co 
jest rodzajem ekspe-
rymentu mającego 
charakter programu 

BDP.
Władze Barbadosu z kolei 

ogłosiły właśnie, że program 
bezwarunkowego dochodu 
obejmie wszystkich dorosłych 
mieszkańców. Nie zastąpi jed-
nak socjału, bo utrzyma-
ne zostaną m.in. bezpłatne 
szkolnictwo wyższe oraz cza-
sowe zasiłki poszkodowanych 
przedsiębiorców.

Homo Labor
Co tu dużo mówić – dotychcza-
sowe eksperymenty na świe-
cie z BDP nie przekonują, że ma 
on jakikolwiek sens. Wsparcie 
dla programów, w których wy-
płacane są pieniądze obywa-

około 483 mld zł w przypadku 
BDP dla wszystkich osób doro-
słych pracujących, a 593 mld zł 
dla wszystkich Polaków. Ale za-
łożyliśmy, za twórcami ekspe-
rymentu, że wypłaty będą prze-
znaczane wyłącznie dla osób 
w wieku produkcyjnym, które to 
ograniczenie od razu zaprze-
czałoby zresztą samej idei pro-
gramu – dodaje Sieroń.

Liczby szokują. A zaraz za 
nimi pojawia się pytanie, kto 
miałby za to wszystko zapłacić? 
Lewicowi entuzjaści wprowadze-
nia w Polsce BDP mają na to pro-
stą odpowiedź: podatki powin-
ny wzrosnąć do poziomu Francji, 
Finlandii czy niektórych krajów 
skandynawskich, szczególnie – 
dla najbogatszych. 

Sieroń policzył więc, że chcąc 
sfinansować BDP dla wszyst-
kich dorosłych Polaków, staw-
ki podatkowe musiałyby się po-
troić. Oznacza to, że górny próg 
PIT wyniósłby 96 proc. Kore-
sponduje to z programem go-
spodarczym skrajnej lewicy, któ-
ra uważa, że elity o najwyższych 
dochodach powinny składać się 
na wszystkich innych. Tylko czy 
elity się tym pomysłem przej-
mą? 

Może więc zamiast tego 
zwiększyć deficyt finansów pu-
blicznych? Instytut Misesa po-
liczył, że budżet wytrzymał-
by jednorazowy wzrost deficytu 
o niecałe 14 proc. PKB. Wszyst-
ko ponad oznaczałoby prawdzi-
wą katastrofę dla finansów pu-
blicznych!

Dewastacja rynku pracy
Wprowadzenie BDP na szerszą 
skalę zachwiałoby także ryn-

kiem pracy, szczególnie po stro-
nie podaży. Socjologowie już 
dawno wykazali, że im ktoś uzy-
skuje więcej dochodów w po-
staci bonusów pozapłacowych, 
tym trudniej go skłonić do pracy. 
Motywacja do zarabiania spada 
czasem nawet do zera.

– Po co mam robić dla tej 
jego firmy za marne obecnie 
150 zł dniówki, wystając na da-
chach i parapetach, skoro mam  
500 plus i różne dopła-
ty socjalne, paczki na 
święta, a wakacje dla 
mojej Ilonki nic mnie 
nie kosztują – zwie-
rzył mi się Boguś, 
znajomy.

Tak to właśnie 
„działa”. A raczej – 
nie działa. Syste-
matyczny przypływ 
darmowych pienię-
dzy sprawia, że lu-
dzie nie pracują (bo 
po co?) lub podejmu-
ją się mniej wymaga-
jących i niżej płatnych 
prac, by tylko nie marnować so-
bie czasu wolnego.

– Taka sytuacja, przyznawa-
nia stałego dochodu, na dłuższy 
dystans uderza także w mło-
dych, którzy dopiero budu-
ją swoje życie zawodowe – ko-
mentują badacze z National 
Bureau of Economic Research.

W czasie wygenerowane-
go w ostatnich latach koro-
nakryzysu hojne zasiłki dla 
bezrobotnych w USA zdeformo-
wały tamtejszy rynek pracy. Gdy 
w czerwcu 2021 r. ucięto wresz-
cie w niektórych stanach pan-
demiczne wypłaty, odnotowano 
o 14 proc. wyższy wzrost prze-
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(bo po co?) lub 
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i niżej płatnych prac,  
by tylko  

nie marnować sobie  
czasu wolnego.



kowany. W 2017 r. przeprowa-
dzono też eksperyment z BDB 
w Barcelonie. I znowu – do 
udziału w programie, w drodze 
losowania, trafiły wyłącznie na-
juboższe rodziny w mieście. Za-
tem tacy ludzie, którym długo-

trwałe przebywanie 
w biedzie mogło już 
w określony sposób 
ukształtować świado-
mość.

Jaki w tym sens?
We wspomnianym 
badaniu National Bu-
reau of Economic Re-
search przyjęto jesz-
cze inną perspektywę, 
jeśli chodzi o ocenę 
dobrodziejstw płyną-

cych z BDP. Ekonomiści przyj-
rzeli się zachowaniu osób, któ-
re wygrały w loteriach. Średnia 
wygrana wyniosła dodatkowo 
7800 dolarów rocznie – czy-
li wartość środków wypłaca-
nych w ramach BDP. W efekcie 
zamiast odblokowania kreatyw-
ności, motywacji i przedsiębior-
czości, „szczęściarze” trwonili 
pieniądze, licząc na to, że te ni-
gdy się nie skończą. Zauważono 
i odnotowano też, że zwycięzcy 
loterii pracowali mniej od innych 
i byli skłonni zmienić swoją pra-
cę na mniej ambitną, która wią-
zała się z niższym wynagrodze-
niem.

Najnowszy raport pod na-
zwą „Universal Basic Income: 
A Union Perspective” puentuje 
sprawę BDP: „nie ma dowodów 
na to, że BDP osiągnął trwałą 
poprawę samopoczucia wszę-
dzie, gdzie został wypróbowa-
ny”. Po co więc to robić? 

telom bez żadnych wymagań 
lub ograniczeń, pojawia się od 
czasu do czasu w USA. Popie-
rają je – co ciekawe – bizneso-
we elity, m.in. Mark Zuckerberg, 
Elon Musk, Richard Branson 
oraz uczeni, tacy jak np. Char-
les Murray z American Enter-
prise Institute, którzy postrze-
gają BDP jako alternatywę dla 
wciąż rozrastającego się biuro-
kratycznego państwa opiekuń-
czego. Z kolei liderzy związkowi, 
tacy jak Andy Stern, były szef 
Międzynarodowego Związku 
Pracowników, uważają, że wpro-
wadzenie BDP złagodziłoby 
skutki zwolnień w tych sekto-
rach i branżach, gdzie wkracza 
już na dobre automatyzacja. 

Sam problem jest oczywiście 
realny, bo człowiek jest – jak 
dawno stwierdzono – „Homo 
Labor”. Pracy potrzebuje choć-
by po to, by z bezczynno-
ści nie zwariował. Dostarcza-
nie mu jednak środków do życia 
w postaci comiesięcznego, cał-
kiem wartego uwagi przelewu 
na konto, przypomina hodowa-
nie ludzi. Wizję zbliżoną do tej 
z „Wehikułu Czasu” H. G. Well-
sa, gdzie stechnicyzowane eli-
ty Morloków stale dostarcza-
ją pożywienia pławiącym się 
w nieróbstwie Elojom. Robią to 
jednak, jak się okazuje, w bar-
dzo określonym i egoistycznym 
celu.

Eksperyment z Minneapolis 
(miasto wypłacało po 500 dola-
rów miesięcznie 150 mieszkań-
com o niskich dochodach przez 
18 miesięcy) ostatecznie nicze-
go nie dowiódł. Trwał za krót-
ko. Wiele mniejszych tego typu 
projektów prowadzonych jest 

w USA w poszczególnych sta-
nach oraz lokalnie. 

Z BDP próbowały bądź eks-
perymentują także Brazylia, In-
die, Kenia i Uganda. Niektórzy 
eksperci uważają Stały Fundusz 
Alaski za przykład udanej im-
plementacji. Ala-
ska, gdzie od 1982 r. 
mieszkańcy otrzy-
mują comiesięczny 
dochód bez żadnych 
dodatkowych wa-
runków, może sobie 
jednak na to pozwo-
lić – jest zamożnym 
regionem obfitują-
cym w różne złoża.

Z kolei ekspery-
ment indyjski trudno 
przełożyć na realia 
krajów rozwiniętych. W niemiec-
kim biorą udział zaledwie 122 
osoby, jak tu więc mówić o re-
prezentatywności takiego bada-
nia? W fińskim programie, reali-
zowanym w latach 2017–2018, 
płatności trafiały wyłącznie do 
bezrobotnych, a więc został 
on w określony sposób uwarun-
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wyniósłby  
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Wynagrodzenia są tu wyższe 
niż w sektorze prywatnym. Wy-
gląda to tak, że jak skończysz 
Uniwersytet Belgradzki, to nie 
dostaniesz posady rządowej, 
ponieważ jest jedna prywatna 
uczelnia wyższa, której dyrek-
tor jest członkiem partii Vučicia. 
Wszyscy studenci z tej uczel-
ni dostają pracę w sektorze pu-
blicznym i mają wyższe pensje, 
niż oferuje sektor prywatny. 

Jakiej wysokości wynagrodze-
nia są w Serbii?

Średnia płaca 
netto wynosi w prze-
liczeniu 510 euro, ale 
mediana wynagro-
dzeń to 400 euro. 
Z kolei płacę mini-
malną Vučić obiecy-
wał na poziomie 350 
euro, ale teraz jest 
ona niższa i wynosi 
ok. 250 euro. 

Czy może Pani 
wskazać jakieś re-
formy aktualnego 

rządu?
Niewiele. Kiedy w 2014 r. do-

szedł do władzy, wprowadził 
prawo pracy, które było cał-
kiem niezłe. Po tym zrobił jesz-
cze konsolidację fiskalną. Uwa-
żam, że przymusiła go do tego 
Angela Merkel. Polegało to na 
tym, że mieliśmy wysokie wy-
datki na emerytury i Vučić 
zmniejszył emerytury, co było 
bardzo odważnym ruchem. 
Przez trzy lata mieliśmy niższe 

Jaka jest aktualna sytuacja 
serbskiej gospodarki?

Gospodarka Serbii jest bar-
dzo prymitywna. W czasach by-
łej Jugosławii i później była go-
spodarką rozwiniętą, ale odkąd 
ustanowiono państwo Serbia, 
mieliśmy tylko osiem lat demo-
kracji. W tamtym czasie rozwój 
był bardzo szybki. Na przykład 
mieliśmy fantastyczny sektor 
bankowy. 17 zagranicznych ban-
ków przybyło do Serbii i to dzia-
łało perfekcyjnie. Ale ówczesny 
demokratyczny rząd był bardzo 
skorumpowany. Nie przeprowa-
dził wielu reform. Opuścił scenę 
polityczną w 2012 r. Od tamtej 
pory serbska gospodarka upo-
dabnia się do gospodarki typu 
rosyjskiego: autokracja, import 
gazu z Rosji. Ludzie opuszcza-
ją kraj. Co roku wyjeżdża 50 tys. 
młodych osób, głównie do Nie-
miec, część do Australii. To leka-
rze, profesorowie. Emigrują po 
uzyskaniu dyplomu. Moja córka 
na przykład wyjechała do Anglii. 

Czy wpływ państwa na gospo-
darkę jest duży?

Zasadniczy. Na przykład dy-
rektor kompleksu energetycz-
nego całego kraju wcześniej był 
sprzedawcą grilla – handlował 
mięsem na ulicy. Nic dziwnego, 

że na skutek braku kompeten-
cji zrujnował cały ten kompleks. 
Z tego powodu w zimie bę-
dziemy mieli straszne proble-
my. Prezydentowi Aleksandaro-
wi Vučiciowi doradzono, że aby 
doszło do wzrostu PKB, trze-
ba zreformować sektor 
energetyczny. Znisz-
czono kopalnie i do-
stępny jest tylko wę-
giel słabej jakości. 
Rezultat jest taki, że 
aby ten węgiel pa-
lił się w elektrow-
niach, potrzeba do 
niego dodawać ropy. 
Wszystko stoi do góry 
nogami. 

Jak wysokie są 
w Serbii podatki?

VAT ma stawkę 20 
proc. [PIT – 10 proc., 
a CIT – 15 proc. – przyp. TC]. 
Nasz system fiskalny funkcjonu-
je całkiem dobrze. A to dlatego, 
że minister finansów był bardzo 
dobrym studentem na Uniwer-
sytecie Belgradzkim. Wie, jak 
sprawić, żeby to działało. 

Jak duży jest sektor publiczny 
w Serbii? 

Większość ludzi jest zatrud-
nionych w sektorze publicznym. 

emerytury i to była ta konsoli-
dacja fiskalna. 

Czyli zostały zmniejszone wy-
datki publiczne…

Dokładnie. To była jedyna 
droga, by system mógł działać. 
W ten sposób został również 
zmniejszony dług publiczny, bo 
pieniądze nie poszły do emery-
tów, a na zmniejszenie zadłuże-
nia. To była jedna z niewielu re-
form, które zrobił.

Jaki wpływ na go-
spodarkę Serbii 
miały bombar-
dowania NATO 
w 1999 r.?

Nie za duży. 
Bombardowa-
nia były dokład-
nie wycelowane. 
W centrum Bel-
gradu do dziś stoją 
zbombardowane budyn-
ki, których nie chcemy odbu-
dowywać, aby każdy, kto przy-
jedzie, mógł je zobaczyć [np. 
budynek byłego 
Minister-

WYWIAD NUMERU Danica Popović

Prof. Danica Popović z Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Belgradzkiego, Polka z pochodzenia, 
opowiada nam o skomplikowanej sytuacji polityczno-
gospodarczej Serbii, która niebezpiecznie balansuje 
pomiędzy Rosją a Zachodem.  Rozmawiał Tomasz CUKIERNIK
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Przyszłość lepszej SerbiiPrzyszłość lepszej Serbii  le ży w relacjach z Zachodemle ży w relacjach z Zachodem
stwa Obrony – przyp. TC]. Ale 
gospodarka na tym bardzo nie 
ucierpiała [w 1999 r. spadek PKB 
Serbii wyniósł 12 proc. – przyp. 
TC]. Bardziej ucierpiała z powo-
du rządów Slobodana Miloše-
vicia niż od bombardowań. Na-
stępnego roku demokratyczny 
rząd doszedł do władzy. Rządził 
przez 11 lat i w tym czasie średni 
poziom wzrostu gospodarczego 

wyniósł 5,5 proc. Więc nie 
potępiamy NATO za 

bombardowania. 

W Serbii mo-
żemy zoba-

czyć trochę 
b i l l b o a r -
dów infor-
m u j ą c y c h 

o unij-
nych fundu-

szach przedak-
cesyjnych, które 

współfinansowały 
jakieś projekty w kra-

ju. Ale są również ta-
blice informujące o do-

tacjach rosyjskich, 
np. posłu-

żyły rewitalizacji rynku w Kar-
łowicach. 

Rosja ma bardzo duży wpływ 
w Serbii. Ludzie kochają Rosjan. 
Ja jestem Polką. Mój dziadek był 
Polakiem ze Lwowa. Kiedy wy-
buchła rewolucja październiko-
wa, przyjechał do Belgradu i tu 
został. Więc ja nie byłam wy-
chowywana w miłości do Rosji. 
Ale Serbowie kochają Rosję. Ko-
chają władzę silnej ręki. 

Jak rozumiem, Serbowie 
wspierają Rosję w jej wojnie na 
Ukrainie. Widziałem billboard 
z prezydentem Putinem i de-
putowanym Boško Obrado-
viciem, liderem partii Drzwi, 
z napisem „Serbowie i Rosjanie 
bracia na zawsze”. 

To prawda. Rząd jest całko-
wicie skorumpowany. Nie prze-
trwaliby w żadnym ustroju de-
mokratycznym, więc jedyną 
opcją jest system rosyjski. Po-
glądy proeuropejskie są tolero-
wane, ale oni wiedzą, że zosta-
liby odwołani pierwszego dnia 
jakiejkolwiek demokracji. W ten 
sposób chronią własną skórę. 

Gaz i ropę Serbia importuje 
z Rosji. Jak bardzo serb-

ska gospodarka jest 
powiązana z rosyj-

ską?
Niezbyt mocno. 

80 proc. naszego 
handlu odbywa się 
z Unią Europej-
ską, a mniej niż 
10 proc. z Rosją. 

Serbowie 
kochają Rosję, 

ale jednocześnie 
emigrują do Niemiec. 

Nigdy do Rosji.  
To rodzaj schizofrenii, 

z którą żyją.  
Ostatni sondaż 

pokazuje, że 45 proc.  
Serbów jest za Unią 

Europejską, a 55 proc.  
przeciwko.
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Nie wydaje się, by fundusze 
unijne były takie ważne. Naj-
ważniejszy jest dostęp do unij-
nego rynku.

Całkowita zgoda. My już to 
zrobiliśmy. Mamy wolny handel 
z Unią Europejską [umowa sto-
warzyszeniowa UE z Serbią we-
szła w życie w 2013 r. – przyp. 
TC]. Natomiast mamy proble-
my z korupcją i z tym, że prawo, 
które jest całkiem niezłe, nie jest 
przestrzegane.

Jeśli jednak Serbia wejdzie do 
Unii Europejskiej, jakie Pani 
zdaniem będą tego korzyści, 
a jakie ujemne strony?

Jest jedna wielka korzyść: 
to spowoduje, że Serbia ni-
gdy więcej nie będzie pro-
wadziła wojny. Tak jak to było 
w przypadku wojny z Chorwa-
cją, wojny w Bośni czy w Koso-

wie. Dlatego, że bę-
dziemy pod presją 
prawa unijnego. Nie 
widzę natomiast 
ujemnych stron. 
Od rządzących 
usłyszałby Pan, 
że utracimy naszą 
wolność w polityce 
zagranicznej. Ja na-
tomiast uważam, że 
przyszłość lepszej 
Serbii leży w rela-
cjach z Zachodem. 
Oczywiście jest za 
to cena do zapłace-
nia, ale powinniśmy 
ją zapłacić. 

Zatem nie obawia się Pani 
kosztów wprowadzenia unij-
nych regulacji, które są bardzo 
wysokie?

Eksport do Rosji jest niewielki: 
jedzenie, jabłka... W Serbii spo-
ro zainwestował Fiat i chcieliśmy, 
by samochody te były ekspor-
towane do Rosji. Jednak tak się 
nie stało, bo nie zgodził się na to 
Putin. 

Jaki wpływ na Serbię ma wojna 
na Ukrainie?

Mamy tutaj wielu dobrze 
wykształconych Rosjan, któ-
rzy uciekli przed wojną: głów-
nie pracowników sektora IT 
i artystów, którzy wynajmu-
ją najdroższe nieruchomo-
ści w Belgradzie. To dobrze, że 
przyjeżdżają do nas ludzie inte-
ligentni. Podobnie było właśnie 
w 1917 r., kiedy wykształceni lu-
dzie przyjeżdżali z Rosji do Ser-
bii: inżynierowie, lekarze, den-
tyści. I tutaj zostawali.

Od 2012 r. Serbia jest krajem 
kandydującym do Unii Euro-
pejskiej. Na jakim etapie się to 
teraz znajduje?

To samo dzieje się w całej Eu-
ropie. Poziom demokracji spada. 
W Serbii ten proces jest dziesięć 
razy silniejszy. Otwieramy tyl-

ko rozdziały negocjacyjne, ale 
ich nie zamykamy. Rząd jedy-
nie obiecuje, że zostanie otwar-
ty kolejny rozdział. To taka gra.

Czy w takim razie Serbia do-
łączy do Unii Europejskiej, czy 
nie?

Moim zdaniem to nie ma 
znaczenia. Najważ-
niejsze, że jesteśmy 
w procesie przyjęcia 
członkostwa, co po-
woduje, że Serbia jest 
zmuszana do zmia-
ny prawa. Inaczej jest, 
jak już się jest człon-
kiem. Proszę spojrzeć 
na Chorwację. Jak sta-
ła się członkiem UE, 
nic nie reformuje. Je-
śli osiągnie się odpo-
wiedni poziom prawa, 
to pozostaje już tylko 
kwestia europejskich 
funduszy – albo do-
stanie się te pieniądze, 
albo nie. Dlatego nie 
uważam, że potrzebujemy tego 
członkostwa. Potrzebujemy ko-
goś, kto popchnie Serbię w kie-
runku reform. 

WYWIAD NUMERU
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Plakat informu-
jący o rosyj-
skich dotacjach 
w Karłowicach.

Nie. Aktualnie zawsze dostaje 
się na to pieniądze. 

To tak nie działa. Niekoniecz-
nie dostaje się pieniądze od 
Brukseli na wdrażanie regu-
lacji…

Serbia to jedno z najlepiej 
wykształconych społeczeństw 
w Europie. Powinniśmy więc so-
bie poradzić. No nie wiem. Zo-
baczymy.

Jakich reform gospodarczych 
Serbia potrzebuje teraz?

Naszym problemem jest to, 
że źle funkcjonuje sektor pu-
bliczny. Dyrektorzy nie są wy-
bierani w publicznym konkur-
sie. Tak było dziesięć lat temu, 
ale to już przeszłość. Najważ-
niejsze, by prawo, które mamy, 
było przestrzegane. Dyrekto-
rzy mają 5-letnią kadencję, 

Danica Popović
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a tkwią na posadach… latami. 
Ale nie jako dyrektorzy. Po-
wiedzielibyśmy: jako pełniący 
obowiązki dyrektora. Politycz-
nie są całkowicie skorumpo-
wani.  

Może sektor publiczny powi-
nien być zmniejszony?

Całkowicie. I zdyscyplinowa-
ny. Można to zrobić w dwa tygo-
dnie.

Ale obecny rząd tego nie zrobi…
Nigdy. On z tego żyje.

W Serbii można kupić kub-
ki z Putinem oraz koszul-
ki z symbolem „Z” i podpisem 
„rosyjska armia”. Jak silne jest 
wsparcie dla Rosji?

To rodzaj obłędu. Serbowie 
nie znają rosyjskiej literatury, 
kultury, ale podoba im się Putin, 

bo uważają, że spowodował, iż 
Rosja jest bardzo silna. I chcą być 
tak samo silni. Oczywiście oskar-
żają Rosję o okupację Ukrainy, 
ale nie za bardzo. Tłumaczą, że 
to dlatego, iż Ukraina zrobiła 
w przeszłości to i tamto przeciw-
ko Rosji. A teraz Putin tylko na to 
odpowiada. 

Widziałem w Serbii tablice in-
formujące o unijnych dota-
cjach, na których ktoś sprayem 
narysował swastykę. Jak sil-
ne jest antyunijne nastawienie 
w Serbii?

Serbowie kochają Rosję, ale 
jednocześnie emigrują do Nie-
miec. Nigdy do Rosji. To rodzaj 
schizofrenii, z którą żyją. Nie 
mają z tym żadnych problemów. 
Ostatni sondaż pokazuje, że 45 
proc. Serbów jest za Unią Euro-
pejską, a 55 proc. przeciwko. To 

Dyrektor  
kompleksu 

energetycznego 
całego kraju 
wcześniej był 

sprzedawcą grilla  
– handlował  

mięsem na ulicy.  
Nic dziwnego,  
że na skutek 

braku kompetencji 
zrujnował cały  
ten kompleks.

Zbombardo-
wane przez 
NATO budyn-
ki Ministerstwa 
Obrony w Bel-
gradzie. Ser-
bowie nie chcą 
ich odbudowy-
wać.
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by Serbia miała najlepsze re-
lacje ze wszystkimi: Unią Euro-
pejską, Rosją, Chinami. Ale nie 

w sensie ekonomicz-
nym, tylko politycz-
nym, a to jest niemoż-
liwe. Vučić chciałby 
iść w kierunku Zacho-
du. Powiedział nawet 
w telewizji, że prze-
prasza, iż jest takie ni-
skie poparcie dla Unii 
Europejskiej i że musi 
to zmienić. Ale to dla 
niego proste, bo ma 
w rękach wszystkie 
media w kraju. I on to 

zmieni, bo ludzie w każdym kra-
ju się boją – jeśli wiedzą, że zo-
staną ukarani za korupcję, to 
siedzą cicho. 

Jaka przyszłość czeka Serbię?
Wielu ludzi wyjedzie. Moż-

na oczywiście mądrym prawem 
zreformować kraj, ale to będzie 
bardzo trudne. 

najniższe poparcie dla UE, jakie 
mieliśmy. Zwykle było na pozio-
mie 60–75 proc.

Ale rząd jest prounijny?
Był prounijny w 100 proc., za-

nim wybuchła wojna na Ukrainie. 
Teraz Vučić ma wielki problem. 
Musi wszystko odwrócić. Na Za-
chodzie powiedziano mu, że bę-
dzie w wielkich tarapatach, jeśli 
zostanie z Rosją, jeśli nie wprowa-
dzi sankcji przeciwko Rosji. Straci-
my nasz bezwizowy system. Po 
drugie, stracimy bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne z Nie-
miec. Jeśli tak się stanie, to nasz 
poziom wymiany handlowej, któ-
ry przez ostatnią dekadę był bar-
dzo stabilny, upadnie w jednej 
sekundzie. Vučić to wie i bardzo 
się tego obawia. Po trzecie, Vučić 
jest bliskim sojusznikiem czło-
wieka z ery Miloševica – Vojisla-
va Šešelja, który został ponownie 
wezwany do Trybunału Karnego 
w Hadze. Nie chodzi o Šešelja, ale 

Vučić był numerem dwa w par-
tii [nacjonalistyczna Serbska Par-
tia Radykalna – przyp. TC]. To jest 
ostrzeżenie: jeśli nie 
będziesz posłuszny, 
przyjdziemy po cie-
bie. Robili te same 
rzeczy. 

Co konkretnie?
Uprawiali pro-

pagandę wojenną. 
Uzbrajali siły zbroj-
ne. Chodzi o lata 90. 
i wojny w Bośni oraz 
Kosowie. Oczywi-
ście nikogo nie za-
bili własnymi rękami, ale Hitler 
również. Vučić był nawet wtedy 
ministrem informacji. Można so-
bie wyobrazić położenie. Zbrod-
niarz wojenny numer jeden. 

To on ma teraz bardzo trudną 
sytuację…

Tak. Bo poprzedni rząd pro-
wadził taką idiotyczną politykę, 

WYWIAD NUMERU
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Prezydent 
Aleksandar 
Vučić balan-
suje między 
poparciem 
Zachodu a so-
juszem z Mo-
skwą.

W Serbii sporo 
zainwestował Fiat 

i chcieliśmy,  
by samochody te 

były eksportowane 
do Rosji. Jednak  
tak się nie stało,  

bo nie zgodził się  
na to Putin.
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oprócz inwestycji KGHM pojawią 
się kolejne udane projekty, któ-
re szeroko otworzą tej techno-

logii drzwi. Polski przemysł 
bowiem i cała polska 
gospodarka bardzo 
potrzebuje atomu – 
stwierdził ekspert. 

W s p o m n i a n y 
przez prof. Pieńkow-
skiego KGHM jest 
pierwszą polską fir-
mą, która zdecydo-
wała się zainwesto-
wać w energetykę 
jądrową. Pod koniec 
tej dekady mają zo-
stać uruchomione 
małe reaktory ją-

drowe (tzw. SMR-y), któ-
rych zadaniem będzie zapew-
nienie naszemu miedziowemu 
gigantowi samowystarczal-
ności energetycznej. Chodzi 
o projekt NuScale – zdaniem 
prof. Pieńkowskiego – najbar-

B udowa elektrowni ato-
mowej stanowi wyzwa-
nie dla wielu sekto-

rów polskiej gospodarki. Tym 
bardziej że technologia jądro-
wa jest jedną z najbardziej za-
awansowanych dziedzin w dzi-
siejszym świecie. Im wcześniej 
jednak zdecydujemy się na za-
inwestowanie w nią, tym szyb-
ciej jako kraj staniemy się nieza-
leżni energetycznie i zaczniemy 
czerpać korzyści z wykorzysta-
nia atomu w przemyśle. O tym 
rozmawiali uczestnicy panelu 
„Perspektywy rozwoju energe-
tyki jądrowej w Polsce” podczas 
tegorocznej edycji Forum Wizja 
Rozwoju w Gdyni. 

Dojrzały program
O tym, jak w ciągu najbliższych 
kliku, kilkunastu lat w naszej eu-
roatlantyckiej przestrzeni go-
spodarczej będzie wyglądać 
technologia jądrowa, opowia-

dał ekspert KGHM, prof. Ludwik 
Pieńkowski: – Fakty są takie: 
nową elektrownię buduje się 
w ciągu dekady. Pracuje 
ona przez ok. 60 lat. 
Jak na razie w na-
szej przestrzeni go-
spodarczej nie wi-
dać wielu inwestycji 
w atom. Można do-
strzec jakieś poje-
dyncze zamówienia, 
niektóre są porzuca-
ne, niemniej trzeba 
mieć świadomość, 
że nie jest to łatwy 
biznes. Myślę, że 
w ciągu najbliższych 
dwóch dekad nie-
wiele się pod tym wzglę-
dem zmieni. Ani nie będziemy 
mieli rozkwitu elektrowni jądro-
wych, ani też nie będzie zwijania 
tej technologii. Tak będzie wy-
glądała sytuacja globalnie. Na-
tomiast w Polsce liczę na to, że 

nale izoluje w czasie normalnej 
pracy. Dlatego reaktor może być 
umieszczony w basenie i cały 
czas zanurzony jest w wodzie. 
Zwiększa to w istotnym stop-
niu bezpieczeństwo i zmniej-
sza koszty, bo nie ma tu żadnych 
systemów ciśnieniowego poda-
wania wody.      

– To technologia sprawdzo-
na, dojrzała i bardzo bezpiecz-
na. Mało się o tym mówi, ale 
proszę pamiętać, że przy bu-
dowie elektrowni jądrowych 
wymogi bezpieczeństwa są 
nieprawdopodobnie wysokie. 
Dziś jest to najbezpieczniej-
sza technologia, jaka istnieje – 
podkreślił Krzysztof Kurek, Dy-
rektor Narodowego Centrum 
Badań Jądrowych.

O to bezpieczeństwo dba 
Państwowa Agencja Atomistyki, 
o czym przypomniał Ernest Sta-
roń. – Program jądrowy w Polsce 
istnieje już od kilku lat i od tych 
kilku lat jako regulator odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo ją-
drowe przygotowujemy się do 
wydania pozwoleń na budowę 
elektrowni atomowej. W związ-
ku ze zwiększoną intensyfika-
cją programu jądrowego w Pol-
sce otrzymaliśmy wzmocnienie 
finansowe, które pozwoliło nam 
uruchomić działania związane 
ze zwiększeniem zatrudnienia. 
Naszym zadaniem będzie teraz 
również dokonywanie krytycz-
nej analizy wszystkich projektów 
dotyczących inwestycji w atom 
– podkreślił Naczelnik Wydzia-
łu Analiz i Zezwoleń w Depar-

tamencie Bezpieczeństwa Ją-
drowego Państwowej Agencji 
Atomistyki. 

Milowy krok
Na co liczy KGHM, inwestując 
w technologię jądrową? – Przede 
wszystkim ma ona zapewnić nam 
stabilne, stałe, tanie i bezpiecz-
ne dostawy energii – tłumaczył 
Piotr Podgórski, Dyrektor Naczel-
ny ds. Transformacji, KGHM Pol-
ska Miedź S.A. – SMR-y mają też 
możliwość elastycznego zacho-
wania się w sieci energetycznej. 
Biorąc pod uwagę nasz klimat, 
musimy zdawać sobie sprawę, 
że fotowoltaika, a także morskie 
farmy wiatrowe mogą być w na-
szym przypadku uzupełnieniem 
źródeł energii. Chcielibyśmy, aby 
za kilka dekad KGHM miał rów-
nie mocną pozycję w przemyśle, 
jaką ma obecnie. I jeśli popatrzy-
my na zwiększające się kosz-
ty energii, to decyzja o zainwe-
stowaniu w reaktory jądrowe jest 
jak najbardziej uzasadniona. Tym 
bardziej że konsumpcja energii 
przez KGHM będzie się zwięk-
szać, bo zamierzamy zwiększać 
zarówno wydobycie, jak i produk-
cję – dodał.

Plan jest taki, by SMR-y 
działały już w 2029 r. – Naj-
bliższym krokiem milowym 
w tej inwestycji będzie spraw-
dzenie wspólnie z naszym pol-
skim regulatorem całej kon-
strukcji i technologii. Dlatego 
przygotowujemy teraz wstęp-
ny raport bezpieczeństwa 
– podkreślił Piotr Podgórski. 

dziej obecnie dojrzały pro-
gram związany z technologią 
SMR w trzech podstawowych 
wymiarach: technologicznym, 
biznesowym i regulacyjnym.

Bezpieczna technologia
Ten projekt daje możliwość wy-
budowania modularnego bloku. 
Z punktu widzenia użytkowni-
ka jest to budynek, w którym są 
niezależne moduły, ale budy-
nek jako blok energetyczny ma 
elastyczną moc od 300 do 900 
MW. Modularność tego projek-
tu wynika z tego, że każdy mo-
duł ma swoją własną indywidu-
alną obudowę bezpieczeństwa. 
W tym przypadku taką obudo-
wą jest stalowy zbiornik bardzo 
ściśle przylegający do zbiorni-
ka reaktora. Między tymi zbior-
nikami jest próżnia, co dosko-
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Atom gwarancjąAtom gwarancją stabilnych i  stabilnych i bezpiecznych dostaw energiibezpiecznych dostaw energii
Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, zarówno ze strony 
przemysłu, jak i odbiorców indywidualnych, sprawia, że energetyka jądrowa 
staje się koniecznością. Jest też niezbędna w procesie budowy suwerenności 
energetycznej Polski.

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z KGHM 

Polska Miedź 
S.A.

W DYSKUSJI UDZIAŁ WZIĘLI:
•  Jarosław Dybowski – Dyrektor 

Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN S.A.
•  Marcin Jaskólski – Pełnomocnik Rektora 

ds. energetyki jądrowej na Politechnice 
Gdańskiej

•  Krzysztof Kurek – Dyrektor Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych

•  Ludwik Pieńkowski – Profesor Akademii 
Górniczo-Hutniczej, ekspert KGHM Polska 
Miedź S.A.

•  Piotr Podgórski – Dyrektor Naczelny ds. 
Transformacji, KGHM Polska Miedź S.A.

•  Ernest Staroń – Naczelnik Wydziału 
Analiz i Zezwoleń w Departamencie 
Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej 
Agencji Atomistyki

•  Przemysław Żydak – Członek Zarządu 
Sotis Advisors Sp. z o.o.

Proszę pamiętać, 
że przy budowie 

elektrowni 
jądrowych wymogi 
bezpieczeństwa są 

nieprawdopodobnie 
wysokie. Dziś jest to 
najbezpieczniejsza 
technologia, jaka 

istnieje.



są wcale kwestie finansowe. Naj-
większą barierę stanowią dziś 
kwestie regulacyjne – stwier-
dził z kolei Jarosław Wróbel. 
Zdaniem wiceprezesa Grupy 
LOTOS, nie ma możliwości po-
ważnego podejścia do inwesty-
cji bez jasnych regulacji. To klu-
czowe ryzyko z punktu widzenia 
inwestorów. – Jeśli w ciągu naj-
bliższego roku powstaną w na-
szym kraju czytelne regulacje 
skorelowane z regulacjami unij-
nymi, wtedy będzie szansa, że 

O tym, że rosyjska inwa-
zja sprawiła, iż musieli-
śmy wykonać krok w tył, 

by za chwilę zrobić dwa kroki do 
przodu w kwestii zielonej trans-
formacji, mówił Wojciech Hann, 
prezes Banku Ochrony Środo-
wiska. – Pytanie, który wszy-
scy dziś sobie zadajemy, brzmi: 
„co zmienia rosyjska agresja na 
Ukrainę?”. Myślę, że ta drama-
tyczna sytuacja stawia przed 
nami dylemat, czy ważniejsze 
jest bezpieczeństwo, czy zrów-
noważony rozwój. Krótkotermi-
nowo ważniejsze jest bezpie-
czeństwo. To jasne, że najpierw 
trzeba przeżyć i zapewnić prąd 
w gniazdkach, benzynę oraz 
ropę na stacjach i gaz w na-
szych piecach. Długotermino-
wo natomiast kierunek zmian, 
które wyznaczyły nasze oby-
watelskie ambicje, nie zmienia 
się. Nadal chcemy w przyszło-
ści żyć w świecie zielonym, ni-
skoemisyjnym. Odpowiedzią na 
to, co robi Rosja, na pewno nie 
jest bezwarunkowa kapitulacja 
w kwestii zielonej transforma-
cji i powrót na stałe do paliw ko-
palnych – podkreślił.

I dodał:  – Jest takie po-
wiedzenie, że najgorsza rzecz 
w świecie finansów to posiada-
nie racji za wcześnie. Tym razem 
mamy rację we właściwym cza-
sie. Od 30 lat finansujemy zie-
loną transformację i można po-
wiedzieć, że wreszcie mamy 
synchronizację z rynkiem.

Kluczowe są regulacje
– Największym wyzwaniem 
związanym z przyspieszeniem 
transformacji energetycznej nie 

dał wiceprezes Wróbel, to ob-
szar związany z biometanem. 
– Trwają intensywne prace do-
tyczące budowy całej infra-
struktury do zarządzania two-
rzącym się rynkiem biometanu 

w Polsce. Za pomo-
cą Platformy Bio-
metan IT będzie-
my współpracować 
ze wszystkimi indy-
widualnymi biome-
tanowniami w kraju. 
Szacujemy, że takich 
biometanowni w cią-
gu dekady powsta-
nie ok. 1,5 tys. Po-
tencjał ich produkcji 
to ok. 4 mld metrów 
sześciennych bio-
metanu rocznie – 

zaznaczył przedstawiciel Gru-
py LOTOS.  

Na ważną kwestię zwrócił 
uwagę Grzegorz Kądzielawski, 
wiceprezes zarządu Grupy Azo-
ty S.A. – Bardzo istotną kwestią 
dotyczącą wszystkich polskich 
firm, jeśli chodzi o transforma-

cję energetyczną, jest to, by-
śmy na rynku europejskim byli 
traktowani fair i mogli na uczci-
wych zasadach na nim konkuro-
wać. Dziś mamy sytuację zwią-
zaną z sankcjami nałożonymi na 
Rosję, co zaburza nam nieco tę 
percepcję. Natomiast co do za-
sady, biorąc pod uwagę kosz-
ty, jakie ponosimy w procesie 
zmian energetycznych, wciąż 
nie mamy poczucia, że funkcjo-
nujemy na równych zasadach 
w porównaniu z innymi europej-
skimi podmiotami – zaznaczył. 

Maksymalizacja produkcji
– Z jednej strony najważniejsze 
zadanie Grupy LOTOS na dziś 
to zapewnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego państwa 
w obszarze produkcji i dystry-
bucji paliw płynnych. Musimy 
zagwarantować ciągłość funk-
cjonowania krwioobiegu go-
spodarczego. Z drugiej strony 
historia gospodarcza uczy, że 
tego rodzaju konflikty sprzyja-
ją powstawaniu nowych rozwią-
zań technologicznych. Podobnie 
było po pierwszej wojnie świato-
wej, po drugiej i w trakcie zim-
nej wojny. Dlatego już teraz mu-
simy myśleć o tym, co będzie 
„dzień po”. Naszą odpowiedzią 
na obecny kryzys jest centrum 
wodorowe oraz kwestia biome-
tanu. Po to, by na bazie istnieją-
cych już technologii maksyma-
lizować produkcję z własnych 
zasobów – podsumował Jaro-
sław Wróbel. 

ten biznes odpali. Proszę zwró-
cić uwagę na to, że inwesty-
cje wysokonakładowe związane 
z transformacją energetyczną 
od planowania do realizacji zaj-
mują od pięciu do siedmiu lat – 
podkreślił.

Jarosław Wróbel wspomniał 
o dwóch głównych obsza-
rach strategii Grupy LOTOS do 
2022 r. związanych z tego typu 
ogromnymi przedsięwzięciami. 
Pierwszy związany jest z pro-
dukcją wodoru. – W tym aspek-
cie realizujemy budowę potęż-
nego elektrolizera o mocy 100 
MW wykorzystującego w przy-
szłości energię z morskich 
farm wiatrowych. Zamierzy-
my tu skorzystać z ren-
ty geograficznej, czy-
li naszego położenia. 
Z kolei w ramach 
przyjęcia zaproszenia 
do budowy koncernu 
multienergetycznego 
wspólnie z ORLENEM 
na bazie części akty-
wów obecnego LO-
TOSU budujemy po-
tężny hub wodorowy 
jako centrum kom-
petencyjne wodoru – 
jego produkcji i dys-
trybucji dla północnej Polski 
– zaznaczył wiceprezes Grupy 
LOTOS. Wodór będzie wyko-
rzystywany m.in. w transporcie 
morskim, kolejowym oraz lądo-
wym, głównie miejskim.

Drugim głównym obsza-
rem strategii, o której opowia-
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Szansa na Szansa na nowe rozwnowe rozw  iązaniaiązania technologiczne technologiczne
Konieczność odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji jasno 
pokazała skalę uzależnienia Europy od ich importu. Jak teraz finansować 
zieloną transformację? Co zrobić, by jak najszybciej stała się ona faktem? 
Jak gospodarować zasobami naturalnymi oraz przestrzenią, wprowadzać 
gospodarkę obiegu zamkniętego, kształtując jednocześnie racjonalne nawyki 
i konsumpcję? O tych tematach rozmawiali uczestnicy panelu „Zielona 
transformacja w Europie. Czy trzeba przyspieszyć działanie” podczas 
tegorocznej edycji Kongresu 590.

W DEBACIE WZIĘLI UDZIAŁ:
•  Wojciech Hann – prezes zarządu Banku 

Ochrony Środowiska S.A.
•  Grzegorz Kądzielawski – wiceprezes 

zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny 
za badania i rozwój, innowacje i inwestycje

•  Cristina Savescu – starsza ekonomistka 
Banku Światowego na kraje Unii 
Europejskiej 

•  Jarosław Wróbel – wiceprezes zarządu 
ds. inwestycji i innowacji w Grupie LOTOS 
S.A.

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Grupą 
LOTOS

Najważniejsze 
zadanie Grupy 
LOTOS na dziś 
to zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 

państwa w obszarze 
produkcji 

i dystrybucji paliw 
płynnych.
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Wszyscy uczestnicy dys-
kusji zgodnie podkre-
ślili, że dzisiaj nikogo 

nie trzeba już przekonywać, iż 
najważniejsze, zarówno dla Pol-
ski, jak i całej Unii Europejskiej, 
jest zagwarantowanie suwe-
renności energetycznej. Trudno 
jednak na razie mówić o osią-
gnięciu tej pełnej suwerenno-
ści w przypadku kraju takiego 
jak Polska, która – jeśli chodzi 
o zasoby energetyczne – dys-
ponuje głównie węglem. Dlatego 
tak istotne są inwestycje, zarów-
no w odnawialne źródła ener-
gii, jak i w energetykę jądrową. 
Inwestycje nie tylko duże, sys-
temowe, ale również te o ma-
łej skali, rozproszone, które 
także stanowić będą jeden z fi-
larów nowego systemu elektro- 
-energetycznego Polski.  

Ambitne plany
O realizowanych obecnie przez 
Grupę Enea projektach zwią-
zanych z neutralnością klima-
tyczną opowiadał podczas dys-

kusji Lech Żak, wiceprezes Enei 
ds. strategii i rozwoju. – Wspól-
nie z PGE budujemy na Bałtyku 
morską farmę wiatrową, w któ-
rej będziemy mieli 30-proc. 
udział. W swoim portfo-
lio mamy również wy-
dane już pozwolenia 
na budowę farm foto-
woltaicznych o mocy 
ok. 50 MW, a przygo-
towanych jest następ-
nych 300 MW. Pro-
wadzimy także proces 
akwizycyjny na pozy-
skanie lądowych farm 
wiatrowych. Do tego 
mamy w najbliższych 
planach konwersję 
bloków węglowych na 
zasilanie gazem, in-
westycje we wszelkiego rodza-
ju magazyny energii, a podczas 
pierwszego dnia Kongresu 590 
podpisaliśmy z amerykańskimi 
partnerami z Last Energy list in-
tencyjny na realizację małych ją-
drowych reaktorów modułowych 
– wymieniał prezes Lech Żak.   
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Przedstawiciel Enei wspo-
mniał również, że niedaw-
no spółka podwyższyła kapitał 
właśnie w związku z tzw. zielony-
mi inwestycjami. – Nie było ła-

two zdobyć dodatkowych 
760 mln zł i przeko-
nać inwestorów do 
tego, że warto te pie-
niądze wyłożyć. Mu-
sieliśmy oczywiście 
przedstawić kon-
kretne plany, któ-
re oparte były m.in. 
o rozbudowę sieci do 
podłączenia OZE. To 
kręgosłup, najważ-
niejsze ogniwo zie-
lonej zmiany – do-
dał. 

Nie będzie jednak 
zielonej transformacji bez odpo-
wiednio dużej skali finansowania. 
Zwrócił na to uwagę Paweł Strą-
czyński. Wiceprezes Banku Pe-
kao S.A. przyznał, że koszt pol-
skiej transformacji energetycznej 
do 2050 r. szacuje się na kwotę 
ok. 1,7 biliona złotych! 

inwestycję składa się z 29 ban-
ków plus dwóch instytucji poza-
bankowych. 

– Mówimy „tylko” o 2,5 GW, 
a potencjał na Morzu Bałtyc-
kim, jeśli chodzi o offshore, sza-
cuje się nawet na 13-15 GW. I to 
jedynie na polskim obszarze 
Bałtyku. Oczywiście jako kraj 
będziemy dysponować środka-
mi z KPO i funduszy moderniza-
cyjnych, natomiast w naszej oce-
nie nie powinno być problemu 
ze znalezieniem komercyjne-
go finansowania tego typu du-
żych inwestycji. Dlaczego? Po-
nieważ coraz więcej inwestorów 

na świecie zwraca uwagę głów-
nie na zeroemisyjność. Kwestia 
rentowności projektu i czysty 
zysk w tym przypadku schodzą 
na dalszy plan – zaznaczył Pa-
weł Strączyński.

Wojciech Racięcki z Naro-
dowego Centrum Badań i Roz-
woju zwrócił z kolei uwagę, że 
budowa nowoczesnej i niezależ-
nej energetyki to nie tylko wiel-
koskalowe projekty, ale również 
programy idące w kierunku źró-
deł rozproszonych. Dlatego do-
brze, że nasze największe spół-
ki energetyczne dbają również 
o ten kierunek.  

Początek drogi
– Rzeczywiście, to bardzo waż-
ny element budowy suweren-
ności energetycznej. Enea rów-
nież podąża tą drogą. Warto 
jednak pamiętać, że energety-
ką rozproszoną trzeba odpo-
wiednio zarządzać. Związane 
są z tym klastry energii, wspól-
noty i spółdzielnie energetycz-
ne, mikrosieci itp. Enea również 
uczestniczy w tego typu projek-
tach. W swoich zasobach mamy 
chociażby kompetencje doty-
czące spalania biomasy. Ostat-
nio pojawiły się również pro-
jekty związane z geotermią. 
Pracujemy nad tym, by jak na-
joptymalniej wykorzystać pasy 
geotermiczne. Podsumowując, 
dążenie do neutralności klima-
tycznej to długookresowe wy-
zwanie, z którym musimy się 
zmierzyć przede wszystkim na 
trzech poziomach: technicznym, 
finansowym i organizacyjnym. 
Na razie jesteśmy na początku 
tej drogi – podkreślił wicepre-
zes Enei Lech Żak. 

– 30 mld zł to minimalna 
kwota, jaką w ciągu trzech naj-
bliższych lat nasz bank chciałby 
przeznaczyć na projekty zero- 
i niskoemisyjne. W obliczu kosz-
tów całej polskiej transforma-
cji można powiedzieć, że jest to 
stosunkowo niewiele. W ogóle 
jest rzeczą oczywistą, że tak du-
żych środków, jak wspomniane 
1,7 biliona złotych, ani w polskim 
systemie bankowym, ani w pol-
skiej gospodarce nie będzie 
– przyznał Paweł Strączyński. 

Bałtycki potencjał
Jak więc pozyskiwać środki na 
inwestycje związane z zieloną 
transformacją? Według wice-
prezesa Banku Pekao S.A. do-
brym przykładem jest morska 
farma wiatrowa, która powsta-
je u wybrzeży Szkocji. To farma 
mniej więcej takiej samej wiel-
kości, jaką na Bałtyku zamierza 
wybudować Polska Grupa Ener-
getyczna wspólnie z Eneą i TAU-
RONEM. Przy szkockim projek-
cie konsorcjum finansujące tę 
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Najważniejsze ogniwa Najważniejsze ogniwa 
zielonej zmianyzielonej zmiany
Droga do neutralności klimatycznej dla poszczególnych krajów Europy 
oznacza zupełnie różne prędkości. Duży wpływ na to ma oczywiście obecna 
sytuacja geopolityczna. Gdzie i w którym momencie tej drogi znajduje się 
Polska? Skąd brać środki na projekty związane z zieloną transformacją? Na 
te zagadnienia szukali odpowiedzi uczestnicy panelu „Polska w drodze do 
neutralności klimatycznej” podczas 7. edycji Kongresu 590.

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Grupą Enea

W DEBACIE WZIĘLI UDZIAŁ:
•  Armen Konrad Artwich – członek 

zarządu ds. korporacyjnych PKN ORLEN
•  Wojciech Racięcki – dyrektor 

Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod 
Zarządzania Programami w Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju

•  Paweł Strączyński – wiceprezes 
zarządu Banku Pekao S.A.

•  Lech Żak – wiceprezes zarządu ds. 
strategii i rozwoju Enea S.A.

Dążenie do 
neutralności 

klimatycznej to 
długookresowe 

wyzwanie, z którym 
musimy zmierzyć się 
przede wszystkim na 

trzech poziomach: 
technicznym, 
finansowym 

i organizacyjnym.



Rosnącą popularnością cie-
szy się inny produkt Provemy 
– Mam Bon. O co w nim chodzi? 

Pomysł na produkt pod na-
zwą Mam Bon był odpowie-
dzią na zapotrzebowanie rynku 
w okresie pandemii COVID-19. 
Okazało się, że cieszy się on ro-
snącą popularnością również te-
raz. Opracowując go, chcieli-
śmy pomóc przedsiębiorcom, 
zwłaszcza tym lokalnie działa-
jącym. Chodziło o firmy, których 
działalność została okresowo 
zawieszona na skutek lockdow-
nu, na przykład zakłady fry-
zjerskie, salony piękności, lokale 
gastronomiczne czy inne pla-
cówki usługowe. Nie mając wów-
czas przychodów, musiały po-
nosić koszty stałe. Klienci mogli 
(i mogą nadal) wykupić bon na 
usługę, zapłacić nim od razu, 
a z usługi skorzystać w przy-
szłości. Pozwala to rezerwować 
usługę, utrzymując w ten spo-
sób jej cenę, a przedsiębior-
cy zachować płynność. Produkt 
się przyjął. Jest coraz bardziej 
popularny, gdyż jest wygodny 
i opłacalny dla wszystkich – za-
równo usługodawców, jak i klien-
tów. Taki bon może stanowić też 
formę prezentu czy innej gra-
tyfikacji. Obecnie można z nie-
go skorzystać w już blisko dwóch 
tysiącach różnych miejsc i syste-
matycznie tych miejsc przybywa.

Nowe technologie pełną parą 
wkraczają we wszystkie dzie-
dziny codziennego życia. Za-
równo osoby prywatne, nie tyl-
ko młode, jak i przedsiębiorcy 
otrzymują możliwość łatwego 
i niedrogiego korzystania z bar-
dzo różnych, potrzebnych w ży-
ciu codziennym usług. Firma, 
z którą jest Pan związany, ma 
takie innowacyjne produkty. 

W aplikacji Provema z pro-
duktu LoanByLink, będącego in-
nowacyjnym i bardzo wygod-
nym sposobem płacenia na raty, 
korzysta już ponad pięć tysię-
cy sklepów – zarówno interneto-
wych, jak i stacjonarnych. Pozwa-
la ona na finansowanie zakupów 
albo na raty, albo tylko z od-
roczonym terminem płatności. 
Ten drugi sposób płatności jest 
nie tylko niezwykle popularny 
na Zachodzie, ale zyskuje także 
w Polsce coraz większe uznanie 
klientów. Staje się nawet o wie-
le bardziej popularny niż kredyty 
gotówkowe.

 Tym bardziej że w dobie wy-
sokiej inflacji niektóre artyku-
ły, także te pierwszej potrzeby, 
drożeją niemal w oczach…

Otóż to! Klient, korzystając 
z naszej usługi, ma gwarancję za-
chowania tej samej ceny, często 
promocyjnej, a jednocześnie za-
płacenia za usługę później, gdy 
już będzie miał na to pieniądze. 

To samo dotyczy wielu produk-
tów. W ten sposób można w pe-
wien sposób uciec także przed 
galopującą inflacją. Płatność 
można więc odroczyć albo rozło-
żyć ją na wygodne raty, zwłasz-
cza gdy produkt czy usługa są 
tymi z wyższej półki. Niedługo 
tego rodzaju płatności jak Loan-
ByLink będą dostępne w więk-
szości sklepów, stając się wręcz 
standardem. Standardem zwią-
zanym także z zamówieniem to-
waru przez internet i dostarcze-
niem go do domu czy do firmy 
– pod same drzwi.

zwyczajnie nie wie, jak to zro-
bić. Dlatego nasza usługa Sha-
ke Tips umożliwia to bez udzia-
łu gotówki. Usługodawca daje do 
wyboru kwotę, a samo wręcze-
nie napiwku następuje poprzez 
zeskanowanie QR-kodu. Szyb-
ko, łatwo, dyskretnie. I co naj-
ważniejsze – odbywa się ku za-

dowoleniu wszystkich. Z Shake 
Tips korzystały początkowo re-
stauracje, kawiarnie i bary. Teraz 
sięgnęły już po tę usługę zakła-
dy fryzjerskie i salony piękno-
ści. Wszystkie produkty i usługi 
Provemy stale ewoluują. Mogę 
więc zapewnić, że nie jest to na-
sze ostatnie słowo. 

Funkcjonuje on na zasadzie 
partnerskiej?

Można tak powiedzieć. Part-
nerami są w tym przypadku za-
kłady fryzjerskie, salony masażu 
oraz wszelkich usług typu beau-
ty, kwiaciarnie i sklepy ogrodni-
cze, ale także gabinety denty-
styczne i weterynaryjne, salony 
tatuażu oraz coraz bardziej po-
szukiwane gabinety fizjotera-
pii. Jeśli chodzi o użytkowników 
aplikacji Provema, to warto zwró-
cić uwagę na jeszcze jedną cen-
ną rzecz. Mogą oni korzystać 
z faktu, że wszystkie usługi są ze 
sobą powiązane. To jest dodat-
kowa i niezaprzeczalna korzyść 
dla zweryfikowanych przez nas 
klientów, którzy mają przyznaną 
kartę i określone finansowanie.

 Macie jeszcze usługę pod 
nazwą Shake Tips. Czy chodzi 
tu o napiwki, sądząc z nazwy?

Zgadza się. Kwestia napiw-
ków w Polsce nadal wywołuje 
niepotrzebne emocje i kontro-
wersje. A przecież do dobrych 
obyczajów, przyjętych w ca-
łej Europie, należy ich dawanie. 
Wyszliśmy więc z produktem 
bardzo prostym, który umoż-
liwia z jednej strony dawanie, 
a z drugiej strony dyskretne od-
bieranie napiwku przez usłu-
godawcę, na przykład kelnera, 
fryzjera, pracownika czy nawet 
właściciela lokalu. Bywają bo-
wiem sytuacje, w których klient 
chciałby wręczyć napiwek w do-
wód wdzięczności za okazaną 
usługę, a nie ma drobnych lub 
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INNOWACJE Smart płatności

Nowe technologieNowe technologie  coraz bardziej ułatwiają życiecoraz bardziej ułatwiają życie
O tym, w jaki sposób można uciec przed galopującą inflacją, korzystając 
z innowacyjnych technologii płatniczych, opowiada nam Bartosz Tomczyk, 
przewodniczący rady nadzorczej Provema.               Rozmawiał Robert AZEMBSKI
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Skasowanie aut 
spalinowych, 
czyli wielki planczyli wielki planŁu
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Próbuję znaleźć analogię do tego, co Unia Euro-
pejska chce zrobić z motoryzacją, ale nie jestem 
w stanie. Nie było chyba w historii cywilizacji za-

chodniej podobnej sytuacji.
Oderwane od realiów i rzeczywistości gremia, w imię 

niejawnych interesów oraz jawnej ideologii brutalnie 
gwałcą rynkowe zasady, wymuszając na obywatelach 
państw UE porzucenie jednego z najgenialniejszych wy-
nalazków ludzkości: pojazdu spalinowego. Jego miejsce 
ma zająć technologia niedojrzała, wciąż niepraktyczna, 
ustępująca pod wieloma względami 
dotychczasowej, a być może będąca 
ślepą uliczką, bo jest przecież jeszcze 
technologia wodorowa.

Samochód spalinowy, także hy-
brydowy (te również mają zniknąć od  
2035 r. jako, mimo wszystko, emitu-
jące spaliny), daje znacznie większą 
swobodę niż bateryjny. Jest to zwią-
zane z dwiema cechami aut na baterię, 
które decydują wciąż o ich podrzęd-
ności: czasem ładowania w porówna-
niu z czasem tankowania oraz licz-
bą punktów ładowania w zestawieniu 
z liczbą stacji i z zasięgiem. Wbrew temu, co próbu-
ją opowiadać zwolennicy aut na prąd, właściwie od de-
kad nie nastąpił w tej sprawie żaden przełom techno-
logiczny. Owszem, zmieniły się materiały, z których są 
zbudowane akumulatory, wzrosła ich trwałość, pojem-
ność, skrócił się czas ładowania – ale nie ma tu przeło-
mu ani rewolucji, są tylko niewielkie postępy niezmie-
niające ogólnego stanu rzeczy. Wciąż auto elektryczne 
jest bardzo, ale to bardzo daleko od tego, co zapewnia 
współczesny przeciętny samochód spalinowy. Zmusze-
nie ludzi do przesiadania się do aut na baterię to po pro-
stu cofnięcie nas w rozwoju i zabicie motoryzacji.

Śmiechu warte są szacunki takich lobbingowych or-
ganizacji jak Transport & Environment, przewidujących, 
że w ciągu kilku lat zrównają się ceny aut na baterię 
i spalinowych. Owszem – tak się może stać, ale przecież 
nie z powodów rynkowych, tylko ze względu na restryk-
cje finansowe nakładane na samochody spalinowe i do-
tacje, którymi zasilane są auta na baterię. 

To wszystko każe widzieć w decyzjach unijnych orga-
nów realizację pewnego strategicznego planu. Nie ja-
kiegoś spisku, ale właśnie planu, który zresztą nie jest 

nawet szczególnie ukrywany. Zapewne 
ogromna część uczestniczących w tym 
planie osób robi to z przekonaniem, że 
walczą bohatersko o uratowanie naszej 
planety – choć przecież nie pojawi-
ło się żadne wyliczenie pokazujące, jaki 
konkretnie wpływ ma mieć rezygnacja 
z aut spalinowych na zmiany klimatu. 
Są jednak tacy, którzy doskonale rozu-
mieją, że gra toczy się o przemeblowa-
nie społeczeństw Europy, także w gło-
wach. Klimat jest tu tylko pretekstem.

Słowem kluczem jest w tym wypadku 
podmiotowość. Własność tworzy pod-

miotowość. Poza nieruchomością dla większości ludzi 
najbardziej wartościową rzeczą posiadaną na własność 

jest samochód. To on daje nam wolność przemieszczania 
się, co z kolei buduje ogólne poczucie swobody. Wszyst-
ko to są imponderabilia – czynniki trudne do wymierze-
nia, ale psychologicznie niezwykle ważne. Odbierz lu-
dziom własność i wolność poruszania się, a odbierzesz im 
poczucie własnej podmiotowości i sprawisz, że staną się 
posłuszniejsi, mniej skłonni do buntu czy kombinowania. 
Nie rób tego skokowo, agresywnie, jak dawniejsze auto-
rytarne reżimy, ale stopniowo i pod szlachetnym pretek-
stem, a ludzie nawet nie spostrzegą, że coś im odebrałeś.

Odbierz ludziom 
własność i wolność 

poruszania się, 
a odbierzesz im 
poczucie własnej 
podmiotowości 

i sprawisz,  
że staną się 

posłuszniejsi.
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Zimny, Mateusz Rzeźniczak, 
Maksymilian Klepacki i Kajetan 
Duszyński) oraz Justyna Święty-
-Ersetic w indywidualnym star-
cie na 400 m.

Najszybsza w Europie
Niezwykle ciekawie było pod-
czas obu czerwcowych zawodów 
w kraju. Na mistrzostwach Polski 
w Suwałkach najbardziej błysnę-
li nasi płotkarze. Damian Czykier 
pobił 9-letni rekord kraju nale-
żący do tej pory do Artura Nogi 
– nowe najlepsze osiągnięcie
w kraju na 110 m przez płotki wy-
nosi teraz 13.25. Z kolei 21-letnia
Pia Skrzyszowska udowodniła,
że już na początku tego sezo-
nu znajduje się w wybornej for-
mie. W każdym starcie na 100 m
przez płotki poprawia rekord
życiowy, aż wyśrubowała go do
czasu 12.62, co daje jej 3. miejsce

W  obu tych imprezach 
nie powinno zabrak-
nąć naszych naj-

większych lekkoatletycznych 
gwiazd, również tych wspiera-
nych przez PKN ORLEN. O tym, 
kto w tym roku błyszczy formą 
i w kim pokładać będziemy naj-
większe nadzieje na medalo-
wą zdobycz, w pewnym stopniu 
mogliśmy przekonać się naj-
pierw w marcu podczas Halo-
wych Mistrzostw Świata w Bel-
gradzie, a potem w czerwcu, 
kiedy odbyły się mistrzostwa 
Polski w Suwałkach oraz 68. 
ORLEN Memoriał Janusza Ku-
socińskiego w Chorzowie. 

Niezawodne Aniołki
Ze stolicy Serbii Biało-Czer-
woni wrócili z dwoma krążka-
mi. Najlepszy wynik uzyskała 
w Belgradzie Adrianna Su-
łek, która już pierwszego dnia 
została wicemistrzynią świa-
ta w pięcioboju. Pobiła również 
24-letni rekord kraju rezultatem 
4851 pkt. Drugi medal dla Pol-
ski wywalczyły niezawodne pa-
nie ze sztafety 4x400 m. Aniołki 
Matusińskiego w finale pobie-

gły w składzie: Natalia Kaczma-
rek, Iga Baumgart-Witan, Kinga 
Gacka oraz Justyna Święty-Er-
setic i z czasem 3.28,59 uplaso-
wały się tuż za Jamajkami i Ho-
lenderkami. 

Bardzo niewiele do podium 
zabrakło natomiast Ewie Swobo-
dzie. Tysięczne sekundy zdecy-
dowały, że w finałowym biegu na 
60 m zajęła 4. miejsce. Swoboda 
do Belgradu jechała jako lider-
ka światowych tabel i rekordzist-
ka Polski na tym dystansie (6,99). 
– To nie tak, że nie wytrzyma-
łam presji. Coś się stało. Bloki nie
wyszły. To było szybkie biega-
nie, które daje nadzieję na lato –
przyznała sprinterka. I rzeczywi-
ście, latem będziemy pokładać
duże medalowe nadzieje w tej
zawodniczce. Tym bardziej że
podczas czerwcowego ORLEN
Memoriału Janusza Kusocińskie-
go nie dała rywalkom żadnych
szans w biegu na 100 m, wygry-
wając z czasem 11,08.

Wracając jeszcze na mo-
ment do Belgradu, warto zazna-
czyć, że tuż za podium w HMŚ 
uplasowali się też panowie ze 
sztafety 4x400 m (Tymoteusz 

też cierpliwa, a byłam zawsze 
spanikowana, kiedy coś nie szło  
– powiedziała Polka. Okazja do
rewanżu nadarzy się już nieba-
wem w Eugene.

Tytuł najlepszej oszczep-
niczki w kraju wywalczyła Ma-
ria Andrejczyk, która wystąpi-
ła praktycznie u siebie w domu 
(srebrna medalistka igrzysk 
olimpijskich w Tokio mieszka 
niecały kilometr od stadionu, na 
którym odbywały się tegorocz-
ne mistrzostwa Polski), jednak 
z wyniku nie do końca była za-
dowolona. – Przyjechałam tu-
taj nie do końca przygotowana. 
Widać, że technika jeszcze ku-
leje – przyznała. W pchnięciu 
kulą w krajowym czempionacie 
wygrał Michał Haratyk, który 
rezultatem 21,17 z ostatniej ko-
lejki zapewnił sobie minimum 
na lipcowe mistrzostwa świata.

Wielki pech Anity
Emocji i dobrych występów nie 
brakowało również podczas cho-
rzowskiego memoriału. O wy-
stępie Skrzyszowskiej i triumfie 
Ewy Swobody już wspomnieli-
śmy. Na Śląsku wygrali też: Pa-
tryk Dobek w biegu na 800 m, 
Natalia Kaczmarek na dystansie 
o połowę krótszym oraz Anita
Włodarczyk i Wojciech Nowic-
ki w rzucie młotem. Ten ostatni
konkurs młociarzy rozstrzygnął
w ostatniej próbie, rzucając 81,58. 
– Rzut był taki trochę sponta-
niczny, jak to mówimy – na wa-
riata. Może technicznie nie było
super, ale bardzo się cieszę, że
tyle poleciało. Sam jestem tym
zaskoczony. Mam nadzieję, że
to dobry prognostyk przed mi-
strzostwami świata – stwierdził.

O wielkim pechu mówić na-
tomiast może Anita Włodar-
czyk. Nasza multimedalistka bez 
większych problemów wygrała 
w Chorzowie konkurs młociarek, 
jednak kilka dni później dozna-
ła kontuzji mięśniowej podczas 
konfrontacji ze złodziejem, któ-
ry próbował ukraść jej samo-
chód, i musiała poddać się ope-
racji. Z tego powodu nie będzie 
mogła wystartować ani w Euge-
ne, ani w Monachium. – Mój cel 
nazywa się teraz Paryż 2024. 
Mam motywację, by jak najlepiej 
przejść rehabilitację – przyznała 
najlepsza młociarka świata. 

wszech czasów! Co więcej, w tym 
roku w Europie nikt jeszcze tak 
szybko wśród pań nie biegał. 
Mimo złota i bardzo dobrego 
rezultatu Pia nie do końca była 
zadowolona ze swojego biegu.  
– Dwa pierwsze płotki mi nie
wyszły. Emocje musimy wstrzy-
mać do mistrzostw świata – mó-
wiła przed kamerami TVP Sport,
nawiązując do najważniejszej
imprezy sezonu.

Kilka dni później podczas  
68. ORLEN Memoriału Janu-
sza Kusocińskiego w Chorzo-
wie Skrzyszowską wyprzedziła
jedynie Portorykanka Jasmine
Camacho-Quinn. – Czułam, że
technicznie to nie był taki bieg,
jaki chciałam, ale cierpliwie cze-
kam. Mistrzyni olimpijska ucie-
kła mi już na pierwszym płotku.
Sportowo w tym sezonie jestem
bardzo pewna siebie. Jestem
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SPORT Sezon lekkoatletyczny

Polskie gwiazdyPolskie gwiazdy  latem też będą błyszczećlatem też będą błyszczeć
W połowie lipca w Eugene rozpoczną się 
lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Niespełna 
miesiąc później w Monachium o medale będą walczyć 
najlepsi lekkoatleci w Europie. Aż dwie duże imprezy 
w sezonie to wyjątek, ale reprezentanci Polski  
– po świetnym występie na igrzyskach olimpijskich
– zamierzają potwierdzić, że wciąż należą do ścisłej
światowej czołówki.

Na żeń-
ską sztafetę 
4x400 m za-
wsze może-
my liczyć. Pa-
nie wywalczyły 
medal na IO 
w Tokio, a tak-
że podczas 
HMŚ w Bel-
gradzie. Teraz 
czekamy na 
krążek przy-
wieziony 
z Eugene.

12.62
sekundy

wynosi  
najlepszy 

wynik  
Pii Skrzy-
szowskiej  

w biegu na
100 m przez

płotki.  
W tym roku  

w Europie tak
szybko nie 

biegała żadna
zawodniczka!

Materiał powstał  
we współpracy  z PKN ORLEN
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100-lecie powrotu100-lecie powrotu
Górnego ŚląskaGórnego Śląska

do Polskido Polski

Parlament Europejski zagłosował za całkowitym 
wstrzymaniem sprzedaży samochodów z napę-
dem spalinowym na terenie Unii Europejskiej od 

2035 r. Co to oznacza? Ludzie będą zmuszeni w przy-
szłości do korzystania z transportu publicznego. Samo-
chodami prywatnymi będzie jeździć tylko elita, którą bę-
dzie stać na samochody dopuszczone do sprzedaży. 

Tak będzie w Europie. A jak w Afryce? Transport pu-
bliczny tam nie istnieje. Większość w kra-
jach francuskojęzycznych, gdzie jest 
ruch prawostronny, jeździ samochoda-
mi używanymi, sprowadzonymi z Eu-
ropy. W krajach angielskojęzycznych, 
gdzie jest ruch lewostronny, wygląda to 
trochę lepiej, gdyż samochody używa-
ne sprowadzane są głównie z Japonii. 

Głosując za ograniczeniem dopusz-
czalnej emisji CO2 przez nowe samo-
chody o 100 proc., europosłowie być 
może myśleli, że samochody elek-
tryczne są ekologicznie czyste. W rze-
czywistości jest inaczej. 70 proc. kobal-
tu, który jest potrzebny do produkcji 
litowo-jonowych baterii, jest wydobywa-
ne w Demokratycznej Republice Konga, gdzie bardziej 
opłaca się go kupić od… dziecka niż od górnika. 

– To nie jest rozwiązanie klimatyczne. To jest łamanie 
praw człowieka. A te dwie rzeczy nie mogą współistnieć. 
Rozwiązanie klimatyczne nie powinno odbywać się kosz-
tem ludzkiego życia. Mówiąc w skrócie, pojazdy elektrycz-
ne mają jeszcze wiele kilometrów do przejechania, zanim 
zaczną być czyste – tak swój program kończy Palki Shar-
ma, dziennikarka indyjskiej Telewizji Gravitas. 

Dokerzy z Ellesmere Port w Cheshire, odmówili roz-
ładowania niemieckiego statku, który dostarczył rosyjską 

ropę do pobliskiej rafinerii Stanlow. Uważają, że rosyj-
ska ropa jest splamiona krwią. Przypuszczam, że po pra-
cy angielscy dokerzy wsiadają do samochodu i wracają 
do domu na obiad, nie wiedząc nic o wojnie w Jemenie. 
Wkrótce przesiądą się na samochody całkowicie eklek-
tyczne, ponieważ wierzą, że są bardziej ekologiczne.

Podobnego zdania są prawdopodobnie cztery siostry 
zakonne, które były na zakończonym niedawno Świato-

wym Forum Gospodarki. Można być w Davos 
i posłuchać, co mówią światowe elity, ale 
wszystko wskazuje jednak na to, że sio-
stry uwierzyły w Inkluzywny Kapitalizm 
i Europejski Zielony Ład. 

W tym samy czasie ukazała się nowa 
książka Alexa Epsteina, amerykańskie-
go pisarza i komentatora polityki ener-
getycznej, który broni w niej paliw kopal-
nych. Epstein argumentuje, że dostarczają 
one ciągle 80 proc. światowej energii. 
Przejście na czystą energię jest niemo-
ralne, ponieważ pozbawia kraje rozwija-
jące taniej energii elektrycznej potrzeb-
nej do wydźwignięcia się z ubóstwa. 
Z jednej strony zwolennicy czystej ener-

gii nie biorą pod uwagę faktu, że polityka eliminacji nie-
odnawialnych źródeł energii nie zostanie nigdy w peł-
ni wprowadzona w życie. Chiny, Rosja i Indie nie kryją się 
z tym, że mają zamiar zwiększyć wykorzystanie paliw ko-
palnych. Z drugiej strony nie widzą, że 3 mld ludzi nadal 
zużywa mniej prądu niż typowa amerykańska lodówka.

Co zrobi Afryka odcięta od samochodów spalinowych? 
Ma wszystkie potrzebne zasoby u siebie. Czy stworzy 
swój własny obszar gospodarczy? Europa potrzebuje ta-
kiego miejsca, by uciec przed dyktaturą zrównoważone-
go rozwoju.

Argument moralny Argument moralny 
na korzyść
paliw kopalnych
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zaczną być czyste.



Romana Dmowskiego i Wincen-
tego Witosa. 

Ustawa, której inicjatorem 
był prezydent Andrzej Duda, 
po uchwaleniu przez parlament, 
została podpisana 27 kwietnia  
2017 r. W 2019 r. Korfanty jako 
zasłużony dla Polski i Śląska 
działacz został też uhonorowa-
ny w końcu w stolicy Polski – po-
święcony mu monument sta-
nął u zbiegu Al. Ujazdowskich  
i ul. Agrykola w Warszawie. 

Wiele krwi przelano
Zasługi Korfantego w umacnia-
niu polskości na Śląsku są bez-
dyskusyjne. To on stał na czele  
III zwycięskiego powstania ślą-

Powstania Śląskie stanowią 
jedną z najpiękniejszych 
kart w dziejach narodu 

polskiego, są końcowym akor-
dem procesu jednoczenia ziem 
polskich w okresie porozbio-
rowym – czytamy w sejmowej 
uchwale w sprawie ustanowienia 
2019 Rokiem Powstań Śląskich. 

Uchwała ta zapoczątkowała 
uroczyste obchody rocznic wy-
buchu trzech powstań śląskich – 
z 1919, 1920 i 1921 r. Dzięki tym 
zrywom w granicach Rzeczypo-
spolitej pozostały bogate ślą-
skie ziemie. W tym roku przy-
padła równie ważna rocznica  
– 20 czerwca 1922 r. wojska pol-
skie na czele z gen. broni Stani-
sławem Szeptyckim wjechały 
uroczyście do Katowic, by przy-
pieczętować powrót Górnego 
Śląska do Macierzy. 

Bądźcie wierni 
Warto podkreślić, że III powsta-
nie śląskie było jedną z pięciu 
polskich insurekcji zakończo-
nych sukcesem. Wraz z dwo-
ma powstaniami wielkopolski-
mi: z 1806 r. i z lat 1918–1919, 
powstaniem sejneńskim z 1919 
roku oraz II powstaniem śląskim 
z 1920 r. jest zaliczane do zwy-

cięskich powstań narodowych 
w historii Polski. 

– Udało się zwyciężyć, co 
jeszcze kilkanaście lat wcześniej 
było nawet nie do wymarze-
nia, gdyż mogło tylko zrodzić się 
w głowie tak wybitnych polityków 
jak Wojciech Korfanty, dyktator III 
powstania i przywódca społecz-
ności polskiej na Górnym Śląsku 
– podkreśla dr Andrzej Sznajder, 
dyrektor Oddziału IPN w Katowi-
cach. 

Niestety, przez wiele lat, 
szczególnie w pierwszym okre-
sie PRL, pomijano zasługi po-
wstańców. Później też bywało 
różnie z oceną ważności doko-
nań takich przywódców jak Woj-
ciech Korfanty. Jego pomnik 
w Katowicach odsłonięto dopiero  
w 1999 r. Na cokole widnieje zna-
mienny napis, cytat śląskiego po-
lityka: „Jedną tylko wypowiadam 
prośbę do ludu śląskiego, by po-
został wierny swym zasadom 
chrześcijańskim i swemu przy-
wiązaniu do Polski”.

W Ustawie o Narodowych 
Obchodach Setnej Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości RP Kor-
fanty został wymieniany jako je-
den z Ojców Niepodległości, 
obok m.in. Józefa Piłsudskiego, 

skiego. Właśnie to powstanie 
ostatecznie zaważyło na 
decyzji Rady Amba-
sadorów Ligi Naro-
dów z 20 październi-
ka 1921 r. o podziale 
Górnego Śląska – 
z obszaru plebiscy-
towego do Polski 
przyłączono 29 proc. 
terenów i 46 proc. 
ludności. W Polsce 
znalazły się m.in. Ka-
towice, Świętochło-
wice, Królewska Huta 
(obecny Chorzów), Rybnik, Lubli-
niec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. 

– Złożyło się na to wiele lat 
pracy pozytywistycznej, działań 
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20 czerwca 1922 r. wojska polskie  
na czele z gen. broni Stanisławem 
Szeptyckim wjechały uroczyście  
do Katowic, by przypieczętować powrót 
Górnego Śląska do Macierzy. Marcin  KUBICZEK

społecznych i plebiscytowych, 
ale też wiele krwi musiało się 
przelać w obronie polskości, aby 
ta decyzja zapadła – podkreśla 
prezes IPN dr Karol Nawrocki. 

Jak podają źródła historycz-
ne, w III powstaniu śląskim wzięło 
udział ok. 60 tys. Polaków, a licz-
bę ofiar po stronie polskiej sza-
cuje się na ok. 1800 osób (według 
niektórych wyliczeń mogło ich 
być nawet ok. 2000). 

15 czerwca 1922 r. Komisja 
Międzysojusznicza zawiadomiła 
rządy Polski i Niemiec, że w cią-
gu miesiąca powinny objąć przy-
znane im terytoria Górnego Ślą-
ska. W Katowicach już 17 czerwca 
1922 r. rozwiązano miejscową po-
licję. Jej miejsce zajęła przybyła 
z Polski policja piesza, a kilka dni 
później konna. 20 czerwca pol-
skie oddziały powitały na moście 
w Szopienicach tłumy ludzi. Od-
działy polskiej kawalerii pod wo-
dzą gen. Szeptyckiego przeszły 
w defiladzie do rynku w Katowi-
cach. Po drodze ustawiono bli-
sko 30 odświętnie udekorowa-

nych bram powitalnych. 
Jednym z ważnych 
wydarzeń związanych 
z objęciem Śląska 
przez wojsko polskie 
było rozbicie łańcu-
cha przez powstań-
ca-inwalidę Juliusza 
Chowańca, który po-
wiedział: – Pękajcie 
okowy niewoli, Górny 
Śląsk jest wolny, armio 
polska wkraczaj nań 
i połącz go z Polską. 

Wojsko witał ówczesny pre-
zydent Katowic Alfons Górnik.  
– Dzielni polscy żołnierze! Po-
każcie, że karne Wojsko Polskie 

jest murem ochronnym dla oby-
wateli miłujących pracę, dla oby-
wateli lojalnych i spokojnych. Po-
wiedzcie światu, że Polska jest 
krajem praworządnym! Niech 
żyje Polska i Górny Śląsk – mówił. 

Tradycja i etos pracy
Późniejsza, sierpniowa wizyta na 
Górnym Śląsku naczelnika pań-
stwa Józefa Piłsudskiego rozpo-
częła kolejny okres państwowości 
polskiej w części regionu. Mar-
szałek odwiedził kilka miast i od-
znaczył zasłużonych dla sprawy 
śląskiej. We wrześniu odbyły się 
wybory do Sejmu Śląskiego, któ-
rego funkcjonowanie w ramach 
autonomii śląskiej zagwaranto-
wała ustawa konstytucyjna. 

Pokłosiem tych wydarzeń jest 
ustawa Sejmu RP o ustanowieniu 
20 czerwca Narodowym Dniem 
Powstań Śląskich. To święto pań-
stwowe ma upamiętniać trzy 
zrywy z lat 1919–1921 i czcić ich 
bohaterskich uczestników, którzy 
„wywalczyli przyłączenie czę-
ści Górnego Śląska do odrodzo-
nej Rzeczypospolitej”. W uza-
sadnieniu do projektu ustawy 
podkreślono, że „trzy Powsta-
nia Śląskie odegrały niezwykle 
ważną rolę w procesie jedno-
czenia ziem polskich po okre-
sie zaborów i wywarły istotny 
wpływ na ukształtowanie się za-
chodniej granicy odrodzonego 
państwa. Dla Rzeczypospolitej 
region ten miał ogromne zna-
czenie jako bogaty, nowoczesny 
okręg przemysłowy, o dużym 
potencjale społecznym i gospo-
darczym, z własną tradycją i eto-
sem pracy, a także głębokim pa-
triotyzmem i poczuciem związku 
z polskością”. 
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Podczas uro-
czystości na-
dania Między-
narodowemu 
Portowi Lotni-
czemu Kato-
wice w Pyrzo-
wicach imienia 
Wojciecha Kor-
fantego prezy-
dent Andrzej 
Duda przypo-
mniał, że ten 
bohater ze Ślą-
ska jest jed-
nym z Ojców 
Niepodległości.

Pękajcie okowyPękajcie okowy  niewoli...niewoli...
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Śląsk był najmniejszym ze wszystkich województw II Rzeczypospolitej.  
Jednak dla gospodarki odradzającego się państwa miał fundamentalne 
znaczenie – Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa  
na Górnym Śląsku przyznała w 1921 r. Polsce tylko ok. 1/3 spornego 
terytorium, ale znajdowało się na nim 50 proc. śląskiego hutnictwa  
i aż 76 proc. kopalń węgla. Marcin  KUBICZEK

trudem odbudowywano poten-
cjał Śląska. Mościcki i 10 inży-
nierów z całej Polski natrafili na 
ogromne trudności, bo Niem-
cy wywieźli całą dokumenta-
cję techniczną fabryki. Zdarzały 
się także akty sabotażu ze stro-
ny nastrojonych antypolsko ro-
botników. 

„Dowodem na talent Mościc-
kiego był fakt, że zdołał bez 
dokumentacji uruchomić więk-
szość urządzeń fabrycznych 
i przekonać robotników do za-
przestania działań, tłumacząc, 
że upadek fabryki spowoduje 
utratę przez nich pracy. Dzię-
ki intensywnej pracy naukowej 
inżynierom po kilku miesiącach 
udało się osiągnąć poziom pro-
dukcji zakładu chorzowskiego 
sprzed wojny, a pomimo róż-
nych przeszkód fabryka sys-
tematycznie zaczęła zwiększać 
produkcję (w 1923 r. wyprodu-
kowała 39 371 ton azotniaka, 
zaś w 1926 r. już 117 931 ton!). 
Z inicjatywy Mościckiego zakład 

w Chorzowie poszerzył swą ak-
tywność o produkcję nowych 
związków takich jak: amoniak, 
kwas azotowy i saletrzak. Wio-
sną 1926 r. fabryka wypuściła 
na rynek jeszcze jeden nawóz 
azotowy tzw. saletrę chorzow-
ską „Nitrofos”, którą szybko do-
ceniono w mniejszych gospo-
darstwach rolnych” – pisze  
dr Andrzej Ulmer z Muzeum 
Politechniki Warszawskiej.

Węgiel kamienny pozy-
skiwany na Śląsku pozostał 
do wybuchu II wojny świato-
wej głównym polskim towarem 
eksportowym (sprzedaż wę-
gla i koksu stanowiła ponad 20 
proc. wpływów z polskiego eks-
portu), czemu sprzyjało wybu-
dowanie w latach 1925–1933 
magistrali kolejowej prowadzą-
cej z Górnego Śląska do portów 
w Gdyni i Gdańsku.

– Górny Śląsk odgrywał 
fundamentalną rolę w II RP. 
Niektórzy wręcz mówią, że 
bez Śląska polska gospodar-
ka by nie przetrwała. Myślę, 
że by przetrwała, ale jej sytu-
acja gospodarcza byłaby nie-
porównywalnie słabsza – oce- 
niła prof. Cecylia Leszczyń- 
ska podczas zorganizowanej 
przez Kancelarię Prezydenta 
RP we współpracy z Instytutem 
Śląskim debaty pt. „Powsta-
nia Śląskie i ich konsekwencje”. 
– Śląsk pozwolił państwu pol-
skiemu przetrwać wszystkie 
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Węgiel kamienny pozyskiwany na Śląsku  
do wybuchu II wojny światowej był głównym 
polskim towarem eksportowym.

  
RzeczypospolitejRzeczypospolitej

myśle i górnictwie, podczas gdy 
w całej II Rzeczypospolitej le-
dwie 19 proc. – podkreśla prof. 
Lech Krzyżanowski.

Mościcki dał przykład
Władze tworzącego się po I woj-
nie światowej państwa dostrze-
gły to od razu. Już w 1922 r. rząd 
wysłał prof. Ignacego Mościc-
kiego na Śląsk w celu przeję-
cia niemieckiej fabryki azotowej 
w Chorzowie. Nie obyło się bez 
problemów, co pokazuje, z jakim 

D la II Rzeczypospolitej, 
mającej głównie rolni-
czy charakter, polska 

część Górnego Śląska stanowi-
ła jedyny obszar tak silnej kon-
centracji przemysłu. 

– Stąd pochodziło 75 proc. 
węgla kamiennego, 100 proc. 
produkcji koksu, 87 proc. pro-
dukcji cynku i 100 proc. produkcji 
ołowiu. Tu również miały siedzi-
by największe przedsiębiorstwa 
Polski, m.in.: Huta Bismarck SA 
mieszcząca się w Wielkich Haj-

dukach, Górnośląskie Zjedno-
czone Huty Królewska i Laura 
SA w Katowicach oraz Zakłady 
Azotowe w Chorzowie, później-
sza Państwowa Fabryka Związ-
ków Azotowych. Uprzemysło-
wienie tego terenu znajdowało 
odzwierciedlenie w wyjątkowej 
strukturze zawodowej miesz-
kańców, diametralnie odmien-
nej od statystyk ogólnopolskich. 
Według danych z 1931 r. ponad 
połowa ludności czynnej zawo-
dowo była zatrudniona w prze-

Perła w gospodarczej koroniePerła w gospodarczej koronie

50
proc.

ludności 
czynnej  

zawodowo na 
początku lat 

30. ubiegłego 
 wieku była 
zatrudniona 
w przemyśle 
i górnictwie.

fot. Zbigniew Meissner/PAP



meandry, w które obfitował 
okres międzywojenny. Nie-
przypadkowo mówiono o Ślą-
sku jako o perle w koronie – do-
dała prof. Leszczyńska.

Czarne PRL-owskie plamy
Historia Śląska po II wojnie 
światowej nie jest pozbawio-
na czarnych plam. Początkowo 
teren ten był traktowany przez 
zwycięską armię radziecką jako 
poniemiecka zdobycz, skąd wy-
wożono nie tylko maszyny, ale 
i ludzi do pracy w ZSRR. Ma-
sowe aresztowania i deporta-
cje do pracy przymusowej na 
terenie ZSRR, przeprowadzo-
ne przez sowieckie organy bez-
pieczeństwa NKWD, Smiersz 
i podporządkowanych im funk-
cjonariuszy Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego Rzą-
du Tymczasowego na terenie 
Górnego Śląska po zajęciu jego 
obszaru przez Armię Czerwoną 

zimą 1945 r. stanowią część tzw. 
Tragedii Górnośląskiej. W okre-
sie PRL tragedia ta i deporta-
cje do ZSRR były tematem tabu. 
Dopiero po 1989 r. możliwa sta-
ła się dyskusja na ten temat 
oraz upamiętnienie ofiar. Wła-
dze komunistyczne bez skru-
pułów wykorzystywały też ro-
botników śląskich, bo węgiel 
i inne regionalne skarby pozo-
stały ważnym towarem ekspor-
towym.

Transformacja polskiej go-
spodarki po 1989 r. też przynio-
sła wiele niekorzystnych zja-
wisk. Zamykanie kopalń, hut 
i innych zakładów doprowadziło 
do zwolnienia tysięcy pracow-
ników i głębokiego bezrobo-
cia oraz kryzysu wielu śląskich 
miast, czego najdobitniejszym 
przykładem jest Bytom – nie-
gdyś jedno z piękniejszych 
i bogatszych miast Śląska, dziś 
obraz upadku.

Długoletnie zabiegi  
o Program dla Śląska
Nic więc dziwnego, że miejscowi 
politycy od lat zabiegali o spe-
cjalny program dla regionu. Pro-
gram dla Śląska został zapre-
zentowany w grudniu 2017 r., 
stając się jednym z najważniej-
szych projektów Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju. - Śląsk jest perłą, którą 
musimy w odpowiedni sposób 

wykorzystać – podkreślał pre-
mier Mateusz Morawiecki. - Jest 
to pierwszy program w polityce 
regionalnej, który stanowi jedno-
cześnie narzędzie koordynujące 
krajowe i europejskie źródła fi-
nansowania rozproszone w wie-
lu programach i instytu-
cjach – dodał.

Polityka energe-
tyczna Unii Europej-
skiej, kryzys zwią-
zany z pandemią 
oraz wojna na Ukra-
inie przyniosły jed-
nak nowe wyzwa-
nia. – Transformacja 
przemysłowa jest 
dużym wyzwaniem. 
Jestem przekonany, 
że tu na Śląsku ro-
zegra się przełom 
związany z transformacją ener-
getyczną i przemysłową Polski 
– powiedział premier Mateusz 
Morawiecki podczas III Konferen-
cji Programowej Śląski Ład, któ-
rej tematem było bezpieczeń-
stwo surowcowo-energetyczne 
w dobie Europejskiego Zielone-
go Ładu. 

–  Węgiel to największe bo-
gactwo Śląska, choć większym 
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bogactwem i kapitałem są ludzie. 
Węgiel umożliwił powstanie tego 
kapitału ludzkiego. To ogrom-
na wartość, szczególnie w trak-
cie transformacji energetycz-
nej. Ta transformacja w kierunku 
przemysłu 4.0, czy jak już nie-

którzy mówią 5.0, zade-
cyduje o globalnej po-
zycji Polski w XXI wieku 
– dodał. 

Nieustannie rośnie  
znaczenie regionu
Premier zaznaczył też, 
że patrzy na transfor-
mację energetyczną 
jako na wielką szansę 
w nowoczesnej historii 
Polski. Szansę na osią-
gnięcie suwerenności 
energetycznej. – My 

kojarzymy suwerenność energe-
tyczną z węglem. I w tym sekto-
rze elektroenergetycznym rze-
czywiście do niedawna tak było. 
Ale, co ważniejsze, w dwóch in-
nych głównych nośnikach węglo-
wodorowych, czyli ropie i gazie, 
takiej suwerenności nie mieli-
śmy. Możliwość przesunięcia się 
w kierunku suwerenności od tych 
dwóch nośników energii jest wiel-

ką szansą nowoczesnej historii 
Polski – podkreślił. 

Dodał także, że takie działa-
nia to sposób na zaoszczędzenie 
kilkudziesięciu miliardów złotych 
rocznie, które obecnie przezna-
czamy na import węglowodorów 
z zagranicy. Transformacja ener-
getyczna – zdaniem szefa rządu 
– to także szansa na skok tech-
nologiczny. To wielkie inwesty-
cje w elektromobilność i motory-
zację. Już dziś Polska jest liderem 
produkcji baterii litowo-jono-
wych.  

W obliczu obecnego kryzysu 
surowcowego znaczenie Śląska 
rośnie. – Dzisiaj jesteśmy w sta-
nie zapewnić Polakom tańszy niż 
z zagranicy węgiel ze źródeł kra-
jowych, z polskich kopalń – oce-
nił wicepremier Jacek Sasin. – Nie 
możemy żadnych kopalń zamy-
kać, wręcz przeciwnie: musimy 
zwiększyć wydobycie – zazna-
czył. 

W związku z tym ma powstać 
nowy harmonogram dotyczący 
kopalń, przewidujący wydłuże-
nie czasu ich pracy tak, by bez-
pośrednio od węgla można było 
przejść do energetyki jądrowej 
i OZE. 
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Huta Bismarck, 
późniejsza 
Huta Batory, 
była jednym 
z najważniej-
szych pod-
miotów gospo-
darczych  
w II Rzeczypo-
spolitej.

Z inicjatywy 
prezydenta 
Ignacego Mo-
ścickiego (pro-
fesora i che-
mika) zakład 
azotowy w Cho-
rzowie po-
szerzył swą 
aktywność 
o produkcję 
nowych związ-
ków.

Śląsk pozwolił 
państwu polskiemu 
przetrwać wszystkie 

meandry, w które 
obfitował okres 
międzywojenny. 
Nieprzypadkowo 

mówiono  
o Śląsku jako  

o perle w koronie.
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Most na Od-
rze w Szcze-
panowicach 
wysadzony 
przez Grupę 
Wawelberga 
w ramach akcji 
„Mosty”.

HISTORIA 100-lecie powrotu Górnego Śląska do Polski
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nej, powstał w grudniu 1920 r. 
i składał się głównie z wete-
ranów II powstania śląskie-
go. Początkowo tajną struktu-
rą kierował Stanisław Baczyński 
„Butner”, a od stycznia kpt. Ta-
deusz Puszczyński „Wawelberg”, 
i to właśnie od pseudonimu tego 
dowódcy komandosów III po-
wstania śląskiego zaczęto nazy-
wać Grupą Wawelberga. Jak się 
okazuje, była to pierwsza grupa 
specjalna działająca w polskich 
oddziałach. 

Na wszelki wypadek
Polacy wyciągnęli wnioski z obu 
wcześniejszych powstań ślą-
skich, gdzie pierwsze sukcesy 
powstańców były stopniowo ga-

G rupa Wawelberga „ob-
jawiła” Niemcom swo-
je istnienie w nocy z 2 

na 3 maja 1921 r. dzięki świet-
nie przeprowadzonej akcji „Mo-
sty”, polegającej na wysadzeniu 
w kluczowych miejscach sied-
miu mostów kolejowych. W noc 
poprzedzającą wybuch kolejne-
go zrywu Ślązaków powstań-
cze dowództwo chciało zabez-

pieczyć polskie oddziały przed 
zagrożeniem ze strony nie-
mieckiej odsieczy. Wysadzenie 
mostów miało kluczowe zna-
czenie dla powodzenia zmagań 
z Niemcami na Górnym Śląsku 
w pierwszych godzinach walk.

Referat Destrukcji Dowódz-
twa Obrony Plebiscytu, bo tak 
brzmiała oficjalna nazwa tej 
świetnej grupy dywersyj-

chorążych, czterech sierżantów, 
pięciu plutonowych, dwóch ka-
prali i dwudziestu dwóch sze-
regowych. Lecz grupa dalej się 
rozrastała. Przeprowadzane 
były tajne szkolenia, jednocze-
śnie łowiono kolejnych śmiałków 
wśród powstańców, którzy „lubili 
zapach napalmu o poranku”. 

Talent organizacyjny
Dowódca grupy Tadeusz Pusz-
czyński był człowiekiem nie-
tuzinkowym. Gorący patriota, 
który już w gimnazjum w Piotr-
kowie Trybunalskim uczestni-
czył w strajkach szkolnych, gdzie 
przyjaźnił się m.in z Stefanem 
Roweckim (późniejszym „Gro-
tem”). Puszczyński już za mło-
du rwał się do walki z zaborca-
mi. Wielokrotnie aresztowany 
przez carską ochranę za przy-
należność do młodzieżowych 
organizacji niepodległościo-
wych, w 1914 r. zbiegł do Krako-
wa, gdzie zaciągnął się do Legio-
nów Piłsudskiego. 

Przełożeni dostrzegli 
u Puszczykowskiego talent or-
ganizacyjny, toteż niebawem 
został on oddelegowany do 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 
by tworzyć tam tajne struktury 
i szkolić jej członków. Już pod-
czas I powstania śląskiego zo-
stał wysłany przez MSW jako 
obserwator na Górny Śląsk, 
a potem działał konspiracyjnie 
w POW Górnego Śląska. Czas 
był gorący. Oczekiwano na wy-
niki plebiscytu. Karabiny zamie-
nione zostały na walkę propa-
gandową. Tutaj Puszczykowski 
także „walczył” za Polskę, kie-
rując (od 1920 r.) Wydziałem 
Plebiscytowym dla Górne-
go Śląska. Nie zaprzestawano 
jednak równocześnie groma-
dzić broń i przygotowywać się 
do kolejnej walki, mimo iż teo-
retycznie o przebiegu granicy 
między II RP 

szone przez silne oddziały woj-
skowe przysyłane z Niemiec. 
Ślązacy liczyli się z tym, iż prze-
prowadzony na Górnym Śląsku 
plebiscyt może okazać się dla 
zwolenników przyłączenia tych 
ziem do odradzającej się II Rze-
czypospolitej krzywdzący. Dla-
tego na wszelki wypadek wkrót-
ce po zakończeniu II powstania 
zaczęto przygotowywać kolej-
ny zryw. Śląscy komandosi re-
krutowani byli z powstańców 
wyróżniających się sprytem, in-
teligencją, brawurową wręcz od-
wagą i… zimną krwią (wśród zre-
krutowanych śmiałków znaleźli 
się też specjaliści od podkłada-
nia ładunków wybuchowych). 
Wymagana była też oczywiście 
bardzo dobra sprawność fizycz-
na i, co najważniejsze, absolut-
na konspiracja, by wieści o po-
wstańcach od zadań specjalnych 
nie przedostała się do Niemców. 

Początkowo (w lutym 1921 r.) 
Referat Destrukcji liczył dzie-
więciu oficerów, czterech pod-

Niemcy nie spodziewali się, że Polacy będą 
dysponować na Śląsku tak skuteczną grupą 
dywersyjną jak Grupa Wawelberga. Historycy 
wojskowości nie mają wątpliwości, gdyby  
nie działania dywersyjne tego oddziału,  
III powstanie śląskie nie osiągnęłoby  
tak spektakularnych sukcesów. Jarosław  MAŃKA

Grupa Wawelberga,Grupa Wawelberga,
czyli nasi pierwsi komandosiczyli nasi pierwsi komandosi



łączącej to miasto z Wrocła-
wiem. 2 maja Puszczyński 

wyjechał do Opola, 
by osobiście nadzo-
rować akcję. 

Śląskim koman-
dosom pomogły po-
goda i łut szczę-
ścia. Ze względu na 
deszcz wiele wiaduk-
tów kolejowych było 
bardzo słabo pilno-
wanych. Powstańcy 
wysadzili sześć mo-
stów, nie ponosząc 
żadnych strat. W ak-
cji wzięło udział 63 
żołnierzy. W drodze 
powrotnej 24 wpadło 
w ręce Niemców, ale 

żaden nie przyznał się do udzia-
łu w wysadzaniu mostów, mimo 
brutalnych przesłuchań. Wszy-
scy z braku dowodów winy zo-
stali w końcu wypuszczeni albo 
osadzeni w obozie jenieckim. 
Następnego dnia rano rozpo-
częło się III powstanie śląskie, 
które dzięki Tadeuszowi Pusz-
czyńskiemu i jego komandosom 
nie zostało wsparte w pierw-
szych kluczowych dniach walk 
przez oddziały wojskowe z Nie-
miec. Na Górnym Śląsku tryum-
fowali Polacy. 

Dzisiaj wiedza o śmiałkach 
z Grupy Wawelberga i jego do-
wódcy Tadeuszu Puszczyńskim 
nie jest powszechna, a szko-
da, gdyż to dzięki ich odwadze III 
powstanie śląskie w pierwszych 
rozstrzygających dniach walk 
zyskało niebagatelną przewagę. 
Warto pamiętać i o tych śląskich 
bohaterach, którzy przyczyni-
li się do powrotu Górnego Śląska 
(po 600 latach) do Macierzy.  

a Niemcami miał zadecydować 
plebiscyt.

Jego wyniki okazały się dla 
Polaków bardzo niekorzystne. 
Niemcy wygrali, przywożąc od 
siebie ok. 200 tys. emigrantów 
urodzonych na Górnym Śląsku. 
Polskie dowództwo, z Wojcie-
chem Korfantym na czele, mia-
ło twardy orzech do zgryzienia. 
Ślązacy rwali się do walki, dla-
tego przygotowania do kolejne-
go powstania zostały zintensyfi-
kowane. 

Atmosfera gęstnieje
Również Grupa Wawelber-
ga nie zasypiała gruszek w po-
piele. Oddział rozrósł się do  
46 dywersantów podzielonych 
na pięć grup bojowych. Atmos-
fera na Górnym Śląsku gęst-
niała. Wszyscy gorączkowo 
wyczekiwali dnia, w którym Kor-
fanty da rozkaz do rozpoczęcia  
III powstania śląskiego. Ten 
w końcu nadszedł. Choć oficjalnie 
III powstanie śląskie miało rozpo-
cząć się 3 maja 1921 r., to dla Gru-
py Wawelberga wybuchło wcze-
śniej, bo już w nocy z 2 na 3 maja. 
Komandosi powstania śląskiego 

otrzymali zadanie wykonania ak-
cji „Mosty”…

Oczywiście do 
tego zadania przy-
gotowywali się od 
wielu miesięcy.  
1 kwietnia 1921 r. Ta-
deusz Puszczyń-
ski zameldował się 
w hotelu Deutsche 
Haus w Strzelcach 
Opolskich jako ku-
piec drzewny Konrad 
Wawelberg. Do jego 
apartamentu zaczę-
li przybywać ludzie 
podający się za po-
średników w handlu 
drewnem. W rzeczy-
wistości byli to łącz-
nicy grupy, która rozlokowana 
została w kilku zakonspirowa-
nych placówkach (w Rybniku, 
Prudniku, Praszce, Kluczbor-
ku i w Opawie). 1 maja do hotelu 
przybył łącznik z rozkazem wy-
konania akcji „Mosty”, czyli wy-
sadzenia siedmiu kluczowych 
mostów kolejowych jednej nocy. 
Najważniejsze było wysadze-
nie mostu w Szczepanowicach 
pod Opolem, na linii kolejowej 
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Wiedza  
o śmiałkach  

z Grupy Wawelberga 
do dziś nie jest 
powszechna, 

a szkoda, gdyż to 
dzięki ich odwadze 
III powstanie śląskie 

w pierwszych 
rozstrzygających 

dniach walk  
zyskało niebagatelną 

przewagę.

Oddział Dy-
wersyjny kpt. 
Tadeusza 
Puszczyń-
skiego 
w III powstaniu 
śląskim. Foto-
grafia wykona-
na w czerwcu 
1921 r.



nie zamierza poprzestać. – Cze-
go szukamy na giełdzie? Kapi-
tału na rozwój, prestiżu i umoc-
nienia swojej pozycji na rynku. 
Obecność na giełdzie sprawia, 
że firma jest inaczej postrze-
gana przez urzędy, samorzą-
dy, instytucje bankowe i przede 
wszystkim przez klientów. Taka 
firma traktowana jest już jak do-
rosły, pełnoprawny i wiarygod-
ny uczestnik gospodarki – tłu-
maczy prezes Piotr Hofman. 
Rozpoznawalność i wartość 
marki błyskawicznie wzrosły.

Po drugie ekspansja
We wrześniu 2018 r., Grupa In-
west poszerzyła swoją działal-
ność o produkcję materiałów 
prefabrykowanych. Częścią kon-
sorcjum została fabryka HM Fac-
tory w  Sochaczewie. – Pozy-
skanie zakładu produkcyjnego 
miało dla nas znaczenie funda-
mentalne. Jednym ze strategicz-
nych celów, jakie przed sobą 
postawiliśmy, było stworze-

Cztery lata to w biznesie 
szmat czasu. Wiele firm 
jest w stanie ustabilizo-

wać w tym czasie rynkową pozy-
cję, inne znikają z gospodarczej 
mapy Polski i nie ma już po nich 
śladu. Są jednak i takie, które 
potrafią wykorzystać absolut-
nie wszystkie atuty, wkroczyć na 
ścieżkę dynamicznego rozwoju 
i znaleźć się na zupełnie innym, 
dla wielu nieosiągalnym pozio-
mie. W ciągu czterech ostatnich 
lat Grupa Inwest nie tylko zna-
lazła się w biznesowej ekstra-
klasie, ale systematycznie, krok 
po kroku pnie się w wirtualnej ta-
beli, pokonując kolejne szczeble 
i podbijając coraz to nowe ryn-
ki. Na ten sukces złożyło się kil-
ka czynników.

Po pierwsze doświadczenie   
– W branży budowlanej i na ryn-
ku nieruchomości działam po-
nad ćwierć wieku. Przez te dwie 
i pół dekady byłem świadkiem 
różnych faz rozwoju tego rynku. 
Widziałem rynek lat 90., jesz-
cze nieuporządkowany, kiedy 
większość realizacji budownic-
twa mieszkaniowego wciąż była 

w rękach spółdzielni mieszkanio-
wych. Byłem świadkiem kryzysu 
branży w latach 2007–2010. Po 
nim nastąpiła pewna stabilizacja, 
która została przerwana dwa lata 
temu wybuchem pandemii i te-
raz wojną na Ukrainie. Ten sektor 
mocno się więc zmienił, podob-
nie jak zmieniły się firmy w nim 
działające. Przetrwali ci, którzy 
umiejętnie reagują na zachodzą-
ce zmiany, nie boją się wyzwań 
i są w stanie sprostać nowym, 
nieraz zaskakującym wymaga-
niom rynku – opowiada Piotr Ho-
fman, prezes Grupy Inwest.  

W 2018 r., kiedy dokonano po-
przedniej wyceny wartości znaku 
towarowego Grupy Inwest, firma 
była rozpoznawalnym graczem 
na rynku nieruchomości w War-
szawie. Miała za sobą wiele uda-
nych inwestycji w stolicy, ale też 
coś ważniejszego – apetyt na 
dużo więcej. Trzeba było więc 
wykonać kolejne kroki.

W lipcu 2019 r. firma zade-
biutowała na parkiecie głównym 
Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie, dając do zrozu-
mienia inwestorom i całej bran-
ży, że na dotychczasowej pozycji 
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Tak buduje się wartość Tak buduje się wartość i rozpoznawalność markii rozpoznawalność marki
Ekspercka analiza wartości znaku towarowego Grupy 
Inwest wycenia go obecnie na 11,34 mln zł. Tak duży 
wzrost w ciągu czterech lat – z poziomu 2,5 mln zł 
w 2018 r. – pokazuje, że dynamiczny rozwój spółek 
należących do konsorcjum spod tego znaku nie jest 
dziełem przypadku, a Grupa Inwest z przytupem 
wkroczyła do biznesowej ekstraklasy i znalazła tam  
dla siebie odpowiednie miejsce. Krzysztof  BUDKA

ła współpraca z takimi gigantami 
tamtejszego budownictwa jak 
Skanska i PEAB.

W ciągu ostatnich czterech 
lat Grupa Inwest zdecydowanie 

poszerzyła też swoją 
działalność dewe-
loperską. Znana jest 
już nie tylko w War-
szawie. Z powodze-
niem znalazła dla 
siebie miejsce na 
rynku wielkopol-
skim, gdzie reali-
zuje obecnie naj-
więcej inwestycji. 
– Wybraliśmy Po-
znań, bo to niezwy-
kle chłonny i dyna-
micznie rozwijający 

się rynek. Chcieliśmy przenieść 
tu nasze doświadczenie i zaim-
plementować naszą jakość. Cel 
błyskawicznie został osiągnięty 
– zaznacza Piotr Hofman.

Sukces w Wielkopolsce dał 
impuls do kolejnego kroku na-
przód, tym razem już na mia-
rę europejską. Od 2019 r. Grupa 
Inwest obecna jest w Katalonii, 
gdzie z równym powodzeniem 
rozwija działalność deweloper-
ską. Obecnie realizuje tam pięć 
inwestycji, m.in. wielorodzinną 
mieszkaniową w miejscowości 
Vilanova i la Geltrú – 40 minut 
jazdy samochodem od Barce-
lony. Jak mówią przedstawicie-
le zarządu Grupy Inwest, „to po-
kazuje nasz brak strachu przed 
ekspansją”. I zapowiadają po-
szerzenie w najbliższym czasie 
promienia swoich hiszpańskich 

inwestycji na strefę metropoli-
tarną Barcelony oraz północne 
wybrzeże Katalonii.

Po trzecie rozwój
Analizując stronę przychodo-
wą całego konsorcjum, eksper-
ci wyceniający wartość znaku 
towarowego Grupy Inwest za-
znaczyli, że w 2021 r. przychody 
ze sprzedaży w stosunku do roku 
2017 wzrosły aż o 262,4 proc. (to 
3,6-krotny wzrost)! „Świadczy to 
o bardzo dużym rozwoju Grupy 
w analizowanym okresie” – na-
pisali. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
w tym czasie doszło do dwóch 
wydarzeń, których nie dało się 
przewidzieć, a które zachwia-
ły łańcuchami dostaw i światową 
gospodarką na każdym jej od-
cinku, mowa tu o pandemii CO-
VID-19 i inwazji Rosji na Ukrainę, 
trzeba stwierdzić, że w tym nie-
zwykle trudnym czasie szalejącej 
inflacji i wzrostu cen materiałów 
budowlanych, zarząd oraz pra-
cownicy Grupy Inwest poradzi-
li sobie znakomicie. Nie poddając 
się marazmowi, znajdując nowe 
rozwiązania i pokonując kolejne 
wyzwania, z dumą mogą stwier-
dzić, że czas ten został przez nich 
bardzo owocnie spożytkowany.

Jakie perspektywy na ko-
lejne cztery lata? Eksperci nie 
mają wątpliwości – nastąpi ko-
lejny etap rozwoju całej Gru-
py, utrzymane zostanie tempo 
wzrostu przychodów, a wartość 
znaku towarowego i rozpozna-
walność marki jeszcze bardziej 
pójdą w górę. 

nie autorskiego modelu realiza-
cji mieszkań w oparciu o techno-
logię budownictwa modułowego 
z elementów prefabrykowanych. 
Dlatego tak bardzo zależało nam 
na ścisłym powiązaniu obu 
filarów działalności, tak 
aby spółka deweloper-
ska mogła pełną gar-
ścią czerpać z zasobów 
zakładu produkcyjne-
go – zaznacza prezes 
Grupy Inwest.

Od samego począt-
ku po przejęciu i re-
strukturyzacji fabry-
ki zaczęto produkować 
w niej materiały za-
równo na rynek krajo-
wy, jak i zagraniczny. 
Dziś głównym kierunkiem eks-
portu jest Szwecja, gdzie Grupa 
Inwest wyrobiła sobie silną po-
zycję i gdzie od czterech lat jest 
rozpoznawalną marką. Świadczą 
o tym zarówno bardzo liczne za-
mówienia, jakie trafią do Socha-
czewa ze Skandynawii, jak i sta-
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Rynek nieruchomości

W tej branży 
przetrwać mogą 
tylko ci, którzy 

umiejętnie reagują 
na zachodzące 

zmiany, nie boją się 
wyzwań i są w stanie 

sprostać nowym, 
nieraz zaskakującym 
wymaganiom rynku.

Piotr Hofman 
(z prawej) pod-
czas debiutu 
Grupy Inwest 
na parkiecie 
głównym Gieł-
dy Papierów 
Wartościowych 
w Warszawie.
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zawirowań, w 2021 r. wypraco-
wała najwyższy od 12 lat zysk 
w wysokości ponad 3,3 mld zł. 
Historycznie wysoka była też 
wartość zebranej składki ubez-
pieczeniowej – ponad 25 mld 
zł. Spółka PZU wypłaciła rów-
nież największą w ub.r. wśród 
podmiotów notowanych na 
warszawskiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych dywiden-
dę w wysokości ponad 3 mld 
zł. Wszystko to przy znakomi-
tej na tle europejskim rentow-
ności i wypłacalności.

Sukcesy na rynku zdrowia
Ubezpieczyciel jest też ak-
tywny w prowadzeniu dzia-
łań, które odpowiadają na dy-
namiczny wzrost popytu na 
prywatne usługi medyczne 
w Polsce, tworząc tym samym 
ważne uzupełnienie dla pu-
blicznej służby zdrowia. Prze-
łożyło się to na blisko 25-pro-
centowy wzrost przychodów 
Grupy PZU w obszarze zdro-
wia w 2021 r. 

Do tego rozwój nie tylko 
w obszarze ubezpieczeń, 
ale także produktów 

bankowych oraz należących do 
obszaru zdrowotnego. Dywer-
syfikacja działalności. Wresz-
cie wiodąca pozycja w sektorze 
ubezpieczeń w Europie Środko-
wo-Wschodniej.

− Te fakty oraz liczby poka-
zują skalę ogromnego zaufania, 
jakim jesteśmy obdarzani za-
równo przez klientów indywi-
dualnych, jak i przedsiębiorców 
– mówiła podczas panelu „Rola 
spółek Skarbu Państwa w budo-
waniu siły gospodarczej Polski” 
na tegorocznym Kongresie 590 
dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, 
prezes PZU.

Modelowy wzrost
Działalność PZU i całej Grupy 
cechują duża wrażliwość i za-
angażowanie społeczne, na co 
zwracał uwagę uczestników 
Kongresu 590 Jacek Sasin, wi-

cepremier i minister aktywów 
państwowych. O społecznej 
odpowiedzialności PZU świad-
czy m.in. stosunek firmy do 
uchodźców. Od samego po-
czątku napaści Rosji na Ukrainę 
PZU niesie pomoc Ukraińcom. 
Wartość tej pomocy przekro-
czyła już 12 mln zł. Pieniądze 
to jednak nie wszystko – ubez-
pieczyciel pomaga również ro-
dzinom kilkuset pracowników 
swoich spółek na Ukrainie, za-
pewniając im zakwaterowanie 
i utrzymanie.

Grupa PZU rośnie wręcz 
modelowo. Mimo globalnych 
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Grupa PZUGrupa PZU wspiera rozwój   wspiera rozwój  
polskiej gospodarkipolskiej gospodarki
16 milionów klientów w samym PZU oraz 22 miliony 
w całej Grupie PZU. Ubezpieczanie majątku Polaków 
wartego biliony złotych. Aktywa, których wartość 
sięga już 400 mld zł. Ochrona ubezpieczeniowa oraz 
finansowanie udzielane przez podmioty z Grupy (w tym 
Bank Pekao i Alior Bank) to pomoc dla polskiego 
biznesu w trudnych czasach kryzysu – tylko w ubiegłym 
roku wartość należności z tytułu udzielonych przez 
Grupę PZU kredytów sięgała 215 mld zł.

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Grupą PZU

Prezes Zarzą-
du PZU S.A. dr 
hab. Beata Ko-
złowska-Chyła 
(z prawej) pod-
czas tegorocz-
nej edycji Kon-
gresu 590.
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Kiedyś to były czasy. Dziś nie ma czasów. Rosną 
ceny wszystkiego. Bieda jest coraz powszechniej-
sza. Stać nas na coraz mniej. Politycy doprowa-

dzają kraj do ruiny. A ostatnie 10 lat to już droga ku ka-
tastrofie! Zadając pytania Polakom o to, jak im się żyje, 
nierzadko usłyszymy jedno z powyższych stwierdzeń. 
Czy to oceny słuszne? Nie!

Dokładnie 10 lat temu rozpoczęło się wydarzenie, 
które na tamten czas było epokowe w dziejach naszego 
kraju – mowa o finałach ME w piłce nożnej EURO 2012. 
Choć wydaje się, że turniej zakończył 
się ledwo wczoraj, to minęła już deka-
da. Dziesięć lat, podczas których zmie-
niło się bardzo wiele. Na lepsze. Trud-
no znaleźć wskaźniki, które by temu 
zaprzeczały. 

W czerwcu 2012 r. bezrobocie w na-
szym kraju przekraczało 12 proc., dziś 
jest to ledwo ponad 5 proc. Nasze 
przeciętne zarobki wzrosły z 3500 zł 
do ponad 6500 zł. W tym miejscu aż 
chciałoby się dodać, że wszystko za 
to podrożało. Nie do końca. W latach 
2012–2021 średnia inflacja wyniosła rok 
do roku 1,75 proc. W roku 2014 ceny stały w miejscu, 
a w 2015 i 2016 zanotowaliśmy wręcz deflację. Dopiero 
w ostatnich 12 miesiącach stwierdzenie „wszystko dro-
żeje” zaczyna mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. 
W 2021 r. parytet siły nabywczej Polski po raz pierwszy 
był wyższy niż w Portugalii. Dekadę temu w Unii Euro-
pejskiej było jedynie 5 krajów o niższym PKB niż nasz 
kraj, do dziś przeskoczyliśmy już 8 krajów uwzględnia-
jąc siłę nabywczą. 

Subiektywne wskaźniki także potwierdzają, że żyje 
nam się lepiej. W latach 2013–2019 średni poziom 

szczęścia mieszkańców Unii Europejskiej wzrósł o 2 proc., 
w Polsce o 7 proc. Dynamika ostatnich miesięcy popra-
wiła także zaufanie Polaków do instytucji publicznych, 
NATO, UE, a nawet sądów. Oczywiście są także wskaźniki 
takie jak postrzeganie korupcji czy ocena wolności pra-
sy, które na przestrzeni ostatnich 10 lat spadły lub wró-
ciły do poziomu podobnego jak w roku EURO 2012.

Pamiętamy też, że punktem honoru dla naszego kra-
ju było powstanie niezbędnej infrastruktury. Zdążyliśmy 
z budową stadionów, na których rozgrywano turniej, rzu-

tem na taśmę zachowaliśmy przejezd-
ność autostrady z Berlina do Warsza-
wy. Dziś każde większe polskie miasto 
może poszczycić się nową areną spor-
tową, a długość dróg ekspresowych 
i autostrad uległa podwojeniu. Zróbmy 
proste ćwiczenie – udajmy się w wirtu-
alną podróż narzędziem street view na 
platformie Google i porównajmy wy-
gląd polskich ulic w 2012 r. i dziś. Zdjęcia 
te pokazują jednoznacznie, jak poprawi-
ła się infrastruktura naszych miast i wsi.

Smutne są dwie rzeczy. Współgo-
spodarz turnieju – Ukraina znalazła się 

dekadę później w punkcie decydującym o jej dal-
szym istnieniu jako państwa. Nawet bez ataku Rosji na 
integralność terytorialną nasz wschodni sąsiad nie był 
w stanie wykorzystać minionej dekady. Najbardziej 
bolesnym symbolem jest to, że stadiony w Doniecku 
i Charkowie, na których rozgrywano mecze mistrzostw 
Europy, stoją dziś zniszczone rosyjską artylerią. Naj-
gorsze natomiast, co spotkało Polaków i nie zmieniło się 
mimo upływu dekady, to chroniczny brak sukcesów pol-
skich piłkarzy. Doceńmy, że to nasze najgorsze zmar-
twienie i jedyne, co nam się nie udało.

Dekada Dekada 
po EURO 2012Pi
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Choć wydaje się, 
że EURO 2012 

zakończyło się ledwo 
wczoraj, to minęła  

już dekada.  
Dziesięć lat, podczas 
których zmieniło się 

bardzo wiele.  
Na lepsze.

FELIETON
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mu się, że jest na lepszej pozycji, 
bo to jego się prosi o pieniądze, 
a nie on – kogoś.

... i w pewnym momencie ode-
chciewa się tego upominania 
się o swoje...

Właśnie. Niezręcznym sta-
je się upominanie się n-ty raz 
i podkreślanie, że te pieniądze 

są przedsiębiorcy nie-
zbędne, bo już opła-
cił koszty wytworze-
nia produktu i usługi, 
uregulował koszty 
stałe, a dłużnik nie 
płaci. A za chwilę 
przedsiębiorca nie 
ma już z czego opła-
cić ZUS i podatku 
dochodowego…

Jakie narzędzia po-
siadają i jakich uży-
wają małe i śred-

nie przedsiębiorstwa 
w celu poprawy swojej płyn-
ności? Istotną kwestią – jak się 
wydaje – jest także właściwe 
weryfikowanie kontrahentów?

O kontrahencie powinniśmy 
jak najwięcej się dowiedzieć, by 
mieć świadomość, z kim zaczy-
namy współpracę. Co „pisze” 
o nim internet, co wie rynek, co 
on sam mówi o sobie – w kon-
frontacji z tym, co wiedzą re-
jestry gospodarcze, przede 
wszystkim biura informacji go-
spodarczej. Niedogodność po-
lega na tym, że – by pozyski-
wać dane z tych biur – trzeba 
się w nich zalogować, podpisać 
umowę i wnosić opłaty. Pożą-
dane informacje można znaleźć 
również na giełdach długów ze 
zdalnym dostępem. Dużo spłat 

następuje na zasadzie dźwigni, 
czyli zaraz po ujawnieniu wie-
rzytelności właśnie w internecie. 
Z kolei duże spółki, gdy są wie-
rzycielami, można „wyłuskiwać” 
przy pomocy analizy sprawoz-
dań finansowych (mają obowią-
zek takie składać).

Co może zrobić przedsiębior-
ca? Jakie ma możliwości odzy-
skania długu?

Przedsiębiorca może na 
przykład skorzystać z fakto-
ringu. Warto jednak pamiętać 
przy tym, że firmy faktoringo-
we przyjmują jedynie zapłatę 
za faktury nieprzeterminowa-
ne – gdy faktura jest już po cza-
sie płatności, to może wkroczyć 
już tylko windykacja. Natomiast 
faktoring można wykorzystać 
jeszcze w inny sposób – to fir-
ma faktoringowa sama zweryfi-
kuje klienta w oparciu m.in. o do-
stępne o nim informacje. Chociaż 
ponosząc koszty finansowania 
faktoringowego przedsiębior-
ca obniża sobie marżę, to w za-
mian za to otrzymuje niemal od 
razu płynność. Jeśli przedsię-
biorca ma niepłacone faktury 
dużo po terminie, może wyna-
jąć zewnętrzną firmę windyka-
cyjną, która zajmie się ściąga-
niem należności. I na to chcę 
zwrócić uwagę – na koszt dłuż-
nika. Istotną rzeczą, którą chcę tu 
podkreślić, jest to, że windykator 
będzie dochodził swojej należ-
ności w procedurze polubownej, 
co reguluje ustawa o przeciw-
działaniu nadmiernym opóź-
nieniom w transakcjach han-
dlowych z dnia 8 marca 2013 r. 
Przy przeterminowanych należ-
nościach nie wystarczy, że wie-

w drugą stronę, czyli związa-
ne z windykowaniem korpora-
cji. Zasadniczo przebiega to pod 
podobnym znakiem trudności, 
jeśli chodzi o duże przedsię-
biorstwo rodzime, jak i w przy-
padku jakiegoś konglomeratu 
zagranicznego. Windykowali-
śmy niedawno dużą firmę z cen-
tralą w Szwajcarii, która działa 
w Polsce. Jej właścicie-
lem z kolei są Fran-
cuzi, a ich biuro księ-
gowe mieści się na 
Ukrainie. Łatwo sobie 
wyobrazić, że wiąza-
ła się z tym szczegól-
na trudność – przede 
wszystkim komunika-
cyjna, i kosztowało to 
sporo wysiłku i czasu.

Co może zrobić – co 
robi na ogół przed-
siębiorca, gdy kon-
trahent mu nie płaci?

Gdy przedsiębiorca ma nie-
zrealizowaną fakturę po termi-
nie, otwierają się przed nim dwie 
drogi: albo samemu zaczyna 
proces windykacji, albo może 
usługę windykacyjną outsour-
sować. Większość przedsiębior-
ców z reguły najpierw próbuje 
sama udźwignąć temat. Jednak 
windykacja to nie czary. Liczą się 
tu przede wszystkim czas, kom-
petencje i konsekwencja w dzia-
łaniu. Spójrzmy na ten pro-
ces z punktu widzenia psychiki 
dłużnika. Wygląda to tak, że im 
dłużej przetrzymuje on cudze, 
tym bardziej wydaje mu się, że 
jest to jego. Przyzwyczaja się do 
tego, że tych pieniędzy nie musi 
oddawać. Gdy więc zaczynamy 
się o nie upominać, to wydaje 
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O narastających zatorach płatniczych w gospodarce, samodzielnej 
oraz prowadzonej na zlecenie skutecznej windykacji należności, 
a także o właściwym zarządzaniu aktywami  
i pasywami MŚP opowiada nam Krzysztof Madej,  
prezes Kancelarii Way To Solution.  Rozmawiał Robert AZEMBSKI

Największe  
zatory płatnicze  

są obecne w handlu,  
czyli w sektorze,  

o którym się mówi,  
że jeszcze 

stosunkowo 
dobrze radzi sobie 

w gospodarce.  
Za nimi idą przemysł 

i budownictwo.SztukaSztuka
skutecznej windykacjiskutecznej windykacji

jeszcze stosunkowo dobrze ra-
dzi sobie w gospodarce. Za nimi 
idą przemysł i budownictwo. Na 
ten problem można spojrzeć 
także przez pryzmat wielkości 
przedsiębiorstwa. Duże korpo-
racje mają rozbudowane, we-
wnętrzne struktury finansowe 
i prawne, zarządzania ryzykiem 
itd. Mniejsi przedsiębiorcy ta-
kim zapleczem oczywiście nie 
dysponują, nie mają środków 
na takie wsparcie. Z kolei bywa-
ją też problemy wygenerowane 

Czy zatory płatnicze są obec-
nie problemem takim jak zwy-
kle, czy może ostatnio zjawisko 
to narasta?

One zawsze były problemem 
– raz większym, raz mniej-
szym. Obecnie niestety zaczy-
na ich przybywać. Szczegól-
nie dotykają małych i średniej 
wielkości przedsiębiorców. We-
dług niektórych sondaży na-
strojów prowadzonych pośród 
MŚP nawet 90 proc. przedsię-
biorców narzeka na opóźnienia 

w płatnościach od kontrahen-
tów. To będzie miało nieuchron-
ny i negatywny wpływ nie tylko 
na gospodarkę polską jako ca-
łość, ale także na poszczególne 
gospodarstwa domowe, przede 
wszystkim na przedsiębiorców 
prowadzących rodzinne biznesy.

Kto najbardziej zalega z należ-
nościami i komu?

Największe zatory płatnicze 
są obecne w handlu, czyli w sek-
torze, o którym się mówi, że 
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niędzy od dużego zleceniodaw-
cy. Ustawa ta – warto 

o tym przypomnieć 
– wprowadziła nowe 
terminy zapłaty. Je-
żeli wierzycielem 
dużego przedsię-
biorcy jest MŚP, to 
maksymalny termin 
płatności może wy-
nosić 60 dni i po tym 
terminie wierzy-
ciel ma prawo za-
cząć naliczać odset-
ki za opóźnienie. To 
stanowi dodatkową 

i dobrą dźwignię, któ-
rej można użyć wobec dużego 
przedsiębiorcy, żeby nie opóź-
niał się z płatnościami. Ta sama 
ustawa wymienia też katalog ra-
żąco nieuczciwych praktyk sto-
sowanych wobec wierzyciela. 
Przykładowo: duży przedsię-
biorca powinien dostosowywać 
harmonogram dostaw usług czy 
towarów do swojego dostawcy, 
a nie karać go za każdy dzień 
opóźnienia wiedząc z góry, że 
terminu dostawy nie będzie on 
w stanie dotrzymać. Jest to przy-
kład naruszenia zasady dzia-
łania w dobrej wierze i zasady 
rzetelności. Jednym z najważ-
niejszych unormowań w ustawie 
o zapobieganiu zatorom płat-
niczym jest wprowadzenie do 
Kodeksu cywilnego mżliwości 
złożenia wraz z pozwem o za-
płatę wniosku o zabezpieczenie  
roszczenia poprzez na przy-
kład zajęcie rachunku bankowe-
go dłużnika – pod warunkiem 
jednak, że wartość wierzytelno-
ści nie przekracza 75 tys. zł i jest 
ona przeterminowana więcej niż 
o 90 dni. 

rzyciel skieruje sprawę do sądu. 
Dłużnik od razu nie zapłaci. Pro-
wadzona przez sąd procedura 
windykacyjna będzie trwała co 
najmniej sześć miesięcy, może 
nawet rok i dłużej plus postę-
powanie egzekucyjne, a pienią-
dze są potrzebne na już. Przed-
siębiorca-wierzyciel może też 
zaproponować swojemu dłuż-
nikowi, by skorzystał z takiej in-
stytucji jak „przekaz”. Polega on 
na tym, że nasz dłużnik przeka-
zuje polecenie, aby jego dłuż-
nik dokonał spłaty zobowiązania 
bezpośrednio do przedsiębior-
cy-wierzyciela a ten „trzecio-
dłużnik” reguluje zapłatę. Może 
też próbować wierzytelność 
sprzedać, ale musi liczyć się 
z odpowiednim dyskontem, 
czyli odzyska mniej pieniędzy. 
O ile mniej? Jeśli będące pod-
stawą wierzytelności dokumen-
ty są „słabe”, jest ich mało lub 
są niewystarczające, ma oczywi-

ście szansę coś odzyskać, ale nie 
może liczyć na wiele.

Ciągły wzrost stóp 
procentowych i in-
flacji wpływa nieko-
rzystnie na płynność 
polskich firm z sek-
tora MŚP. Dodat-
kowo w kontaktach 
z dużymi przed-
siębiorstwami fir-
my mają mniejsze 
możliwości odzyski-
wania na czas swo-
ich należności. Czy 
jest na to jakieś reme-
dium?

Tu należy odwołać się do 
ustawy o nadmiernych opóź-
nieniach w transakcjach handlo-
wych, która była odpowiedzią na 
sytuację, gdy mały, w każdym 
razie słabszy przedsiębiorca – 
na przykład rodzinny, nie jest 
w stanie odzyskać swoich pie-
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Większość 
przedsiębiorców 
z reguły sama 

próbuje udźwignąć 
temat długów. Jednak 

windykacja to nie 
czary. Liczą się tu 
przede wszystkim 
czas, kompetencje 

i konsekwencja 
w działaniu.

Szefuje Kancelarii Way To 
Solution, której przedmio-
tem działania jest zarzą-
dzanie wierzytelnościami 
na zlecenie oraz na rachu-
nek własny. Kancelaria zaj-
muje się również restruk-
turyzacją należności oraz 
obrotem wierzytelnościami, 
a także doradztwem gospo-
darczym i finansowym. Ob-
sługuje przedsiębiorstwa 
i szkoli, współpracując m.in. 
z Towarzystwami Funduszy 
Inwestycyjnych.

Krzysztof
MADEJ
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INWESTYCJE

zycyjne źródło – zaznaczył Ja-
rosław Dybowski. 

Dyrektor Wykonawczy ds. 
Energetyki w PKN ORLEN podkre-
ślił, że chociaż na każdym kroku 
mówimy o bezpieczeństwie ener-
getycznym, nie można budować 
tego bezpieczeństwa w oparciu 
tylko i wyłącznie o OZE. One mu-
szą współpracować albo z ma-
gazynami energii, które dziś są 
bardzo drogie, albo ze źródłami 
gazowymi, choć oczywiście trze-
ba sobie zdawać sprawę, że gaz to 
paliwo przejściowe i z roku na rok 
jego znaczenie będzie maleć.  

W przyszłości, gdy trze-
ba będzie wygaszać elektrow-
nie węglowe, konieczne będzie 
zastąpienie ich reaktorami jądro-
wymi. – Dlatego rozpoczęliśmy 
już współpracę związaną z inwe-
stycjami w tzw. SMR-y (małe re-
aktory jądrowe), które wejdą na 

rynek w następnej dekadzie. Ide-
alne lokalizacje dla tych reakto-
rów to byłyby te miejsce, gdzie 
dziś zaczynają być wyłączane 
bloki elektrowni węglowych. To 
naturalne rozwiązanie, żeby za-
stąpić te bloki nową technologią 
zeroemisyjną – dodał.   

Na dużą skalę
Dyrektor Dybowski podkreślił 
też, że tylko duża liczba inwe-
stycji niskoemisyjnych zapewni 
nam sukces w procesie transfor-
macji energetycznej. – Tworząc 
projekty związane z morską 
energetyką wiatrową, wiedzie-
liśmy, że nie możemy poprze-
stać na jednej farmie wiatrowej. 
Wykorzystując doświadczenie 
i wiedzę, każda następna taka 
inwestycja będzie realizowana 
z coraz większą efektywnością. 
Myślę, że dokładnie taka sama 
filozofia przyświecać nam będzie 
w związku z projektami jądrowy-
mi. Nie chcemy poprzestać na 
budowie jednego, czy dwóch re-
aktorów. Myślimy o inwestycjach 
na dużo większą skalę. Dlatego 
rozmawiając z naszymi amery-
kańskimi partnerami, z którymi 
współtworzyć będziemy projekt 
atomowy, w pierwszej kolejności 
poruszyliśmy kwestię budowy 
w Polsce centrum szkoleniowe-
go. Ma to być jeden z elementów 
tej współpracy. Musimy zacząć 
od szkolenia kadr. I trzeba to ro-
bić już, bo na wdrożenie nowych 
technologii i zapewnienie Polsce 
bezpieczeństwa energetyczne-
go nie mamy dużo czasu – pod-
sumował Jarosław Dybowski.  

Bezpieczeństwo energe-
tyczne jest nieodzownym 
elementem bezpieczeń-

stwa całego państwa. Podkreślali 
to uczestnicy tegorocznej edycji 
Forum Wizja Rozwoju w Gdy-
ni, m.in. w panelu dotyczącym 
wyzwań związanych z morską 
energetyką wiatrową, jak i w de-
bacie poświęconej  perspekty-
wom rozwoju energetyki jądro-
wej w Polsce. W obu dyskusjach 
wziął udział Jarosław Dybow-
ski – Dyrektor Wykonawczy ds. 
Energetyki w PKN ORLEN, przy-
bliżając strategię energetyczną 
całej Grupy i wyjaśniając kolejne 
kroki inwestycyjne.

Czas na SMR-y
– Nasza strategia polega na za-
inwestowaniu znaczących środ-
ków w najbardziej efektywne 
odnawialne źródła energii, czyli 
w morską energetykę wiatrową. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że dyspozycyjność tego źródła 
nie jest stała. W związku z tym 
chcemy stworzyć miks składają-
cy się z kilku tysięcy MW w źró-
dłach odnawialnych wsparty 
elektrowniami gazowymi. Dla-
czego? Bo tylko takie połączenie 
stanowić będzie w pełni dyspo-

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z PKN ORLEN

Fundamenty Fundamenty bezpieczeństwabezpieczeństwa
Odnawialne źródła energii czy technologia jądrowa 
ułatwią nam uniezależnienie od dostaw surowców 
z Rosji, zapewnią gospodarce bezpieczeństwo 
oraz przyczynią się do budowy suwerenności 
energetycznej. Liderem transformacji energetycznej 
będzie w kraju jeden silny koncern, który skutecznie 
buduje PKN ORLEN. 
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menie publicznej oraz rządu 
o zapewnienie jak największej 
ilości czystej energii dla kra-
ju, a zarazem maksymalnego 
bezpieczeństwa energetyczne-
go. Niewątpliwie istotny wkład 
w to będzie miała mała lokalna 

energetyka jądrowa 
oparta o moduło-
we reaktory w tech-
nologii opracowanej 
przez Last Energy, 
która ma szanse na 
wdrożenie w Polsce 
dzięki współpra-
cy z jedną z kluczo-
wych polskich spół-
ek energetycznych 
– Eneą.

Stopniowo 
i racjonalnie

Paweł Majewski, pre-
zes Enea S.A., podkreślił pod-
czas dyskusji na temat roli 
spółek Skarbu Państwa w bu-
dowaniu siły gospodarczej Pol-
ski, że transformacja energe-
tyczna powinna odbywać się 
w sposób stopniowy i racjonal-
ny, uwzględniając przy tym po-
trzeby i oczekiwania społeczeń-

D ziś już nie ulega wątpli-
wości, że transforma-
cja energetyczna kraju, 

w tym zapewnienie bezpieczeń-
stwa i stabilności dostaw energii, 
zależą od przemyślanie prowa-
dzonych inwestycji w obszarze 
szeroko pojętego OZE – przy 
jednoczesnym stopniowym od-
chodzeniu od tradycyjnych su-
rowców używanych w energe-
tyce.

Przyszłość miksu 
Jacek Sasin, wicepremier i mi-
nister aktywów państwowych, 
podczas panelu „Rola spół-
ek Skarbu Państwa w budowa-
niu siły gospodarczej Polski” na 
tegorocznym Kongresie 590 
przyznał wprost, że to właśnie 
energetyka jądrowa wraz z OZE 
mają być istotnym składnikiem 
miksu energetycznego kraju. – 
Małe reaktory jądrowe są przy-
szłością i dobrą alternatywą dla 
tak zwanej dużej energetyki ją-
drowej – mówił. 

Wicepremier podkreślił, 
że Enea to kolejna firma, obok 
KGHM Polska Miedź i PKN OR-
LEN, która odważnie stawia na 

technologię jądrową. – Należy 
tylko mieć nadzieję, że w przy-
szłości pójdą tą drogą kolejne 
polskie firmy – zaznaczył.

Współpraca przy tworze-
niu małej energetyki jądrowej 
to niewątpliwie kolejny waż-
ny krok w uzyskaniu 
przez Polskę nieza-
leżności energetycz-
nej. Jest to istotne nie 
tylko w aspekcie agre-
sji Rosji na Ukrainę, ale 
także w czasach wol-
nych od niepokojów. 

– Podpisanie listu 
intencyjnego w spra-
wie budowy małych 
reaktorów jądrowych 
jest też odpowie-
dzią na wykorzysta-
nie energii jako broni 
przez Rosję i oczywiście 
początkiem drogi do osiągnięcia 
przez Polskę całkowitej nieza-
leżności energetycznej – zazna-
czył z kolei Marek Suski, prze-
wodniczący sejmowej Komisji ds. 
Energii i Skarbu Państwa.

Taka aktywność firmy Enea 
dowodzi starań polskich przed-
siębiorców działających w do-

czy wiatru z natury nie są sta-
bilne, bo uzależnione choćby od 
zmiennych warunków pogody 
– są więc niesterowalne przez 
człowieka. – Dlatego energety-
ka musi dysponować niskoemi-
syjnymi źródłami sterowalnymi, 
a takimi są małe modułowe re-
aktory jądrowe, czyli tzw. SMR-y 
– wyjaśnił prezes Enei. 

Zbudowanie pierwszych tego 
rodzaju reaktorów w naszym 
kraju będzie nie tylko istotnym 
krokiem wyrażającym postęp 
w polskiej energetyce. Będzie 
ono korzystne dla lokalnych 
społeczności, które w ten spo-
sób mogą zapewnić sobie bez-
pieczeństwo dostaw stosunkowo 
taniej, stabilnej i czystej energii.

– Tego typu projekty to istot-
ny krok w kierunku transformacji 
energetycznej Polski. Powstają-
ce małe modułowe elektrownie 
atomowe będą miały 20 MW 
mocy elektrycznej oraz 60 MW 
mocy cieplnej – zapowiedział 
prezes Majewski.

Warto także zdawać so-
bie sprawę z tego, że SMR-
-y będą sprzyjały rozwojowi 
lokalnych społeczności także 
w tym sensie, że ich powsta-
nie będzie korzystne dla pol-
skiego przemysłu. Spółki kon-
trolowane przez skarb państwa 
świadomie wpisują się w za-
chodzące w polskiej gospodar-
ce zmiany. W opinii wyrażonej 
przez wicepremiera Jacka Sasi-
na, a podzielanej przez środo-
wisko przemysłu energetycz-
nego, współpraca firm i spółek, 
także międzynarodowa, wal-
nie przyczynia się do udanego 
prowadzenia inwestycji infra-
strukturalnych i budowy sie-
ci bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski.

W poczuciu 
odpowiedzialności 
Krajowe czempiony energe-
tyczne pomagają przechodzić 
trudne czasy z jak najmniej-
szymi stratami, nie tylko dla 
przemysłu i gospodarki, ale 
także dla wszystkich Polaków. 
Wicepremier i minister akty-
wów państwowych podkreślił 
w tym kontekście ogromną rolę 
wrażliwości społecznej i odpo-
wiedzialności w prowadzeniu 
biznesu, której powinny przy-
świecać nie tylko cele w po-
staci maksymalizacji zysku, ale 
także prowadzenia takich dzia-
łań, które są i będą akcepto-
walne dla Polaków i które będą 
sprzyjały budowaniu suweren-
ności energetycznej kraju. 

stwa polskiego. Jego zdaniem, 
budowa sieci małych reaktorów 
jądrowych nie stoi w sprzecz-
ności ani z rozwijaniem OZE, ani 
z tzw. dużą energetyką jądrową.

– Strategia Grupy Enea za-
kłada osiągnięcie przez kon-
cern neutralności klimatycznej 
do 2050 r. Małe modułowe re-
aktory atomowe w technologii 
opracowanej przez Last Energy 
to kolejny krok na drodze stwo-
rzenia zeroemisyjnej i nowo-
czesnej energetyki. Stworzo-
ne przy współpracy ze stroną 
amerykańską reaktory zapew-
nią energię przemysłowi, przy-
czyniając się do wytwarza-
nia energii lokalnie i w sposób 
zrównoważony – mówił prezes 
Majewski. 

W Polsce nadal około 70 
proc. energii wytwarzanej jest 
z węgla. Gaz jest postrzegany 
jako paliwo przejściowe, a przej-
ście na OZE wymaga nie tylko 
czasu, ale także zrozumienia , że 
źródła energii w postaci słońca, 
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Enea włącza sięEnea włącza się w budowę el w budowę el  ektrowni atomowych w Polsceektrowni atomowych w Polsce
Enea, jako jeden z liderów sektora energii w Polsce, konsekwentnie realizuje 
strategię rozwoju, której istotnym elementem jest osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Na tegorocznym Kongresie 590 Grupa Enea 
podpisała list intencyjny z amerykańską firmą Last Energy o współpracy przy 
realizacji w Polsce małych modułowych elektrowni jądrowych. To kolejny 
przykład tego, że nasze największe spółki będące liderami rynku odgrywają 
wiodącą rolę w budowaniu suwerenności energetycznej kraju.

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Grupą Enea

Przemówienie 
prezesa Enei 
Pawła Majew-
skiego podczas 
uroczystości 
podpisania li-
stu intencyj-
nego spółki 
z Last Energy 
na Kongresie 
590
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To istotny krok 
w kierunku 

transformacji 
energetycznej  
Polski. Małe 
modułowe 

elektrownie atomowe 
będą miały 20 MW 
mocy elektrycznej 
oraz 60 MW mocy 

cieplnej.



Polak, któryPolak, który
zrewolucjonizowałzrewolucjonizował
przemysł metalurgicznyprzemysł metalurgiczny
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w bolszewickiej Rosji miejsca, to-
też Tadeusz postanowił z Kijowa 
uciekać najdalej, jak się da.

Uciekł do Szanghaju niezwy-
kle długą drogą, bo aż przez 
Kraj Kwitnącej Wiśni. Na począt-
ku przedostał się Wielką Ko-
leją Transsyberyjską do Wła-
dywostoku, a stamtąd statkiem 
do Japonii. Następnie wsiadł na 

statek do Szanghaju. Po-
dróż była wyjątkowo 
niebezpieczna. Woj-
na domowa w Ro-
sji między bolsze-
wikami a „białymi” 
Rosjanami przybie-
rała wiele niebez-
piecznych odcieni, 
a jej ofiarami stawa-
li się cywile. Był to 
doskonały pretekst 
do rabowania i mor-
dowania tych, któ-
rzy mieli pieniądze 
– czyli przedstawi-

cieli burżuazji, do któ-
rych, w oczach rewolucjonistów, 
mógł zaliczać się Tadeusz Sen-
dzimir. W tym czasie bandyci, 
pod sztandarami rewolucji, ra-
bowali pociągi, którymi uciekało 

Tadeusz Sendzimir, a wła-
ściwie Sędzimir (bo tak 
pierwotnie brzmiało jego 

nazwisko) – urodził się 15 lipca 
1894 r. we Lwowie, który w II Rze-
czypospolitej stanie się mekką 
polskich uczonych i patriotów. 
Był synem urzędnika państwo-
wego. Od dzieciństwa wyka-
zywał zainteresowanie techni-
ką i motoryzacją. Po ukończeniu 
IV gimnazjum klasycznego we 
Lwowie studiował na wydziale 
mechanicznym lwowskiej Szko-
ły Politechnicznej. Studiów nie 
ukończył na skutek wybuchu 
I wojny światowej. Lwów zajęli 
Rosjanie, a uczelnię zamknięto. 

Kierunek Szanghaj
Chłopak podjął więc pracę jako 
mechanik w warsztatach sa-
mochodowych. Kiedy w czerw-
cu 1915 r. kontratakujące wojska 

austriackie zbliżały się do Lwo-
wa, został ewakuowany do Kijo-
wa. Czasy były niespo-
kojne. Wojska carskie 
ponosiły bardzo duże 
straty w walkach 
z Państwami Central-
nymi, które Imperium 
Rosyjskiemu zagro-
ziły w jeszcze w inny 
sposób – Niemcy 
„sprezentowały” Ro-
sji „bolszewicki de-
sant” w postaci wy-
ekspediowanego ze 
Szwajcarii Lenina. 
Cała „impreza” spon-
sorowana była przez 
Niemców i miała na 
celu rozsadzenie Rosji od środ-
ka przez wybuch bolszewickiej 
rewolucji – co się niestety uda-
ło. Dla przedstawicieli starego, 
carskiego porządku nie było już 

Choć jego nazwisko zapisano na tablicy upamiętniającej 
886 emigrantów najbardziej zasłużonych dla USA, warto 
wiedzieć, że swoje nowatorskie pomysły walcowania 
najcieńszej blachy na świecie wdrażał na Śląsku. Miliony 
ludzi na całym świecie pije dziś napoje z puszek „made 
in Sendzimir”. Jarosław  MAŃKA

Tadeusz Sendzimir

fot. Prokowski/PAP

Niemieccy  
eksperci 

z Zakładów Kruppa 
w Essen orzekli, że 
wymyślona przez 

Polaka metoda 
rozwalcowywania 
blachy stalowej 
na zimno jest 
niemożliwa  

do zrealizowania.  
Jakże się mylili…
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atmosfera nie sprzyjała inwe-
stycjom, zwłaszcza tak nowa-
torskim. Tadeusz parł jednak za 
wszelką cenę do zrealizowania 
swojego pomysłu. W tym celu 
postanowił zainteresować nim 
Niemców, którzy w tym cza-
sie przodowali technologicznie 
w świecie metalurgii. I tutaj cie-
kawostka – niemieccy eksper-
ci z Zakładów Kruppa w Essen 
(z którymi Sendzimir nawiązał 
kontakt) orzekli, że wymyślona 
przez Polaka metoda rozwal-

cowywania blachy 
stalowej na zimno 
do niewyobrażal-
nej wówczas cien-
kości jest niemożli-
wa do zrealizowania. 
Zresztą walcar-
ki, które miałyby się 
tego podjąć, jeszcze 
nie istniały – były 
jedynie w głowie 
Sendzimira.

Polak postanowił 
więc wrócić do kra-
ju. Ale nie z pusty-
mi rękami. Szczęśli-

wym trafem udało mu się 
znaleźć w Niemczech fachow-
ców, którzy podjęli się zbudo-
wania prototypu zaprojektowa-
nej przez niego walcarki. Jak się 
okazało, dopiero w Polsce mógł 
urzeczywistnić swoje projekty.

Światowy rozgłos
Przysłowie mówi, że nieszczę-
ścia chodzą parami, ale w przy-
padku Tadeusza Sendzimira 
możemy mówić, że to szczę-
ście parami chadza. Okaza-
ło się, że to, co uznano za nie-
możliwe w USA i w Niemczech, 
można było zrealizować w Pol-

za granicę wielu Rosjan. Sendzi-
mirowi udało się jednak przeje-
chać ogromne syberyjskie prze-
strzenie cało i zdrowo. 

Dlaczego wybrał Szang-
haj? Od początku XX w. było 
to miasto, w którym żyło i za-
kładało fabryki wielu Europej-
czyków. No i nie dotarła tam 
wtedy jeszcze bolszewicka re-
wolucja. W Szanghaju można 
było mieszkać i pracować. Była 
tam też spora grupa Polaków, 
którzy okazali się bardzo po-
mocni w dalszych poczynaniach 
Sendzimira.

Fabryka śrub i drutu
Tadeusz, dzięki rodakom pra-
cującym w Szanghaju, uzyskał 
w tamtejszym Banku Rosyjsko-
-Azjatyckim kredyt i w 1918 r. 
założył fabrykę śrub, gwoździ 
i drutu. Pomysł na biznes był 
bardzo dobry, gdyż zbyt zapew-
niała rosyjska kolej dalekow-
schodnia, która musiała działać 
– obojętnie, czy u władzy byli 
biali Rosjanie, czy bolszewicy. 
Fabryka Sendzimira początkowo 
odnotowała spory sukces. Zapo-
trzebowanie na metalowy asor-
tyment był na tyle duży, że za-
trudniała aż 150 osób. 

Polski uczony zauważył, że 
w wilgotnym chińskim klima-
cie wyroby metalowe narażone 
były na silną korozję, co skłoni-
ło go do zajęcia się problemem 
ich zabezpieczania. Doszedł do 
przekonania, że głównym man-
kamentem stosowanej wówczas 
metody ocynkowywania blachy 
żelaznej jest uleganie ochronnej 
warstwy utlenianiu już w trakcie 
procesu cynkowania. Na sku-
tek tego powłoka była nietrwa-

ła, łatwo się kruszyła i odpada-
ła. Sendzimir zdał sobie wtedy 
sprawę, że proces cynkowa-
nia metalu należy prowadzić 
bez dostępu powietrza atmos-
ferycznego oraz w sposób cią-
gły, na długich pasmach bla-
chy, a nie arkuszach, w jakich 
ją wówczas wytwarzały wal-
cownie. Zaczął więc przemy-
śliwać nad walcarkami nowego 
typu. Jak się okazało jego spo-
strzeżenie stało się impulsem 
do odkrycia metody walcowania 
blach, dzięki której 
zostanie w przyszło-
ści „Edisonem meta-
lurgii”.

Niemcy mówią: 
„Niemożliwe”
Nie mając możliwo-
ści skutecznej pra-
cy nad swoimi pomy-
słami w Szanghaju, 
postanowił sprzedać 
fabrykę i wyruszyć 
do USA. Jego wyjazd 
przyspieszyła coraz 
gorsza opłacalność 
produkcji drutu i śrubek. 
Główny odbiorca jego produktów  
– Wielka Kolej Transsyberyjska 
– była pod bolszewickim zarzą-
dem i teraz to sowieckie zakłady 
produkowały wyroby metalowe.

Do Ameryki wyjechał  
w 1929 r., w czasie, w którym 
Stany Zjednoczone cieszyły 
się jeszcze gospodarczą pro-
sperity. Polak studiował tam 
m.in. opisy patentowe pokrew-
nych procesów. Swoim pomy-
słem próbował zainteresować 
amerykańskich przemysłow-
ców. Niestety – były to też po-
czątki Wielkiego Kryzysu, więc 

Firma Tadeusza 
Sendzimira 

w 1956 r. została 
przekształcona  

w T. Sendzimir Inc., 
a w 1977 r. powstał 

drugi podmiot 
– Sendzimir 
Engineering 

Corporation (Sencor). 
Istnieją w USA  

do dziś.
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ły w stalowniach w wielu kra-
jach, a wynalazcę światowe 
media zaczęły nazywać „Ediso-
nem metalurgii”. Wiosną 1939 r. 
znów wyjechał do USA (tam 
zmienił pisownię swojego na-
zwiska na Sendzimir).

120 patentów
Można powiedzieć, że polski wy-
nalazca uczestnicząc w produkcji 
na potrzeby wojenne (m.in. two-
rząc nowatorską walcarkę Z do 
stali krzemowej, która zosta-
ła uruchomiona w 1942 r.) miał 
też swój wkład w zwycięstwo  
w II wojnie światowej.

Od 1945 r. Tadeusz Sendzi-
mir prowadził już własną firmę 
po nazwą Armzen w Waterbu-
ry w stanie Connecticut. Ame-
rykańskie obywatelstwo otrzy-
mał w 1946 r. Jego pomysłowość 
wynalazcza nie ograniczała się 
jedynie do stalownictwa. Uzy-
skał w sumie około 120 patentów  

(73 w USA) z najrozmaitszych 
dziedzin. Był wielokrotnie na-
gradzany i wyróżniany. Najwięk-
szą wagę spośród  wyróżnień 
mają: złoty medal im. Besseme-
ra nadany mu w 1965 r. przez 
Brytyjski Instytut Żelaza i Sta-
li oraz złoty medal im. Brinella 
nadany w 1974 r. przez Królew-
ską Akademię Nauk Technicz-
nych w Sztokholmie. W 1936 r. 
II Rzeczpospolita przyznała mu 
Złoty Krzyż Zasługi. 

Zdobywszy uznanie i ma-
jątek, wspierał finansowo wiele 
organizacji polonijnych w USA, 
zwłaszcza Fundację Kościusz-
kowską. Do końca życia pozo-
stał dumny z bycia Polakiem. 
Zmarł w sędziwym wieku 95 lat  
(1 września 1989 r.) w Jupiter na 
Florydzie. Został pochowany  
– w trumnie ze stali wyproduko-
wanej według jego technologii  
– w Waterbury, gdzie mieściła 
się siedziba jego zakładów. 

sce, a konkretnie na niedaw-
no odzyskanym Górnym Ślą-
sku. Pierwszym szczęściem było 
to, że miał już prototyp. Drugim, 
iż udało się zainteresować no-
watorską linią technologiczną 
polski przemysł. W 1933 r. po-
stanowiła zaryzykować dyrek-
cja zakładów firmy Śląski Prze-
mysł Cynkowy SA w Kostuchnie 
pod Katowicami. Tam Tade-
usz Sendzimir stworzył pierw-
szą na świecie linię technolo-
giczną ciągłego walcowania na 
zimno i ocynkowywania blachy 
stalowej wedle swej koncepcji. 
Wytwarzaną blachę cynkowaną 
można było poddawać dalszej 
obróbce (tłoczyć, wyginać) bez 
naruszania jej powłoki ochron-
nej. 

Już w 1934 r. pokryto nową 
blachą dach krakowskich Su-
kiennic, a wkrótce potem dach 
kurii biskupiej w Wilnie. Rok 
później walcarkę Sendzimira 
zainstalowano również w Hu-
cie „Pokój” w Nowym Byto-
miu i o jakości wynalazku niech 
świadczy fakt, iż pracowała ona 
nieprzerwanie do… 1962 r.

Blacha ocynkowana produ-
kowana według metody Sen-
dzimira zyskała przychylne 
opinie fachowców w kraju i za 
granicą. O wynalazcy z Pol-
ski zaczęło być głośno w bran-
ży metalurgicznej. Na Śląsk 
zaczęły spływać zamówienia 
z całego świata, czyniąc z wy-
nalazcy człowieka zamożnego.

Wykorzystując ogrom-
ne zainteresowanie swoim po-
mysłem, Sendzimir posta-
nowił przenieść się w 1935 r. 
do Francji. Zamieszkał w Pa-
ryżu, jego walcarki pracowa-

POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

Tadeusz  
Sendzimir  
uruchamia 
w Hucie Pokój 
zaprojektowa-
ną przez  
siebie walcar-
kę, która jest 
przełomem 
w technolo-
gii walcowania. 
Jest rok 1934. gulacje dotyczące transformacji 

energetycznej – przypomnia-
ła Irena Pichola, liderka zespo-
łu ds. zrównoważonego rozwoju 
w Deloitte. Jej zdaniem podob-
ne powiązania widać teraz, kiedy 
mamy do czynienia z kryzysem 
militarnym. – Wojna dobitnie 
przypomina nam wszystkim, jak 
ważne jest bezpieczeństwo ener-
getyczne, które wiąże się z unie-
zależnieniem od dostaw surow-
ców ze Wschodu. Dlatego proces 
zielonej transformacji musi przy-
spieszyć – dodała. 

W trosce o klimat
Podobnie uznali wszyscy uczest-
nicy dyskusji, którzy zgodnie 
podkreślili, że długofalowo na 
terenie UE polityka klimatyczna 
nie powinna ulec zmianie. Zosta-

nie jedynie dostosowana do ak-
tualnych potrzeb wynikających 
z bezpieczeństwa. W dłuższym 
okresie atak Rosji na Ukrainę pa-
radoksalnie powinien zmobili-
zować zarówno Polskę, jak i całą 
Wspólnotę do szybszego przej-
ścia na OZE i inwestycje w tech-
nologie jądrowe, które uniezależ-
nią nas energetycznie. Jednak nie 
wolno robić tego bez uwzględ-
nienia społecznych potrzeb. 

– Wojna uświadamia, że odej-
ście od paliw kopalnych unieza-
leżni nas od Rosji. To wspiera po-
litykę klimatyczną UE. Uważam 
jednak, że pakiet „Fit for 55”, który 
mocno wpłynie na życie Polaków, 
nie został dostatecznie skon-
sultowany i wyjaśniony. Na dziś 
najważniejsze jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetyczne-
go i cieplnego polskim obywa-
telom. Dlatego niewykluczone, 
że proces dekarbonizacji będzie-
my musieli nieco przyhamo-
wać, gdyż wciąż naszym najwięk-
szym źródłem energii jest węgiel. 
Nie zmienia to faktu, że z zielonej 
transformacji absolutnie nie wol-
no nam rezygnować – podsumo-
wała Dorota Macieja, członek za-
rządu PZU Życie SA. 

O tym, w jaki sposób kry-
zysy energetyczny i mi-
litarny wpłyną na inwe-

stycje związane z transformacją 
energetyczną, rozmawiano na 
tegorocznym Kongresie 590 
podczas panelu „Czy rosyjska 
agresja wykolei, czy raczej przy-
śpieszy realizację polityki klima-
tycznej UE”. 

Cicha ofiara wojny
– Nie ma wątpliwości, że klimat 
jest cichą ofiarą rosyjskiej wojny. 
Trudno jest mówić o celach kli-
matycznych, gdy na terytorium 
Ukrainy giną ludzie. Rodzą się 
wątpliwości, czy warto oszczę-
dzać kilka litrów benzyny, sko-
ro tam jeżdżą czołgi, które zuży-
wają kilkaset litrów paliwa na 100 
km, gdzie spadają bomby i płoną 
magazyny. Przecież to wszystko 
ma dramatyczne konsekwencje 
również dla środowiska – mówiła 
Dorota Macieja, członek zarządu 
PZU Życie SA. Dodała, że orga-
nizacje klimatyczne obliczyły, iż 
w czasie rosyjskiej inwazji doszło 
w Ukrainie już do 300 katastrof 
ekologicznych. – W tle dramatu 
wojennego rozgrywa się też ka-
tastrofa ekologiczna. Szacuje się, 
że jeśli wojna potrwa rok, to zni-
weczy wysiłki klimatyczne UE 
z ostatnich 3 lat. Dlatego to dziś 
kwestia pierwszorzędna – pod-
kreśliła Dorota Macieja.   

– Już podczas pandemii, kie-
dy wydawało się, że temat neu-
tralności klimatycznej zejdzie na 
dalszy plan, nic takiego się nie 
stało. Wręcz przeciwnie: przy-
spieszyły wówczas unijne re-
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EKOLOGIA

Czy Czy zielonyzielony  zwrotzwrot przyspieszy? przyspieszy?

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Grupą PZU

Wieloletnia polityka otwartości wobec Rosji, w zamian 
za dostęp do tanich surowców, uzależniła kraje 
unijne od rosyjskich dostaw gazu, ropy naftowej 
i węgla. Inwazja skonfrontowała unijnych decydentów 
z fundamentalnym problemem: w jaki sposób 
zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom 
Europy, przy jednoczesnym dążeniu do realizacji celu 
neutralności klimatycznej wyznaczonego na 2050 r.
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Co zrobić, by jak najwię-
cej seniorów jak najdłu-
żej cieszyło się pracą 

i wzbogacało swoim doświad-
czeniem polską gospodarkę? 
O tym rozmawiali uczestni-
cy panelu „Seniorzy na rynku 
pracy – uwarunkowania” pod-
czas tegorocznej edycji Forum 
Wizja Rozwoju w Gdyni. 

– Naszym celem jest po-
budzenie aktywności senio-
rów w jak najszerszym tego sło-
wa znaczeniu. Chodzi zarówno 
o aktywność własną, jak i spo-
łeczną, w tym również zawodo-
wą – mówił minister Stanisław 
Szwed, opowiadając o rozwią-
zaniach prawnych sprzyjających 
pozostawaniu seniorów na ryn-
ku pracy. Jednym z rozwiązań, 
które mają sprzyjać aktywności 
zawodowej osób starszych, jest 
zerowy PIT dla seniora. – Osoba, 
która wkroczyła w wiek emery-
talny, ale nadal chce pracować, 
zostaje objęta zerową stawką 
podatku dochodowego. Czyli od 

tej pory nie płaci PIT-u. To oczy-
wisty zysk dla każdego seniora, 
który pozostanie czynny zawo-
dowo – wyjaśniał przedstawi-
ciel Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej odpowiedzialny 
za politykę senioralną.

Fundusz szkoleniowy
– Co istotne i czym kierujemy 
się we wszystkich rozwiązaniach, 
które wprowadzamy od samego 

początku w ministerstwie, czy-
li od przywrócenia poprzed-
niego wieku emerytalnego, to 
fakt, że decyzję o przejściu na 
emeryturę pozostawiamy pra-
cownikowi. Wiadomo, że ist-
nieją różne uwarunkowania, jak 
stan zdrowia, warunki pracy, czy 
sytuacja rodzinna, więc o pozo-
staniu na rynku pracy zawsze 
powinien decydować sam za-
interesowany. W niektórych 
przypadkach możemy wspo-
móc zarówno pracodawcę, jak 
i pracownika w kwestii przekwa-
lifikowania się. Temu służy tzw. 
fundusz szkoleniowy, z którego 
również warto korzystać – tłu-
maczył Stanisław Szwed.

Resort rodziny przygotowu-
je też rozwiązania dotyczące 
osób, które są na emeryturze, 
ale chciałyby wrócić na ry-
nek pracy. – Trwają pracę nad 
konkretnymi projektami dla tej 
grupy osób. Uwarunkowania 
gospodarcze są obecnie takie, 
że przyda się każda para rąk 
do pracy. Chcemy, by te oso-
by jak najdłużej czuły się ak-
tywne zawodowo. Tym bardziej 
że nasz kraj czeka duże wyzwa-
nie dotyczące osób starszych, 
których będzie przybywać. Im 
więcej ich pozostawać będzie 
czynnych zawodowo, tym ła-
twiej będzie nam przejść przez 

znających swą firmę niemal-
że na wylot, to pracownicy nie-
zwykle lojalni, dający swojemu 
pracodawcy jakże ważne poczu-
cie bezpieczeństwa – stwierdził 
przedstawiciel Grupy LOTOS.

Na ciekawą rzecz zwrócił 
uwagę psycholog Adam Gurba. 

– Miejsce pracy może 
być doskona-
łą płaszczyzną do 
rozwijania dialogu 
międzypokolenio-
wego. Liczne ba-
danie pokazują, że 
gdy sensownie za-
rządza się w firmie 
wiekiem, to senio-
rzy i młodzi pra-
cownicy bez pro-
blemu potrafią ze 
sobą współpraco-

wać – zaznaczył.
Adam Gurba dodał, że przez 

ostatnich 30 lat istniał w Polsce 
„kult młodości”, czego wyrazem 
było powiedzenie, że dobry pra-
cownik to młody pracownik. Po-
kutowało przeświadczenie, że 
starsi pracownicy za długo się 
adaptują, mają mocno przesta-
rzałe i sztywne przekonania, 
szkodliwe nawyki itp. – To mit. 

Gdy spojrzymy na dzisiejszych 
seniorów, to musimy zdać sobie 
sprawę, że to pracownicy, któ-
rzy doświadczyli największych 
zmian w najnowszej historii Pol-
ski. Ich umiejętność dostosowy-
wania się do nowych rzeczywi-
stości jest ogromnym atutem. 
Przeszli etap z gospodarki cen-
tralnie planowanej do gospo-
darki rynkowej, następnie re-
wolucję cyfrową. I wciąż uczą się 
nowych rzeczy. To nieprawdo-
podobny bagaż doświadczeń – 
zaznaczył. 

Płynna granica
– Doceniając potencjał zawodo-
wy seniorów i ich doświadcze-
nie, nie zapominajmy, docenić 
pracodawców przyjaznych se-
niorom. Nie ma co ukrywać, to 
oni ponoszą konkretne wydat-
ki związane z zatrudnieniem, oni 
odpowiadają za tworzenie er-
gonomicznych miejsc pracy, za 
wszelkie inwestycje, czyli za roz-
wój firmy. Warto o tym pamiętać 
– podkreśliła Anita Richert-Kaź-
mierska, zastępca wójta Gminy 
Kolbudy. 

Kiedy nadchodzi odpowiedni 
wiek na emeryturę? – W pew-
nym momencie granica czyn-
ności zawodowej zaczyna być 
płynna i to pracownik już sam 
zaczyna oceniać, czy nadszedł 
czas na przejście w stan zawo-
dowego spoczynku, czy jesz-
cze nie. Jeżeli nadal chce pra-
cować, należy dać mu szansę 
i zrobić wszystko, by wciąż mógł 
to robić. Wiedza i doświadcze-
nie takich pracowników są nie 
do przecenienia – podsumo-
wał Adam Meller, przedstawi-
ciel Grupy LOTOS.  

ten trudny okres – dodał mini-
ster Szwed.

Lojalność wciąż w cenie
W imieniu pracodawców o za-
rządzaniu wiekiem pracowni-
ków i wspieraniu seniorów w ak-
tywności zawodowej opowiadał 
Adam Meller, wiceprezes za-
rządu LOTOS Petrobal-
tic. – Moje doświadcze-
nie podpowiada mi, że 
bardzo często najważ-
niejszym czynnikiem 
jest nie tyle wysokość 
wynagrodzenia, ile sta-
bilizacja pracy. Spotka-
łem wielu pracowników, 
którzy jako dwudziesto-
latkowie przychodzili do 
swojej pierwszej pracy 
i z tej pracy odchodzi-
li dopiero na emeryturę. Nie-
zwykle ważne jest tu poczucie 
pewności i satysfakcja z wyko-
nywanego zajęcia. Zdaję sobie 
oczywiście sprawę, że dzisiejsza 
młodzież patrzy na pracę nieco 
inaczej, bardziej przez pryzmat 
finansowy. Stąd poszukiwania 
korzystniejszych ofert i częste 
zmiany miejsc pracy. Natomiast 
wielu pracowników w wieku 40+, 
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Rynek pracy

PrzedsiębiorcyPrzedsiębiorcy
przyjaźni senioromprzyjaźni seniorom
Wiedza i doświadczenie pracowników w wieku 
senioralnym to wielka wartość. O tym jednak, czy 
osoby osiągające wiek emerytalny będą nadal aktywne 
na rynku pracy, decyduje wiele czynników – zarówno 
indywidualnych, jak i związanych ze środowiskiem 
pracy, czy wynikających z obowiązujących rozwiązań 
formalno-prawnych.  

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Grupą 
LOTOS

W DYSKUSJI WZIĘLI UDZIAŁ:
•  Wojciech Cichowski – prezes zarządu 

BAUHAUS INVESTMENT Sp. z o.o.
•  Damian Gurba – psycholog 

i psychoterapeuta
•  Magdalena Majewska – burmistrz 

Kępic
•  Adam Meller – wiceprezes 

zarządu LOTOS Petrobaltic 
•  Anita Richert-Kaźmierska – zastępca 

wójta Gminy Kolbudy
•  Stanisław Szwed – sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej

GOSPODARKA

Wielu pracowników 
w wieku 40+, którzy 
znają swą firmę na 

wylot, to pracownicy 
niezwykle lojalni, 
dający swojemu 

pracodawcy jakże 
ważne poczucie 
bezpieczeństwa.
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Plan Bidena nie jest umową 
handlową w tradycyjnym sen-
sie. Obejmuje jeden filar zwią-
zany z handlem, ale 
również inne obsza-
ry, takie jak zwięk-
szanie odporności 
łańcuchów dostaw, 
promowanie czystej 
energii i zwalczanie 
korupcji. W porozu-
mieniu mają uczest-
niczyć oprócz USA 
także Australia, Bru-
nei, Indie, Indonezja, 
Japonia, Korea Po-
łudniowa, Malezja, 
Nowa Zelandia, Fili-
piny, Singapur, Tajlan-
dia i Wietnam.

Lista zawiera stosunkowo 
szeroki obszar Azji – od wysoko 
rozwiniętych gospodarek, takich 
jak Japonia i Korea Południowa, 
po kraje, które nie zawsze zga-
dzały się z USA w sprawach go-

Strategiczne interesy
Zaangażowane we wsparcie 
Ukrainy w wojnie z Rosją Sta-
ny Zjednoczone nie zaniedbują 
swoich strategicznych interesów. 
Wiosna to był czas niezwykle 
intensywnych działań amery-
kańskiej administracji w kierun-
ku zwiększenia obecności w Azji 
Południowo-Wschodniej i stwo-
rzenia alternatywny gospodar-
czej dla państw tego regionu, 
będących pod silnym wpływem 
gospodarczym Chin. 

Prezydent Joe Biden pod-
czas wizyty w Azji zapowie-
dział utworzenie nowej inicjaty-
wy współpracy trzynastu krajów 
regionu z USA (czternastym 
ma być Fidżi). Indo-Pacyficz-
ne Ramy Gospodarcze (The In-
do-Pacific Economic Framework 
– IPEF) to próba zaangażowania 
we współpracę z USA regionu, 
który w coraz większym stopniu 
znajduje się pod wpływem Chin.

GEOPOLITYKA Rywalizacja mocarstw

W poszukiwaniuW poszukiwaniu  nowych sojuszynowych sojuszy
To Chiny, a nie Rosja są większym zagrożeniem  
dla światowego porządku – stwierdził niedawno  
szef amerykańskiej dyplomacji Anthony Blinken.  
Ta deklaracja potwierdza coś, co wiemy od dawna 
o amerykańskich priorytetach. Wojna na Ukrainie 
jest jednym z elementów walki o nową równowagę 
między USA a Chinami. W jej cieniu trwa zaostrzająca 
się rywalizacja tych krajów nie tylko na Pacyfiku,  
ale też w innych częściach świata. Konrad  RAJCA

spodarczych. Projekt nie obej-
muje Tajwanu. Inicjatywa nie jest 
jeszcze uszczegółowiona i – jak 

zapowiada amerykańska 
administracja – bę-
dzie rozwijana stop-
niowo.

Kraje azjatyc-
kie chciałyby z kolei 
głównie rozwinięcia 
współpracy handlo-
wej z USA i otwar-
cia amerykańskiego 
rynku na ich produk-
ty, aby inicjatywna 
mogła stać się alter-
natywą do ich uza-
leżniania gospodar-

czego od Chin.

Szczyt USA–ASEAN 
Wcześniej prezydent USA 
spotkał się liderami krajów  
ASEAN (dziewięć państw Azji 
Południowo-Wschodniej) na 
pierwszym szczycie USA–ASE-

AN w Waszyngtonie, który na-
zwał początkiem „nowej ery” 
w stosunkach między Stanami 
Zjednoczonymi i państwami re-
gionu. Do ASEAN należą: Bru-
nei, Kambodża, Indonezja, Laos, 
Malezja, Mjanma (zawieszo-
na w prawach członka), Filipiny, 
Singapur, Tajlandia i Wietnam.

Szczyt był pierwszym takim 
spotkaniem od 2016 r., które-
go gospodarzem był prezydent 
USA. Spotkanie zakończyło się 
28-punktowym „oświadcze-
niem strategicznym” dotyczą-
cym rozszerzenia współpra-
cy w kwestiach energetycznych, 
infrastrukturalnych, klima-
tycznych, zdrowotnych i bez-
pieczeństwa (wolności mórz). 
Same założenia współpracy, 
zawarte we wspólnym oświad-
czeniu z krajami ASEAN, przy-
pominają mocno retorykę Chin 
stosowaną w relacjach z kraja-
mi regionu.

Stany Zjednoczone chcą 
zwiększyć swoją obecność 
w sąsiedztwie Chin, two-

rząc antychińskie militarne i go-
spodarcze inicjatywy oraz soju-
sze. Wyrazem tej polityki są: 
sojusz Quad obejmujący USA, 
Japonię, Indie i Australię, po-
wstały jeszcze za rządów Donal-
da Trumpa, a obecnie zyskujący 
na znaczeniu, oraz porozumie-
nie wojskowe AUKUS obejmujące 
USA, Australię i Wielką Brytanię.

Chiny nie tworzą co prawda 
własnych formalnych sojuszy 

militarnych (choć współpra-
cują w niektórych obszarach 
z Rosją), jednak nie pozosta-
ją dłużne, zwiększając swoje 
wpływy na strategicznych wy-
spach Południowego Pacyfiku, 
w obszarze zainteresowania 
amerykańskiego sojusznika, 
czyli Australii, i wśród państw 
rozwijających się, skupionych 
w ramach BRICS (Brazylia, Ro-
sja, Indie, Chiny, RPA). Wkra-
czają także na amerykańskie 
podwórko w Ameryce Łaciń-
skiej.
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Zdecydowane 
proamerykańskie 

i antychińskie 
postawy prezentują 
Japonia i Australia, 

w mniejszym  
zakresie Indie  

i Korea Płd. Reszta 
krajów regionu  
to tzw. państwa 
„swingujące”.

Majowy szczyt USA–ASEAN 
w Waszyngtonie, którego 
gospodarzem był prezydent 
Joe Biden, zakończył się 
28-punktowym „oświadczeniem 
strategicznym” z 10 azjatyckimi 
państwami należącymi do ASEAN.

fot. Oliver Contreras /POOL/EPA/PAP



cej do zaoferowania), ale 
w kwestiach bez-
pieczeństwa, oba-
wiając się chińskie-
go wzrostu i ambicji 
na Morzu Południo-
wo-Chińskim, będą 
szukały amerykań-
skiego parasola. 
Zdecydowane pro-
amerykańskie i an-
tychińskie postawy 
prezentują Japonia 
i Australia, w mniej-
szym zakresie Indie 

(w sprawach ukraińskich bliż-
sze postawy Chin niż Zachodu) 
i Korea Południowa (unika kry-
tyki Chin ze względu na ich rolę 
w relacjach z Koreą Północną). 
Reszta krajów to tzw. państwa 
„swingujące”.

Przestawić sojusz 
– Administracja prezyden-
ta Bidena chce przewodzić 
międzynarodowemu bloko-
wi sprzeciwiającemu się rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę, co ma 
doprowadzić do szerszej koalicji 

Ameryka znów ma plan
Od czasu, gdy prezydent Do-
nald Trump wycofał Sta-
ny Zjednoczone z Partner-
stwa Transpacyficznego (TTP) 
– ogromnej umowy handlowej 
negocjowanej podczas prezy-
dentury Baracka Obamy, USA 
nie miały określonego planu 
gospodarczego zaangażowania 
regionu Azji. W międzyczasie 
(obowiązuje od 1 stycznia tego 
roku) w Azji powstała najwięk-
sza na świecie strefa wolnego 
handlu RCEP (Regionalne Kom-
pleksowe Partnerstwo Gospo-
darcze) z udziałem Chin, kra-
jów ASEAN, Korei Południowej, 
Japonii i Australii. Chiny starają 
się także wywierać wpływy go-
spodarcze na całym świecie po-
przez Inicjatywę Pasa i Szlaku.

Proponując inicjatywę IPEF, 
Joe Biden wydaje się przyzna-
wać, że nie ma zamiaru ponow-
nie dołączyć do TTP, która po-
zostaje niepopularna wśród 
amerykańskich polityków. Po-
nowne przystąpienie do poro-
zumienia wiązałoby się z ko-
niecznością ratyfikacji umowy 
przez Kongres, obawy ame-
rykańskich polityków dotyczą 
jednak m.in. otwarcia amery-
kańskiego rynku na azjatyckie 
produkty. Zamiast tego Biden 
ma nadzieję stworzyć sferę go-
spodarczą, która może konku-
rować z Chinami. Pierwsi kryty-
cy inicjatywy sugerują jednak, 
że brakuje jej zachęt – takich 
jak obniżenie taryf – w zamian 
za włączenie się w inicjatywę. 
Z kolei doradcy amerykańskie-
go prezydenta sugerują, że ist-
nieją inne sposoby na ułatwie-
nia handlowe i dostęp do rynku 

oraz że sama inicjatywa 
zapewnia atrakcyj-
ną szansę dla krajów 
azjatyckich uczest-
niczących w ścisłej 
współpracy z USA.

Co na to Chi-
ny? Krytykują ame-
rykańskie działa-
nia, określając je jako 
kreujące podziały, 
i twierdzą, że stra-
tegia Waszyngtonu 
w regionie Indo-Pa-
cyfiku jest skazana 
na niepowodzenie. Chiński mi-
nister spraw zagranicznych 
Wang Yi oskarżył USA o zmu-
szanie krajów regionu do opo-
wiedzenia się po jednej ze stron 
poprzez zakłócanie łańcuchów 
dostaw. Podobne opinie pre-
zentują politycy w Singapurze 
i Malezji.

Faktem jednak jest, że kra-
je azjatyckie będą starały się 
lawirować między mocarstwa-
mi, utrzymując relacje gospo-
darcze z obydwoma krajami 
(Chińczycy mają na razie wię-

Chiny krytykują 
amerykańskie 

działania, określając 
je jako kreujące 

podziały, i twierdzą, 
że strategia 

Waszyngtonu 
w regionie Indo- 

-Pacyfiku jest skazana 
na niepowodzenie.
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przeciw większemu zagrożeniu 
ze strony Chin dla globalnego 
porządku – zapowiedział Anto-
ny Blinken podczas wykładu na 
jednej z amerykańskich uczelni.

USA postrzegają co praw-
da Rosję i jej prezydenta Wła-
dimira Putina za najbardziej 
dotkliwe i bezpośrednie za-
grożenie dla stabilności mię-
dzynarodowej, jednak Blinken 
wskazał jednocześnie, że Ame-
ryka uważa, iż to nie Rosja, ale 
Chiny stanowią większe zagro-
żenie. – Nawet gdy wojna pre-
zydenta Putina będzie trwała, 
nadal będziemy koncentrować 
się na najpoważniejszym dłu-
goterminowym wyzwaniu dla 
ładu międzynarodowego stwa-
rzanym przez Chińską Republi-
kę Ludową – zapowiedział szef 
amerykańskiej dyplomacji.

Jego zdaniem to Chiny są 
obecnie jedynym państwem, 
które z jednej strony nie ukry-
wa zamiaru przekształcenia 
porządku międzynarodowego,  
a z drugiej w coraz więk-
szym stopniu stając się potęgą  
gospodarczą, dyplomatyczną, 

wojskową i technologiczną, bę-
dzie mogło ten dotychczasowy 
porządek obalić. 

Reakcja Chin 
Tymczasem zwiększanie ame-
rykańskiej aktywności w Azji 
Południowo-Wschodniej wy-
wołuje reakcje Chin. Kraj ten 
prowadzi ofensywę dyploma-
tyczną nie tylko na wyspach Pa-
cyfiku. W czasie ponad tygo-
dniowego objazdu szef chińskiej 
dyplomacji Wang Yi odwiedził 
osiem wyspiarskich krajów re-
gionu. Największym sukcesem 
Chin podczas tej eskapady było 
podpisanie umowy o bezpie-
czeństwie z Wyspami Salomo-
na oraz kilka mniejszych umów 
o współpracy, m.in. z Samoa, 
Tonga i innymi krajami wyspiar-
skimi. Nie udało się natomiast 
przekonać wszystkich krajów 
Południowego Pacyfiku do pod-
pisania jednego, wielostron-
nego porozumienia całego re-
gionu, obejmującego kwestie 
bezpieczeństwa i gospodarki.

Co ciekawe, w czasie pacy-
ficznego objazdu szefowi chiń-

skiego MSZ po piętach deptała 
szefowa australijskiej dyploma-
cji Penny Wong, odwiedzając te 
same kraje w podobnym cza-
sie i obiecując wsparcie w walce 
ze zmianami klimatu i ułatwie-
nia w podjęciu pracy w Austra-
lii przez mieszkańców pacyficz-
nych wysp.

Chiny prowadzą także ofen-
sywę wśród „państw wscho-
dzących”, skupionych w ramach 
grupy BRISC (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny i RPA), dążąc do 
pogłębienia współpracy go-
spodarczej i technologicznej 
w amerykańskim sąsiedztwie  
– Ameryce Środkowej, gdzie 
uzyskały wsparcie m.in. Uru-
gwaju i Nikaragui w sprawie wi-
zji polityki bezpieczeństwa.

Ameryka zdecydowanie 
wraca do Azji. Wykorzystu-
je konsolidację Zachodu wobec 
wojny na Ukrainie, chce umocnić 
swoje przywództwo w świecie 
i odzyskać sfery, które w ostat-
nich latach zaniedbała. Cho-
dzi o umocnienie więzi z krajami 
rozwijającymi się z Azji Połu-
dniowo-Wschodniej, by wcią-
gnąć je do antychińskiego blo-
ku. Chiny w ostatniej dekadzie 
wykorzystywały ograniczenie 
amerykańskiego zaangażowa-
nia, oferując azjatyckim part-
nerom otwarcie swojego rynku 
w wybranych obszarach, kre-
dyty i ogromne inwestycje in-
frastrukturalne m.in. w obszarze 
zdrowotnym i energetycznym. 
To szansa na rozwój dla tych 
krajów, ale chiński wzrost i am-
bicje Państwa Środka wywołują 
niepokój wielu państw azjatyc-
kich, które poszukują równowagi 
w regionie. 

Rywalizacja mocarstw
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Premier Au-
stralii Scott 
Morrison i pre-
zydent USA 
Joe Biden pod-
czas ubiegło-
rocznego zdal-
nego spotkania 
państw AU-
KUS – po-
rozumienia 
wojskowego 
obejmujące-
go Australię, 
Stany Zjedno-
czone i Wielką 
Brytanię.

Szef chiń-
skiej dyploma-
cji Wang Yi 
(z lewej) pod-
czas wizy-
ty w Timorze 
Wschodnim. 
W maju chiń-
ski minister 
spraw zagra-
nicznych od-
wiedził osiem 
krajów regionu 
Pacyfiku.
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Po agresji Rosji na teryto-
rium Ukrainy Unia Europej-
ska poszerzyła ramy prawne 
dotyczące udzielania pomo-
cy publicznej przedsiębiorcom. 
23 marca Komisja Europejska 
opublikowała komunikat doty-
czący tzw. tymczasowych ram 
pomocy, dzięki którym każde 
państwo członkowskie, w tym 
również Polska, może przygo-
towywać różnego rodzaju pa-
kiety antykryzysowe. Z tych 
pakietów BGK przygotowu-
je specjalny dedykowany Fun-
dusz Gwarancji Kryzysowych. 
Będzie on dostępny od 1 lip-
ca tego roku w formie różne-
go rodzaju produktów gwaran-
cyjnych. Skierowany zostanie 
do polskich przedsiębiorców, 
którzy w sposób pośredni lub 

N a kwestię uniezależ-
nienia energetyczne-
go Polski warto spojrzeć 

przez pryzmat nie tylko naj-
większych spółek, tzw. narodo-
wych czempionów, ale również 
małych i średnich firm, których 
w Polsce jest ponad dwa milio-
ny. Dlaczego? – Są one mo-
torem naszej gospodarki, więc 
powinniśmy dbać o to, aby ten 
sektor jak najlepiej się rozwi-
jał – mówił podczas Forum Wi-
zja Rozwoju w Gdyni Piotr Nat-
kański, dyrektor Biura Rozwoju 
i Sprzedaży w Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Wyjaśniał 
jakimi instrumentami i progra-
mami wsparcia dysponuje pol-
ski bank rozwoju w tym trudnym 
dla wielu polskich przedsiębior-
ców czasie.

Nowe ramy prawne
– Jako polski bank rozwoju 
mamy ten przywilej, że może-
my korzystać ze środków pu-
blicznych i wdrażać różnego ro-
dzaju programy gospodarcze 
skierowane zarówno do polskich 
przedsiębiorców, jak i osób in-
dywidualnych. Nie zapominaj-

my, że dywersyfikacja źródeł 
energetycznych oraz działanie 
na rzecz modernizacji gospo-
darstw domowych mają istotne 
znaczenie w procesie budowa-
nia suwerenności energetycznej 
Polski. Ważne, by w tym proce-
sie korzystać z różnego rodza-
ju rozwiązań zaproponowanych 
przez regulatorów zarówno kra-
jowych, jak i unijnych – zazna-
czył dyrektor Natkański.

gowych, będą mogły uzyskać 
łatwiejszy dostęp do tego fi-
nansowania, a firma faktorin-
gowa nie będzie wymagać za-
bezpieczenia spłaty takiego 
zadłużenia, ponieważ w to miej-

sce wejdzie gwarancja Banku 
Gospodarstwa Kra-
jowego. 

Na tym jednak 
nie koniec. Będzie-
my rozwijać wspar-
cie dla przedsię-
biorców. – Idziemy 
w kierunku finan-
sowania zielonej 
transformacji, więc 
zależy nam na tym, 
by na tego typu 
projekty inwesty-
cyjne łatwiej moż-
na było pozyski-

wać środki. Zamierzamy 
także kontynuować Gwarancję 
Biznesmax, tylko już na nie-
co innych zasadach – zapo-
wiada dyrektor Biura Rozwoju 
i Sprzedaży BGK.

Kluczem ma być teraz za-
chęta do inwestowania. Nowa 
odsłona Gwarancji Biznesmax 
będzie polegała na tym, że 
oprócz bezpłatnego zabez-
pieczenia 80 proc. kredytu tzw. 
projektów zielonych, czyli pod-
noszenia efektywności energe-
tycznej przedsiębiorstw. BGK 
będzie dodatkowo dofinanso-
wywać już nie odsetki, ale kapi-
tał kredytu. Po zakończonej in-
westycji w formie dotacji, jako 
success fee, przedsiębiorca 

będzie mógł otrzymać na kon-
to przelew w wysokości nawet 
20 proc. kapitału kredytu z po-
żytkiem do dalszego rozwoju.  

Premia technologiczna
Oprócz tego BGK planuje kon-
tynuację znanego na rynku tzw. 
kredytu technologicznego z do-
tacją w formie premii techno-
logicznej. Projekt rozszerzymy 
o nowy typ kredytu dofinanso-
wanego dotacją w formie kredy-
tu ekologicznego. 

Wszystkie te instrumen-
ty będą dostępne za pośred-
nictwem banków kredytujących 
współpracujących z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, któ-
ry będzie dopłacać do kapi-
tału kredytu komercyjnego. 
W efekcie przedsiębiorca do-
stanie istotne dotacyjne wspar-
cie bezzwrotne, które pozwo-
li mu w znacznej części spłacić 
swój kredyt.

– W IV kwartale tego roku 
planowany jest nabór wnio-
sków do nowej odsłony kredytu 
technologicznego. W I kwarta-
le przyszłego roku chcemy go 
rozstrzygnąć. Natomiast za-
równo kredyt ekologiczny, jak 
i Gwarancję Biznesmax z do-
płatą do kapitału planujemy 
uruchomić w II lub III kwarta-
le przyszłego roku. Pamiętaj-
my jednak, że w bieżącej ofer-
cie banku wciąż dostępna jest 
Gwarancja Biznesmax z dopła-
tą do odsetek – zaznacza dy-
rektor Piotr Natkański.  

bezpośredni ucierpieli na sku-
tek wojny za naszą wschodnią 
granicą. Chodzi o to, by mogli 
oni uzyskać łatwiejszy dostęp 
do finansowania dłużnego.

– Duże znaczenie ma obec-
nie kwestia płynności finan-
sowej. Przedsiębiorcy 
coraz bardziej bory-
kają się z problema-
mi z zatorami płat-
niczymi, zerwanymi 
łańcuchami dostaw 
czy zwiększoną ceną 
surowców i energii 
elektrycznej. Dlatego 
zdajemy sobie spra-
wę, iż zapotrzebo-
wanie na finansowa-
nie płynnościowe jest 
coraz większe. Dzię-
ki zabezpieczeniu 
w formie gwarancji bę-
dziemy takim przedsiębiorcom 
ułatwiać dostęp do kredytów. 
Cała łatwość proponowanego 
przez nas rozwiązania pole-
ga na tym, że o tego typu gwa-
rancję przedsiębiorca nie musi 
zgłaszać się do Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Wszystkie 
formalności załatwi na pozio-
mie swojego banku – tłumaczy 
Piotr Natkański. 

Dofinansowanie kapitału
BGK ze specjalnego funduszu 
gwarancji kryzysowych zabez-
pieczy spłatę nie tylko kredytów, 
ale także limitów faktoringo-
wych. Czyli te firmy, które ko-
rzystają z usług firm faktorin-
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FINANSE Instrumenty dla MŚP

BGKBGK  zachęca polskie firmy do inwestycjizachęca polskie firmy do inwestycji
Kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji 
na terytorium Ukrainy dobitnie pokazuje, że 
uniezależnienie energetyczne naszego kraju jest 
jednym z najważniejszych warunków dalszego 
rozwoju polskiej gospodarki. Ważną finansową rolę 
we wsparciu rodzimych firm w tym procesie ma do 
odegrania Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Bankiem 

Gospodarstwa 
Krajowego

Łatwość 
proponowanego 

rozwiązania polega 
na tym, że o tego 
typu gwarancję 

przedsiębiorca nie 
musi zgłaszać się 

do BGK. Wszystkie 
formalności załatwi 

na poziomie swojego 
banku.
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