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Chiny chcą zostać największym na świecie krajem bezgotówkowym. Czy 
mamy do czynienia z narzędziem mającym doprowadzić do zwiększenia 
władzy państwa nad obywatelem na niespotykaną dotychczas skalę?

34  GOSPODARKA   
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Miód, który napływa do Europy, bardzo często ma niewiele wspólnego z… 
miodem. Fałszowanie odbywa się już na masową skalę.

36  GOSPODARKA   
ROLA PRACODAWCY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Coraz częściej to pracodawca jest siłą, od której oczekuje się zadbania 
o wellbeing pracownika i obniżenia poziomu zdenerwowania w zespole.
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cen, a także od radykalnego uproszczenia procedur administracyjnych.
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POLAK, KTÓRY WYDARŁ MORZU ROPĘ NAFTOWĄ 
W czasach, gdy kryzys energetyczny daje się we znaki całemu światu, 
warto przypomnieć polskiego twórcę przemysłu naftowego dzisiejszego 
Azerbejdżanu – Witolda Zglenickiego.
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WĘGLA KAMIENNEGO MAMY NA PONAD 800 LAT! 
O polityce surowcowej Polski i bezpieczeństwie energetycznym 
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Hipokrytów zamach  
na wolność i przedsiębiorczość

Francuski minister transportu Clement Beau-
ne zapowiedział niedawno na łamach dziennika  
„Le Parisien”, że tamtejszy rząd rozważa ogra-

niczenie lotów prywatnymi samolotami przez osoby  
fizyczne i firmy. Jego zdaniem to oczywiście „koniecz-
ność” wynikająca z tego, że trzeba „zdecydowanie za-
ostrzyć walkę ze zmianami klimatycznymi i w związ-
ku z tym radykalnie zmniejszyć zużycie energii”.  
Ale Beaune nie chce się ograniczyć tylko do samej Fran-
cji, idzie szerszym frontem. Zaznaczył, że aby wprowa-
dzony środek był skuteczniejszy, MUSI zostać przenie-
siony na poziom europejski. 

To oczywiście żaden przypadek, że narracja coraz bar-
dziej zmierza w tym właśnie kierunku. Zamach na samo-
chody spalinowe, zamach na prywatne czy firmowe loty, 
zamach na przeloty wewnątrzkrajowe... To wszystko jest 
oczywiście zamachem z jednej strony na naszą wolność, 
z drugiej na przedsiębiorczość, z trzeciej wreszcie na całą 
gospodarkę europejską, którą zwolennicy „zdecydowa-
nego zaostrzenia walki ze zmianami klimatycznymi i ra-
dykalnego zmniejszenia zużycia energii” go-
towi są zniszczyć do cna i zostawić po niej 
zgliszcza, byle tylko dogodzić „umęczo-
nej zmianami klimatycznymi planecie”.

Nic w tym jednak dziwnego, skoro 
główny mistrz ceremonii tego całego 
przedsięwzięcia, czyli Frans Timmer-
mans, idzie przez Europę z narracją 
rewolucyjną i nawet nie ukrywa, 
że zamierza zburzyć do-
tychczasowy porządek. 
A mówiąc wprost, do-
kończyć zamach na 
wolny rynek i pozba-
wić Wspólnotę resztek 
kapitalizmu. Na razie 

jako preludium mamy inflację, radykalny wzrost cen no-
śników energii, zapowiedzi kasowania samochodów spa-
linowych i lotów, ograniczania spożycia mięsa, ale w wal-
ce o klimat ci szaleńcy niestety nie powiedzieli jeszcze 
ostatniego słowa. Spodziewać się więc można kolejnych 
nieprawdopodobnie szkodliwych pomysłów.

Na szczęście ludzie, których te wszystkie ogranicze-
nia dotknąć mają najmocniej, coraz częściej dostrzegają 
hipokryzję elit politycznych i biznesowych oraz tzw. ce-
lebrytów, którzy w tym chórze śpiewają z tego samego 
klucza, i coraz głośniej o tym mówią. Słowa prof. Janu-
sza Filipiaka, który zaproponował biedakom, by „nie żarli 
tyle mięsa i nie latali samolotami”, spotkały się z natych-
miastową reakcją, co akurat dobrze świadczy o naszych 
„biedakach”. W Niemczech natychmiast wytknięto matce 
chrzestnej Europejskiego Zielonego Ładu, czyli Ursuli von 
der Leyen, że 18 z 34 oficjalnych delegacji odbyła prywat-
nymi odrzutowcami. Szefowa Komisji Europejskiej zdecy-
dowała się na lot nawet na trasie o długości niespełna 
50 km. Prezydent Joe Biden, wracając z COP w Glasgow, 
gdzie deliberował o czystym powietrzu, zanim odleciał, 
zrobił nieprawdopodobnie wielki smrodliwy korek sa-
molotowy nad Wielką Brytanią, bo oczywiście odlecieć 
musiał w odpowiedniej obstawie. Niejakiemu Leonar-
dowi DiCaprio, uchodzącemu w Hollywood za obroń-
cę planety i ekologicznego aktywistę, tamtejsze media 
bardzo szybko wyliczyły, że w półtora miesiąca odbył 

prywatnym samolotem sześć podróży, co spo-
wodowało łącznie emisję 44 ton CO2. Takich 

przykładów jest oczywiście dużo, dużo 
więcej. 

I tylko my, zwykli przed-
siębiorcy i konsumenci 

mamy się do tej rewo-
lucji raz-dwa dostoso-

wać. Niedoczekanie...
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Jak to jest z tym Centralnym 
Portem Komunikacyjnym – 
powstanie czy nie powstanie? 
Jeśli sugerować się przekaza
mi medialnymi z ostatnich ty
godni, można dojść do wniosku, 
że śmiało można obstawiać, iż 
nie powstanie.

Przekazami mediów opozy-
cyjnych, które dążą nie tyle do 
pokazania prawdy, ile do nakrę-
cenia niezdrowych emocji i bycia 

zawsze przeciw temu, co robi 
rząd, za bardzo bym się nie 

przejmował. To taka sama 
prawda, jak w wielu in-
nych medialnych nagon-

kach. Atak komunikacyjny 
na CPK trwa nie od kilku czy 

kilkunastu tygodni, ale od do-
brych kilku lat. Dlaczego? Bo 
w grę wchodzą olbrzymie in-
teresy gospodarcze, zwłaszcza 

niemieckiego biznesu lotnisko-
wego, rosyjski interes geopoli-
tyczny, a także interes chociażby 
biznesu prawniczego żyjącego 
ze sporów wokół wywłaszczeń 
na inwestycje celu publicznego.

Czyli mamy rozumieć, że te 
najświeższe protesty dotyczą
ce tzw. przesiedleń nie są od
dolne i spontaniczne, tylko jest 
to cześć pewnej szerszej zapla
nowanej akcji?

Proszę zwrócić uwagę, że 
mamy teraz zwrot z mema „Nic 
wokół CPK się nie dzieje, zarzą-
dzamy łąką” do mema pt. „CPK 
powstaje na krzywdzie ludzkiej”. 
Widać tu solidną pracę PR-ową. 
Wymyślono taką pigułkę, któ-
rą szybko da się wbić do głowy. 
Kłamstwa wystarczy jedno zda-
nie, natomiast żeby wyjaśnić, jak 

Gdzie bije
serce systemu

transportowego
Polski
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WYWIAD NUMERU Marcin Horała

Opozycja tak zainwestowała wizerunkowo 
w bycie przeciw CPK, że mam poważną 
obawę, iż gdyby doszła do władzy, 
to mogłaby powstanie tej inwestycji 
zablokować. Doprowadziłoby to do szkód 
liczonych w miliardach złotych – mówi 
nam Marcin Horała, pełnomocnik rządu 
ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Z wiceministrem funduszy 
i polityki regionalnej rozmawiamy 
o harmonogramie prac związanych 
z CPK, kosztach, ryzykach i ewentualnej 
zmianie lokalizacji Portu Solidarność. 
 Rozmawiał Krzysztof BUDKA
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wiadujemy się od polityków PO, 
którzy przez osiem lat stosowa-
li te same zasady, że my robimy 
to „na krzywdzie ludzkiej”. Ale 
powiedzmy, że ta emocja spo-
łeczna jest realna. Ona wynika 

trochę z pewnych obiek-
tywnych elementów 
procesu inwestycyj-
nego, których nie da 
się obejść. Na przy-
kład takich, że w Pol-
sce po 1989 r. wybu-
dowano niecałe 100 
km linii kolejowych, 
a my w naszym pro-
gramie chcemy wy-
budować 2000 km. 
Ludzie już się przy-
zwyczaili do tego, że 
jak gdzieś powsta-
je droga, to czasem 

wiąże się to z pewnymi 
dolegliwościami. Ale do tego, że 
buduje się kolej i do dolegliwo-
ści z tym związanych – już nie. 
To taki szok społeczny na miarę 
budowy pierwszych linii kolejo-
wych. Większość dorosłych Po-
laków nigdy w swoim życiu nie 

jest naprawdę, trzeba dużo opo-
wiedzieć. Ta opowieść ginie nie-
stety w szumie informacyjnym, 
nie jest ciekawa ani medialnie 
atrakcyjna.

To jak jest naprawdę?
Mamy do czynienia z pew-

ną naturalną emocją ludzką, jak 
przy każdej inwestycji – cho-
ciażby przy budowie autostra-
dy, kiedy zdarza się, że ktoś 
musi zostać przymusowo wy-
właszczony. Proszę jednak 
zwrócić uwagę, że w przypad-
ku CPK na razie nikt nie musi. To, 
co obserwujemy w mediach, to 
zwykłe przedstawienie. Narracja 
jest taka, jakby tam ludzie mie-
li już zburzone domy. W końcu 
oczywiście przyjdzie moment, 
w którym w tym czy innym miej-
scu, żeby coś wybudować, trzeba 
będzie przeprowadzić procedu-
rę zajęcia majątku na inwestycje 
celu publicznego. Będą one jed-
nak realizowane za godziwym 
odszkodowaniem, a my chcemy 
zmienić te zasady, żeby warun-
ki były jeszcze bardziej godzi-
we, jeszcze lepsze. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że zawsze znaj-
dzie się część osób, która będzie 
z tego niezadowolona.

Co dzisiaj jest największą ba
rierą czy blokadą w tej inwe
stycji? Co najbardziej prze
szkadza w jej realizacji?

Trudno mi mówić o bloka-
dach, bo blokady znaczyłyby, 
że coś jest zablokowane, a nie 
jest. Cała inwestycja krok po kro-
ku idzie do przodu. Ja mówiłbym 
raczej o ryzykach. Na pierwszym 
miejscu postawiłbym ryzyko 
polityczne. Opozycja tak zain-

westowała wizerunkowo w by-
cie przeciw CPK, że mam poważ-
ną obawę, iż gdyby doszła do 
władzy, to mogłaby powstanie 
CPK zablokować. Mimo iż była-
by to absolutna głupota, ta opo-
zycja jest niestety zdolna tę głu-
potę popełnić. Znaczyłoby to nie 
tylko zmarnowanie całkiem spo-
rych pieniędzy, ale też zaprze-
paszczenie ogromnej szansy 
rozwojowej całego kraju.

O jakiej kwocie mówimy?
Zależy, jak liczyć. Częściowo 

są to pieniądze, które już zostały 
wydane na różnego rodzaju nie-
zbędne prace. Na przykład na 
strategiczne studium lokaliza-
cyjne. Ale żeby nie wdawać się 
zbytnio w szczegóły, myślę, że 
za rok byłyby to szkody liczone 
bardziej w miliardach niż milio-
nach złotych.

Jakie są jeszcze ry
zyka?

Pewnym ryzy-
kiem są też społecz-
ne emocje, o których 
już rozmawialiśmy. 
One z czasem będą 
malały, zwłaszcza 
po nowelizacji usta-
wy o gospodarowa-
niu nieruchomościa-
mi wprowadzającej 
nowe, bardziej ko-
rzystne dla miesz-
kańców zasady wy-
właszczeń niż te, które były do 
tej pory stosowane od dwudzie-
stu kilku lat. Swoją drogą, to te 
same, które byśmy zastosowa-
li, gdyby nie wspomniana no-
welizacja. I teraz proszę zwrócić 
uwagę, jak to działa. Nagle do-
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doświadczyła takiego zjawiska 
jak budowa linii kolejowej. My-
ślę jednak, że w miarę jak pro-
ces inwestycyjny będzie postę-
pował, poziom emocji będzie 
coraz mniejszy. Choć wydaje mi 
się, że nie jest on jakoś 
wyjątkowo szkodliwy, 
bo zazębia się z wąt-
kiem politycznym. 
Politycy mają spo-
łeczną emocję, mają 
demonstracje, mają 
transparenty, więc 
najpierw przychodzą 
do tych ludzi i mówią 
im: „Bójcie się, bój-
cie”, a potem przy-
chodzą do mediów 
i mówią: „Ludzie się 
boją”. Tak to funkcjo-
nuje.

Macie w razie czego jakiś plan 
B dotyczący zmiany lokaliza
cji? Pojawił się w doniesieniach 
medialnych Radom, niedaw
no słyszałem, jak były pre
zydent Kielc Wojciech Lubaw
ski zachwala zalety terenów 

w podkieleckich Obicach, gdzie 
nikogo nie trzeba byłoby wy
właszczać i gdzie koparki mo
głyby w zasadzie wjeżdżać „od 
zaraz”. Rozważacie to czy nie 
ma o tym mowy?

Nie ma takiej opcji. Z per-
spektywy lokalizacji serca syste-
mu transportowego kraju na na-
stępne kilka pokoleń to byłaby 
zbrodnia, zarzuty karne i Trybu-
nał Stanu dla kogoś, kto – żeby 
uniknąć problemu politycznego 
w postaci demonstracji i grup-
ki niezadowolonych osób – ska-
załby Polskę na dysfunkcjonal-
ny system transportowy. Główne 
czynniki lokalizacji muszą mieć 
charakter infrastrukturalny, eko-
nomiczny i transportowy. A jaka 
jest optymalna lokalizacja ser-
ca systemu transportowego Pol-
ski? Blisko Warszawy, w zasięgu 

stołecznej aglomeracji, 
ale od strony zachod-
niej, a nie wschodniej, 
ponieważ to zbliża do 
geograficznego cen-
trum Polski i w mia-
rę zrównoważonych 
czasów dojazdu z ca-
łego kraju, jak rów-
nież sytuuje między 
Warszawą a Łodzią 
i daje ten bezpośred-
ni catchment area 
i obsługę nie tyl-
ko największej pol-
skiej aglomeracji, ale 

też trzeciej największej. 
Przy autostradzie A2, przy przy-
szłej autostradowej obwodnicy 
Warszawy, blisko autostrady A1 
i przy Centralnej Magistrali Ko-
lejowej. To wszystko powodu-
je, że dyskusje co do tego, gdzie 
zlokalizować lotnisko, bardziej 

racjonalne mogą być w przy-
padku rozważań, czy wybudować 
je w gminie Baranów, gminie Wi-
skitki, czy bardziej w gminie Jak-
torów. Czy kilometr w prawo, czy 
kilometr w lewo. Natomiast prze-
noszenie inwestycji do Radomia, 
Kielc czy do Modlina, jak niektó-
rzy proponują, to dyskusja czy-
sto teoretyczna. Nie odmawiamy 
rozważenia wad i zalet innych lo-
kalizacji, tylko że te rozważania 
są bardzo krótkie, bo wady i za-
lety są tak oczywiste, tak prze-
ważające, że już po bardzo po-
bieżnej analizie widać, że zmiana 
lokalizacji Portu Solidarność by-
łaby zwyczajnie bez sensu.

Czyli jeśli Port Solidarność po
wstanie, to tam, gdzie od sa
mego początku zakładano?

Tak. I nie jeśli, bo powstanie na 
pewno.

Jak bardzo zmienił się har
monogram inwestycji i kosz
ty z nią związane w związku 
z pandemią, inflacją i inwazją 
Rosji na Ukrainę? 

Posłużę się raportem NIK, 
z którym w zdecydowanej więk-
szości się zgadzam – w ogóle 
bardzo pozytywnym raportem 
dla CPK. Według niego, żeby 
komponent lotniczy CPK wy-
szedł na zero, próg opłacalno-
ści dla niego składa się z dwóch 
rzeczy: po pierwsze musi kosz-
tować nie więcej niż 45 mld zł 
i musi obsłużyć co najmniej  
24 mln pasażerów. Wszystko 
wskazuje na to, że będzie kosz-
tował znacząco mniej: ok. 35–36 
mld zł, i właściwie od dnia zero 
będzie przygotowany na obsłu-
gę większej liczby pasażerów  

WYWIAD NUMERU Marcin Horała

Jest szansa,  
że już w pierwszym 

pełnym roku 
operacyjnym 

inwestycja pdo 
nazwą Centralny 

Port Komunikacyjny 
osiągnie zysk, 

co byłoby 
fenomenalnym 

wręcz  
osiągnięciem.

Jednym z założeń 
całego projektu jest 
to, żeby ogromny 
portfel zamówień 

składający się 
na tę inwestycję 

przełożyć nie tylko 
na zamówienia, 
ale również na 

pozyskanie nowych 
zdolności przez 

naszą gospodarkę.
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sób, że kiedy tylko zaczyna się 
nowa perspektywa budżetowa 
czy jakiś nowy program, pojawia 
się pula środków do wydania, to 
szuka się takich projektów, które 
pozwalają łatwo i szybko je roz-

liczyć i mieć pewność, że 
nie ma ryzyka, iż ja-
kichś środków się nie 
wykorzysta. Tymcza-
sem proszę zwró-
cić uwagę, że bardzo 
często projekty naj-
potrzebniejsze i naj-
ważniejsze to wca-
le nie te najłatwiejsze 
do wykonania i roz-
liczenia. Dlatego to 
dotychczasowe my-
ślenie odwracamy. 
Najpierw analiza od 

góry do dołu potrzeb 
transportowych kraju – gdzie 
są ośrodki populacji, gdzie są 
strumienie towarów, skąd, do-
kąd, jaka jest największa po-
trzeba, żeby transportować, jeź-
dzić itd. Na to nakładamy to, co 
już w tej infrastrukturze mamy, 
z tym, czego najbardziej braku-

– ok. 40 mln. Więc jest szansa, 
że już w pierwszym pełnym roku 
operacyjnym inwestycja osią-
gnie zysk, co byłoby fenomenal-
nym wręcz osiągnięciem. Oczy-
wiście nie chwalmy dnia przed 
zachodem słońca, bo przekona-
my się o tym dopiero za kilka lat, 
ale powtarzam: jest na to duża 
szansa. W tym aspekcie pertur-
bacje związane z pandemią czy 
wojną jakoś znacząco nie wpły-
nęły ani na koszty, ani na har-
monogram prac.

A pieniądze z KPO, które niby 
mają być, a których nie ma i nie 
wiadomo, czy w ogóle będą, 
mają jakiś wpływ na tę inwe
stycję?

Generalnie udział CPK w KPO 
nie był duży. To wynikało z tego, 
że KPO jako narzędzie odbudo-
wy pocovidowej był nastawiony 
na szybkie inwestycje, które już 
w chwili zgłaszania do KPO były 
prawie na ukończeniu. W przy-
padku CPK mamy harmono-
gram, którego już bardziej przy-
spieszyć się nie da, chociażby ze 

względu na czysto prawne, usta-
wowe terminy różnych postę-
powań, decyzji, zgód itd. W KPO 
mamy przewidziane 100 mln 
euro. Oczywiście każdy pieniądz 
się przyda, głównie na pra-
ce projektowe, ale gdy-
by miało ich nie być, 
to też spokojnie sobie 
poradzimy. W ska-
li całego programu to 
nie są duże kwoty.

A co Pan powie tym, 
którzy zarzucają 
wam ślimacze tem
po w realizacji tej in
westycji? Są jakieś 
kroki milowe CPK, 
które udało się już 
zrealizować?

Przede wszystkim 
zaprojektowaniem całego pro-
gramu inwestycyjnego CPK od-
wróciliśmy logikę dużych inwe-
stycji infrastrukturalnych, która 
panowała w Polsce. To była lo-
gika (i niestety jeszcze w wie-
lu obszarach jest) wydawania 
pieniędzy unijnych w taki spo-

je. Brakuje na przykład dużego, 
międzykontynentalnego lotni-
ska. Każde duże państwo euro-
pejskie i cały szereg mniejszych 
od nas takie lotnisko ma, my nie 
mamy. Brakuje kilku tysięcy ki-
lometrów połączeń kolejowych, 
nawet takich zwykłych, konwen-
cjonalnych. Nikt nigdy naszego 
systemu kolejowego nie zapro-
jektował od A do Z pod potrze-
by komunikacyjne Polski w jej 
obecnych granicach. A my to te-
raz zrobiliśmy. Zaprojektowali-
śmy te ostateczne puzzle, jakich 
Polska potrzebuje, i realizujemy 
je tak, żeby pasowały do całej 
układanki. Dzięki temu w 2035 r. 
będziemy mieli taki system, ja-
kiego fachowcy i analitycy ocze-
kują i o którym mówią, że to 
jest to, czego Polska potrzebu-
je, optymalne rozwiązanie, które 
realizuje potrzeby całej gospo-
darki i całego społeczeństwa. I ta 
praca została już wykonana.

Natomiast jeszcze jed-
ną rzecz na koniec trzeba pod-
kreślić. Jednym z założeń ca-
łego projektu CPK jest to, żeby 
ogromny portfel zamówień 
składający się na tę wielką inwe-
stycję przełożyć nie tylko na za-
mówienia, ale również na pozy-
skanie nowych zdolności przez 
naszą gospodarkę. Na przy-
kład nie mamy obecnie w Pol-
sce firmy, która byłaby w stanie 
projektować zespoły trakcyj-
ne taboru kolei dużych pręd-
kości. A w pewnym momencie 
będziemy potrzebowali zaku-
pić na przykład sto zestawów. 
To będzie wówczas jedno z naj-
większych zamówień na świe-
cie. No i teraz chodzi o to, żeby 
tak to poukładać, by polskie fir-

WYWIAD NUMERU
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my samodzielnie, a jak się nie 
da, to co najmniej w konsorcjum 
z partnerem zagranicznym, mo-
gły pod to zamówienie zbudo-
wać zdolności. To będzie na tyle 
duże postępowanie, że już teraz 
opłaca się w nie zainwestować 
i wyrobić odpowiednie kompe-
tencje. A mając już takie kompe-
tencje, będą mogły konkurować 
na najbardziej wymagających 
rynkach na całym świecie – być 
podwykonawcą, a może nawet 
wykonawcą i operatorem osta-

tecznym tego typu projektów. 
Przykład taboru kolei dużych 
prędkości jest takim najbar-
dziej nasuwającym się przykła-
dem, natomiast w grę wchodzą 
oczywiście roboty budowlane 
i wszystko, co z inwestycją pod 
nazwą CPK jest związane. Za-
wsze staramy się mieć na uwa-
dze, żeby zaciągać pewne kno-
w-how, które zostałoby w Polsce 
i które będzie wykorzystywane 
z pożytkiem dla całej naszej go-
spodarki. 
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 www.novumhome.pl

Zostań udziałowcem 
inwestycji deweloperskiej
Novum Home

do
w skali roku

16,5%

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem.  Porozmawiaj z nami o potencjale naszego projektu.

Marcin Horała

Proszę zwrócić 
uwagę, że mamy 

teraz zwrot z mema 
„Nic wokół CPK 
się nie dzieje, 

zarządzamy łąką” 
do mema pt. 

„CPK powstaje na 
krzywdzie ludzkiej”. 
Widać tu solidną 

pracę PR-ową.



wocześnienia już istniejących 
systemów kaucyjnych. Bo do-
brze zorganizowane pozwalają 
przede wszystkim uzyskać kon-
trolę nad tym, co, kiedy i w czym 
się produkuje oraz co z opako-
waniem dzieje się późnej. Waż-
ne jest to, że użyte opakowania 
wracają do obiegu, a nie lądu-
ją w lasach czy akwenach wod-
nych. Współczynnik zwrotów 
opakowań przy sprawnie funk-
cjonującym systemie kaucyjnym 
wynosi nawet 91 proc. 

Unia wyznaczyła kierunki
Polskie Stowarzyszenie Zero-
Waste wymienia 11 europejskich 
krajów posiadających już bar-

Raport Eunomia Research 
& Consulting pokazu-
je, jak kraje przerażone 

zalewem wszelkiego rodza-
ju odpadów i śmieci, zwłaszcza 
opakowań z tworzyw sztucz-
nych, niemal na wyścigi rzu-
ciły się do rozwiązywania tego 
cywilizacyjnego problemu. Re-
medium na większość zła ma 

być wdrażanie obejmujących 
całe społeczności systemów 
kaucyjnych (depozytowych). 
Przewodzi temu myśl: jeśli nie 
chcemy utonąć w tonach śmieci 
i toksycznych substancji, trze-
ba się zabrać ostro do roboty! 

W ciągu zaledwie ostatnich 
trzech lat aż 22 kraje zobowią-
zały się do wdrożenia bądź uno-

Polacy opowiedzieli się niemal 
jednogłośnie za wprowadze-

niem systemu kaucyj-
nego na opakowania. 
Dodatkowo dali upust 
swojej frustracji: po-
nad 60 proc. ocenia 
obecny system segre-
gacji odpadów jako zły 
lub wręcz bardzo zły.

Jeszcze w 2015 r. 
Komisja Europejska 
zaproponowała nowe 
cele dotyczące go-
spodarowania odpa-

dami poprzez przysto sowanie 
do recyklingu i ponowne-
go użycia odpadów komunal-
nych w 60 proc. – do 2025 r.  

i w 65 proc. – do 2030 r. Istot-
nym momentem było przyjęcie 
trzy lata temu dyrektywy na te-
mat opakowań jednorazowego 
użytku. Zgodnie z wymogami 
SUP (Single-Use Plastics) kraje 
UE powinny już teraz objąć se-
lektywną zbiórką 77 proc. jed-
norazowych butelek z tworzyw 
sztucznych, a do 2029 r. zbie-
rane ma być ich już 90 proc. 
Nowe, chociaż nie nazbyt re-
strykcyjne zobowiązanie, na-
łożono także na producentów 
– w 2025 r. wszystkie butelki 
plastikowe muszą być wykona-
ne w minimum 25 proc. z mate-
riału pochodzącego z recyklin-
gu, a od 2030 r. – w 30 proc. 

dzo nowoczesne systemy doty-
czące zagospodarowania kon-
sumenckich odpadów 
sztucznych. Są to: 
Chorwacja, Dania, 
Estonia, Finlandia, 
Holandia, Islandia, 
Niemcy, Norwe-
gia, Słowacja, Szwe-
cja i Litwa. Chwalone 
są także rozwiązania 
łotewskie. Wkrót-
ce dołączą do tych 
krajów kolejne, 
w tym – mamy na-
dzieję – także Polska. W bada-
niu Biostat, przeprowadzonym 
jeszcze w 2019 r. dla Polskie-
go Stowarzyszenia Zero Waste, 
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Systemem kaucyjnym w góry plastiku i szkła
Nie jest nadmiernym odkryciem, że w Polsce, a także 
w kilku innych europejskich krajach, lawinowo narasta 
problem odpadów plastikowych. Również ze zbiorem 
butelek i opakowań szklanych oraz ich recyklingiem 
bywa różnie. Nowy system kaucyjno-depozytowy 
ma zmierzyć się z problemami i uzdrowić sytuację.                    
 Robert  AZEMBSKI

Gdyby automaty  
do zbiórki butelek  
miały stanąć we  

wszystkich sklepach  
w Polsce (jest ich  
ok. 120 tys.), ktoś 

musiałby wyłożyć  
na to 9,41 mld zł.



tywności ich zbiórki w sklepach 
w ramach nowego systemu ka-

ucyjnego zgłaszają m.in. 
Krajowa Izba Gospo-
darcza oraz Insty-
tut Staszica, które nie 
wierzą w efektywność 
takiego rozwiąza-
nia, powielającego de 
facto zbiórki gminne. 
Ponieważ jednak nie 
jest tu zbyt dobrze, 
jakiś system ich obie-
gu powinien zostać 
dopracowany i wpro-
wadzony.   

Automaty wejdą do gry?
Z kolei zbiórce butelek wielora-
zowych przez sklepy, zwłasz-
cza małe, przeciwna jest Kra-
jowa Unia Producentów Soków 
(KUPS), która uważa, że z po-

Unia nie wymyśliła zbiórek 
odpadów. Robią to – i to od daw-
na – same państwa członkow-
skie. Systemy depozytowe w po-
szczególnych krajach różnią się 
nie tylko wysokościami kaucji, 
ale także rodzajem przyjmowa-
nych opakowań. Różnią się też 
tym, kto organizuje akcję zbiera-
nia – czy jest to jedna firma, czy 
wiele podmiotów konkurujących 
ze sobą. W ośmiu na dwanaście 
funkcjonujących krajowych sys-
temów kaucyjnych zbierane jest 
niemal wszystko, czyli odpady 
plastikowe PET, metalowe opa-
kowania oraz szklane (Chorwacja, 
Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, 
Islandia, Litwa oraz Łotwa). 

W pościgu za liderami
Według wyliczeń Polskiego In-
stytutu Ekonomicznego (PIE) 
na głowę polskiego konsumen-
ta przypada ok. 160 kg opako-
wań rocznie. Ich zużycie rośnie 
bardzo szybko, średnio o blisko  
12 proc. w skali roku. Najwię-
cej problemów wiąże się z po-
wszechnie stosowanymi przez 
producentów opakowaniami 
plastikowymi, nie tylko butel-
kami.  

Polski system kaucyjny pod-
lega obecnie konsultacjom spo-
łecznym w ramach nowelizacji 
ustawy o odpadach. Wiadomo, 
że ma obejmować butelki szkla-
ne do 1,5 l (jednorazowego oraz 
wielorazowego użytku), pusz-
ki aluminiowe do 1 l oraz bu-
telki z tworzywa sztucznego 
(tzw. PET) – o pojemności do  
3 l. W systemie mają uczestni-
czyć przede wszystkim (obo-
wiązkowo) sieci handlowe po-
siadające obiekty powyżej  

100 m2. Mniejsze sklepy (poniżej 
100 m2) mogą zagospodarowy-
wać odpady, ale nie mu-
szą. Trudno jednak 
uwierzyć, by chciały 
się włączyć do sys-
temu dobrowolnie. 
Zwłaszcza jeśli będą 
musiały magazy-
nować także butelki 
jednorazowe, na któ-
re zostanie nałożona 
obligatoryjnie ka-
ucja. Muszą przecież 
zwracać pieniądze 
klientom, przetrzy-
mywać opakowa-
nia w magazynach, a nie wiado-
mo, kiedy odzyskają ekwiwalent  
kaucji. 

Ambaras jest zwłaszcza 
z butelkami szklanymi jedno-
razowymi. Obiekcje co do efek-

gularnie odbierane przez sys-
temowego operatora. Kaucja za 
butelki i ewentualnie inne opa-
kowania nie może być zbyt ni-
ska, bo nie opłaci się ich nigdzie 
odnosić. Ale i nie zbyt wysoka, 
bo wyjdzie z tego absurd.

Dyskutowane jest także włą-
czenie do systemu kaucyjne-
go innych frakcji niż tylko szkło 
i plastik, przede wszystkim pu-
szek aluminiowych, których 
zwrot w Polsce jest i tak wysoki 
(80 proc.). System powinien też 
ułatwiać oddawanie do recy-
klingu puszek i butelek zgnia-
tanych. 

Eksperci Deloitte zalecają 
wprowadzenie na szeroką ska-
lę automatów do zbiórki odpa-
dów, także za kaucją. Osiedlo-
wy czy wiejski sklepik mógłby 
teoretycznie zainstalować bu-
telkomat, nikt mu tego nie za-
brania. Nie jest to jednak tanie. 
Koszt jednego automatu waha 
się pomiędzy 65 a 184 tys. zł. 
Gdyby automaty miały sta-
nąć we wszystkich sklepach  
w Polsce (jest ich ok. 120 tys.), 
ktoś musiałby wyłożyć na to  
9,41 mld zł. W placówkach han-
dlowych  z wyłączeniem sklepi-
ków – 1,21 mld zł.

 
Opłata opakowaniowa
W opinii tych samych eksper-
tów Deloitte system Rozszerzo-
nej Odpowiedzialności Produ-
centa (ROP) jest rozwiązaniem, 
które wspiera zbiórkę i recykling 
wszystkich rodzajów opakowań. 
Całkiem słuszna konstatacja. 
Tyle że ktoś powinien finansowo 
dźwignąć dużą część reformy. 
Eunomia Research & Consul-
ting rekomenduje Polsce, by to 

producenci ponosili w znacznie 
wyższym stopniu ciężar kosz-
tów zmiany systemu. Minister-
stwo Klimatu i Środowiska pra-
cuje nad ustawą o rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta. 
Nowe przepisy wprowadzą tzw. 
opłatę opakowaniową oraz wy-
nagrodzenie od producentów na 
rzecz operatora systemu. To ich 
pieniądze mają pokrywać kosz-
ty selektywnej zbiórki odpadów, 
transportu oraz recyklingu. Pro-
pozycja jest taka, by opłata opa-
kowaniowa wynosiła 50 gr za 
kilogram opakowań. Recyklerzy 
twierdzą, że to za mało i pro-
ponują co najmniej cztery razy  
więcej.   

Prace nad nowym systemem 
kaucyjnym przeciągają się. Jest 
jednak szansa na unormowanie 
rynku. Być może nawet jeszcze 
w tym roku. Eksperci podkre-
ślają jednak, że ani w Europie, 
ani na świecie nie ma idealne-
go wzorca, na którym można by 
było oprzeć polskie rozwiąza-
nia. Wiele zależy nie tylko od 
animowania określonych me-
chanizmów rynkowych, ale tak-
że od świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. 

Niewątpliwie nowy system 
kaucyjny powinien być jak naj-
prostszy, transparentny i w peł-
ni zrozumiały dla wszystkich 
zainteresowanych jego funkcjo-
nowaniem, a konsumenci po-
winni otrzymać czas i szansę 
na to, by się go nauczyć. War-
to pamiętać, że butelki PET oraz 
szklane, puszki aluminiowe  
oraz opakowania wielomateria-
łowe do płynnej żywności – to  
ok. 30 proc. wszystkich opako-
wań, których używamy. 

wodzeniem można to powierzyć 
w dalszym ciągu producentom 
współpracującym w tym zakre-
sie z gminami.   

Niewątpliwie by reforma się 
sprawdziła, opakowania zebra-
ne przez sklepy muszą być re-
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KOSZTY SYSTEMU KAUCYJNEGO
Samo wprowadzenie systemu kaucyjnego na 
opakowania pet oraz na puszki aluminiowe to – 
według wyliczeń zrobionych jeszcze dwa lata 
temu –  koszt rzędu 350 mln zł. Jeśli miałyby 
zostać nim objęte także butelki szklane 
jednorazowego użytku, to kwota ta wzrasta do 
blisko 800 mln zł. Eksperci zauważają także, 
że koszty przerobu butelki szklanej włączonej 
w system to 20 gr za sztukę, co sprzedawcy 
wliczą sobie w cenę końcową produktu. 
Zdecydowanie taniej kosztuje przerobienie 
opakowania plastikowego (6–8 gr za sztukę). 
Najmniej, bo 2–3 gr, za puszkę aluminiową. 

Niewątpliwie nowy 
system kaucyjny 

powinien być 
jak najprostszy, 
transparentny 

i w pełni zrozumiały 
dla wszystkich 

zainteresowanych 
jego 

funkcjonowaniem.
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Demokracja ma wiele zalet – nawet w swojej obec-
nej formie, która jest bardzo daleka od ideału. 
Ma też jednak mnóstwo wad, pogłębiających zja-

wiska specyficzne dla dwóch ostatnich dekad, przede 
wszystkim te związane z rozwojem mediów, zwłaszcza 
społecznościowych. Zaczyna to trochę przypominać de-
mokrację, tak jak ją przedstawiał w „Polityce” Arystote-
les, uznając ją za jeden ze zwyrodniałych 
ustrojów. Dokładnie zaś – wynaturze-
nie politei, czyli dobrych rządów oby-
wateli. W demokracji – wskazuje Sta-
giryta – władzę sprawują ubodzy, 
odwrotnie niż w oligarchii. Sprawu-
ją ją jednak w sposób niekorzystny dla 
państwa i dla ogółu, wyłącznie w inte-
resie swojej grupy. 

Spójrzmy na Polskę w obecnej sy-
tuacji. Inflacja szaleje, a ludziom gro-
zi ubóstwo energetyczne. W jakimś 
stopniu to drugie jest skutkiem polity-
ki rządu, który wiedząc doskonale, że 
dosypywanie pieniędzy do systemu 
oznacza wyższą inflację, dosypuje ich 
mimo to na potęgę w celu przypodobania się tym, 
w których inflacja uderza. Maskowane jest to opowie-
ściami o konieczności ulżenia ludziom, ale przecież to 
tak jak z niegdysiejszymi metodami leczenia na przy-
kład roztworami rtęci: mogły nawet pomagać na krót-
ko, ale w dłuższym okresie skutki samej kuracji okazy-
wały się tak samo fatalne albo nierzadko gorsze niż 
choroba. 

I choć coraz większa część wyborców zaczyna sobie 
zdawać sprawę z powiązania dosypywania pieniędzy 
do systemu ze spadkiem ich siły nabywczej, to jednak 
politycy wciąż liczą na to, że ta racjonalna część umy-
słu elektoratu przegra z prostym odruchem: płacę za 

wszystko więcej, ale „oni mi dali”, więc jest mi trochę lżej. 
Można pomstować na to, że rządy – bo przecież nie 

tylko polski – wykazują się ekonomicznym populizmem. 
Tylko co to zmieni? Taka po prostu jest natura demo-
kracji. Zastosowanie faktycznie skutecznego środka wy-
magałoby przecież zrobienia czegoś, co się w krótkim 
okresie wyborcom naprawdę nie spodoba. Dobrze by-

łoby, żeby kiedyś – gdy będą sprzyjające 
okoliczności polityczne (wiem, to może 
nastąpić za wiele lat albo nigdy, ale 
zawsze można pomarzyć) – wprowa-
dzić do naszego systemu trwałe ogra-
niczenia dla takich poczynań. Dzisiaj 
tendencja jest raczej odwrotna – rzą-
dzący wspominali o zniesieniu reguły 
wydatkowej czy wykreśleniu z konsty-
tucji progu ostrożnościowego doty-
czącego wielkości zadłużenia w rela-
cji do rocznego PKB (nie więcej niż 60 
proc.). Jednak okazuje się, że zabez-
pieczenia, które obowiązują, są nie-
wystarczające. Dlatego powinny po-

jawić się kolejne, dotyczące przynajmniej 
dwóch kwestii. Pierwsza to wyprowadzanie zadłuże-

nia poza budżet, do różnego rodzaju funduszy. Druga 
to dosypywanie pieniędzy poprzez zwiększanie wydat-
ków socjalnych – ale nie tylko takich – w sytuacji galo-
pującej inflacji. Można sobie doskonale wyobrazić zasa-
dę, która będzie uzależniała możliwość kolejnych tego 
typu działań od wielkości inflacji właśnie. 

Skoro politycy sami nie są w stanie się powściągnąć 
– a nie są, bo taka jest natura współczesnej demokracji 
– to trzeba by im założyć wędzidło. Być może kiedyś 
zacznie się na ten temat prawdziwa dyskusja, a wtedy 
na pewno warto będzie przypomnieć czas, w którym 
właśnie żyjemy.

To tak jak 
z niegdysiejszymi 
metodami leczenia 
roztworami rtęci: 

mogły nawet 
pomagać na krótko, 

ale w dłuższym 
okresie skutki samej 
kuracji okazywały się 

nierzadko gorsze  
niż choroba.
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Coraz więcej  
zatorów płatniczych
Jak wynika z badania „skaner 
MŚP” przeprowadzonego przez 
BIG Infomonitor, problem z re-
gulowaniem faktur w ciągu ostat-
niego pół roku sygnalizuje aż  
37 proc. przedsiębiorców. Na 
opóźnienia w terminowym spły-
wie należności skarżą się zwłasz-
cza firmy małe i średnie, przede 
wszystkim producenckie. Naj-
mniej odczuwają problemy z płat-
nościami przedsiębiorcy z branży 
usługowej, która nadal trzyma się 
dość mocno. Wyjątkiem jest han-
del, gdzie opóźnienia przekra-
czają 60 dni. Najgorzej jest jed-
nak w przemyśle. Koresponduje to 
z wyraźnym słabnięciem koniunk-
tury gospodarczej (na przetermi-
nowane płatności skarży się tu co 
drugi przedsiębiorca).  

Poważny problem 
chińskiego giganta
Xiaomi – jeden z najwięk-
szych producentów smartfo-
nów na świecie, podjął decyzję 
o zwolnieniu 3 proc. swoich pra-
cowników. Oznacza to, że pra-
cę w firmie straci ok. 900 osób. 
Zwolnienia w Xiaomi to efekt 
słabych wyników przedsię-
biorstwa. W drugim kwartale 
br. wartość sprzedaży sięgnę-
ła poziomu 70,71 mld juanów, 
co oznacza spadek o 20 proc. 
względem analogicznego okresu 
roku poprzedniego. Czas między 
kwietniem a czerwcem był dru-
gim kolejnym kwartałem, w któ-
rym Xiaomi notowało podobne 
spadki, co ma miejsce pierwszy 
raz w historii firmy. 

Najszybsze łącza, jeśli chodzi o In-
ternet mobilny, działały w wakacje 
w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, osiągając tam prędkość pobie-
rania na poziomie 120,35 Mb/s. Na 
podium w tym zestawieniu znala-
zły się Katar (117,43 Mb/s) oraz Ko-
rea Płd. (109,65 Mb/s). Polska za-
jęła odległe 49. miejsce. W naszym 
kraju średnia prędkość ściągania 
danych w sieciach mobilnych wy-

nosiła 36,94 Mb/s, zaś wysyłania  
– 7,65 Mb/s. Z kolei najszybszy Inter-
net stacjonarny posiadali użytkowni-
cy w Chile (212,98 Mb/s). Na 2. pozy-
cji znalazł się Singapur z wynikiem 
211,36 Mb/s, a podium zamknęła Taj-
landia z prędkością sieci na pozio-
mie 189,14 Mb/s. Polska znalazła się 
na 33. miejscu, ze średnią prędkością 
pobierania na poziomie 89,79 Mb/s 
oraz wysyłania 30,36 Mb/s. 

Gdzie jest najszybszy Internet?

FELIETON

Aby złagodzić Niemcom skut-
ki rosnących cen surowców, władze 
w Berlinie podjęły decyzję o rady-
kalnej obniżce podatku VAT, którym 
obłożony jest gaz. Do 2024 r. będzie 
on opodatkowany stawką 7 proc. 
(obecnie wynosi 19 proc.). Wcze-

śniej niemiecki rząd wprowadził już 
subwencje i dopłaca 2,4 eurocenta 
do każdej kilowatogodziny zużytej 
energii przez konsumentów i firmy. 
Dotacje te będą kosztowały budżet 
30 mld euro. Obniżka VAT ma wejść 
w życie od października tego roku. 

Niemcy walczą z kryzysem energetycznym



wana jest całkowicie bezpiecz-
na, oczywiście pod warunkiem 
wykorzystywania jej świadomie 
i zgodnie z przeznaczeniem. Je-
żeli zapewnimy tym ogniwom 
właściwe warunki pracy, w tym 
odpowiednie ich kondycjono-
wanie termiczne, oraz będzie-
my kontrolować proces ładowa-
nia i rozładowywania, możemy 
być pewni długiego i skuteczne-
go działania – tłumaczy Tade-
usz Boruciński, doradca zarządu 
spółki 4en S.A.

Bezpieczny system
Co jest największym atutem tych 
magazynów w porównaniu z od-
powiednikami z zagranicy? – 
Przede wszystkim to, że jest to 
polska myśl techniczna powsta-
ła w wyniku wszechstronnych 
analiz i badań realnych rozwią-
zań, które przez wiele lat pro-
wadziliśmy. Nasza technolo-
gia gwarantuje układ całkowicie 
bezpieczny o wysokiej spraw-
ności oraz dojrzałości technicz-
nej. Jesteśmy w stanie w pełni 
kontrolować, na każdym etapie, 
wszystkie procesy, które za-
chodzą w naszych magazynach 
energii. Nie jesteśmy od niko-
go zależni, bowiem technologia, 
w jakiej produkowane są te ma-
gazyny, od A do Z jest całkowi-
cie nasza – zaznacza Tadeusz 
Boruciński.

Druga ważna zaleta to ta, że 
magazyny FlexPower są pro-
dukowane oraz obsługiwane 
w Polsce przez rodzime pod-
mioty. Poza ogniwami akumula-
torowymi wszystkie podzespo-
ły są zaprojektowane przez 4en 
oraz produkowane lokalnie. Ser-
wis, wsparcie integratorskie, gwa-
rancyjne i pogwarancyjne jest 
dostępne lokalnie. Magazyny są 
dostosowane do polskich warun-
ków klimatycznych oraz specyfi-
ki naszej sieci energetycznej. Na 
bieżąco adresowane są zmiany 
wymagań legislacyjnych i tech-
nicznych, gwarantując bezpiecz-
ną i bezproblemową eksploata-
cję magazynów energii.

Mobilne magazyny
A wszystko zaczęło się od stwo-
rzenia mobilnych magazy-
nów energii przeznaczonych 
do pojazdów specjalistycznych. 
Taki magazyn składa się z mo-
dułów, które nie zajmują dużo 
miejsca i które można dowol-
nie skalować. Jeden moduł o wy-
miarach 100 cm x 70 cm x 10 cm 
i wadze ok. 100 kg dysponuje  
pojemnością 13 kWh.

– Pierwszym na-
szym zamiarem 
było stworzenie 
mobilnych ma-
gazynów ener-
gii. Ze względu 

Korzystając z innowacji, ja-
kimi są nowoczesne ma-
gazyny energii, jesteśmy 

w stanie kontynuować proces 
transformacji sektora energe-
tycznego poprzez gromadze-
nie nadwyżek energii podczas 
szczytowej produkcji i później-
sze jej wykorzystanie w chwi-
li niedoborów sieciowych. Krótko 
mówiąc, inwestycje w magazy-
ny energii to cywilizacyjna ko-
nieczność w celu zapewnienia 
stabilnych dostaw energii, czyli 
zagwarantowania nam wszyst-
kim bezpieczeństwa energe-
tycznego. Rację mają więc ci, któ-
rzy twierdzą, że magazyny te 
są elementem koniecznym, by 
z powodzeniem przeprowadzić 
transformację energetyczną. 

Nasza myśl techniczna
Warto w tym kontekście zauwa-
żyć, że technologii dotyczącej 
skutecznego i bezpiecznego ma-
gazynowania energii nie musi-
my do Polski znikąd sprowadzać. 
Okazuje się, że w kraju produku-
jemy magazyny energii będące 
w całości polską myślą technicz-
ną i technologiczną. To magazy-
ny energii elektrycznej FlexPo-
wer od firmy 4en S.A., która 
powstała na bazie doświadczeń 
polskiej GRUPY WB. Nad tech-
nologią wykorzystaną w tych 
magazynach od wielu lat pracują 
najlepsi polscy inżynierowie.

– Nasze magazyny bazu-
ją na ogniwach litowo-jonowych. 
To technologia o dużej gęsto-
ści energii elektrycznej, która jest 
dojrzała technologicznie i sze-
roko dostępna. Użyte ogniwa są 
przewidywalne co do źródeł do-
staw, a chemia w nich zastoso-
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Tadeusz BORUCIŃSKI, doradca zarządu spółki 4en S.A.:
Nasza technologia gwarantuje układ całkowicie bezpieczny o wyso-
kiej sprawności oraz dojrzałości technicznej. Jesteśmy w stanie 
w pełni kontrolować, na każdym etapie, wszystkie procesy, 
które zachodzą w naszych magazynach energii. Nie jesteśmy  
od nikogo zależni, bowiem technologia, w jakiej produkowa-
ne są te magazyny, od A do Z jest całkowicie nasza.

Polskie magazyny energii  
– gwarant stabilności
i bezpieczeństwa

Przejście z paliw kopalnych, których czas nieuchronnie będzie dobiegał końca, 
na system w pełni oparty o odnawialne źródła energii, będzie wymagało 
ciągłego bilansowania produkcji oraz zużycia energii. Do tego niezbędne 
są magazyny energii, których rola i znaczenie z miesiąca na miesiąc będą 
wzrastać. Krzysztof  BUDKA

13
kWh  

pojemności
dysponuje  

jeden moduł 
o wymiarach 

100 cm  
x 70 cm  
x 10 cm  
i wadze  

ok. 100 kg.



bilności. Kiedy popatrzymy na 
Polskę z lotu ptaka, zobaczy-
my, że sieć dróg nie pokrywa 
się z siecią energetyczną. Bu-
dując więc jakąkolwiek stację ła-
dowania pojazdów, trzeba wy-
posażyć ją w odpowiednią ilość 
energii, a duże przyłącza ener-

getyczne to dodatkowy 
czas, większe koszty 

i straty energii, z któ-
rymi trzeba się liczyć. 
Łatwiej jest więc po-
stawić przy stacji od-
powiedniej wielko-
ści magazyn energii, 
który przy okazji bę-
dzie dla niej dodat-
kowym zabezpiecze-
niem w przypadku 
braku dostaw prądu.

Konieczna 
rzeczywistość
Zastosowań dla ma-
gazynów energii jest 
i będzie coraz więcej. 
To technologia, w któ-
rą już dziś trzeba in-
westować. A skoro tak, 
to warto korzystać 
z całkowicie polskiej 
technologii, naszych 

rodzimych rozwiązań, 
które gwarantują skuteczność, 
bezpieczeństwo bierne i czynne 
oraz całkowite zarządzanie.

– Magazynowanie energii to 
nie przyszłość, to już konieczna 
rzeczywistość – podkreśla Ta-
deusz Boruciński.

Również dla nas, więc do te-
matu związanego z zastoso-
waniem tych innowacyjnych 
rozwiązań na łamach „Forum 
Polskiej Gospodarki” niebawem 
wrócimy. 

na to, że tego typu magazy-
ny potrzebują wysokich gęsto-
ści energii oraz wysokich mocy 
przy ładowaniu i rozładowa-
niu, wymusiło to na nas opra-
cowanie specjalnych syste-
mów sterowania, zabezpieczeń 
oraz aktywnego kondycjonowa-
nia termicznego. Chodziło o to, 
by w każdym momencie zacho-
wać optymalny stan pracy ogniw 
akumulatorowych. Dziś z czy-
stym sumieniem możemy po-
wiedzieć, że systemy zarządza-
nia magazynem, zabezpieczeń 
i kondycjonowania termiczne-
go, które udało się nam opraco-
wać, są unikalne w skali świato-
wej – mówi przedstawiciel spółki  
4en S.A.

– Rozpoczynając pracę nad 
aplikacjami pojazdowymi, zda-
waliśmy sobie sprawę, że przy 
mobilnych warunkach eksplo-
atacji prędzej czy później musi 
nastąpić degradacja ogniw aku-
mulatorowych, co sprawi, że 
z czasem utracą funkcjonalność, 
jaka jest wymagana w eksploata-
cji pojazdów specjalistycznych. 
Należało więc zapewnić tym ma-
gazynom drugie życie, już nie 
tak wymagające jak w przypadku 
mobilnych platform, ale takie, by 
bezpiecznie nadal można było 
z nich korzystać. One nadal mia-
ły swoją wartość i w przypadkach 
stabilnych poborów energii wciąż 
pozostawały wysoko sprawne. 
To doprowadziło nas do opraco-
wania technologii stacjonarnych 
magazynów energii – dodaje Ta-
deusz Boruciński.

Farmy energetyczne
Stacjonarne magazyny ener-
gii również są skalowalne, jest 

to wyłącznie kwestia tego, co 
tak naprawdę chcemy zaimple-
mentować. Z takich skalowanych 
modułów można zbudować 
duży kontener będący samowy-
starczalnym magazynem ener-
gii o pojemności 1MWh, który 
także można skalować i budo-
wać farmy energetycz-
ne. To optymalne roz-
wiązanie stwarzające 
stabilny przepływ 
energii przy jed-
noczesnej redukcji 
kosztów i powierzch-
ni zabudowy.

Gdzie i przez 
kogo mogą być te 
stacjonarne maga-
zyny energii wyko-
rzystywane? Przede 
wszystkim będą sta-
bilizować sieć ener-
getyczną całego 
kraju. Wykorzysta-
ją w pełni poten-
cjał kapryśnych źró-
deł odnawialnych, 
jakim jest słońce 
i wiatr, magazynując 
nadmiar niezużytej 
energii wyproduko-
wanej z ich udziałem. 
Zastosowane w do-
mach i miastach będą reduko-
wać koszty przewymiarowa-
nych przyłączy energetycznych 
i dodatkowo tworzyć tzw. wy-
spy energetyczne. Dziś polskie 
prawo nie przewiduje tworze-
nia tego typu wysp, ale one prę-
dzej czy później będą powsta-
wać i tutaj prawo będzie musiało 
reagować na wyzwania związa-
ne z rozwojem energetyki. 

Magazyny będą wspoma-
gać także rozwój elektromo-
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Kiedy popatrzymy 
na Polskę z lotu 

ptaka, zobaczymy, 
że sieć dróg nie 

pokrywa się z siecią 
energetyczną. 
Budując więc 

jakąkolwiek stację 
ładowania pojazdów, 

trzeba wyposażyć 
ją w odpowiednią 

ilość energii, 
a duże przyłącza 
energetyczne to 
dodatkowy czas, 
większe koszty 
i straty energii, 

z którymi trzeba  
się liczyć. 



transakcji NFT na całym świecie 
wzrosła w ciągu zaledwie roku 
o 21 350 proc.(!) – z 82,5 mln 
dolarów w 2020 r. do ponad 17 
mld dolarów w 2021 r. Zazna-
czyć trzeba, że mowa tu przede 
wszystkim o transakcjach bez 
pośredników.

Co to jest NFT?
Tokenizacja daje możliwości fi-
nansowania wielu projektów. 
NFT – będąc wyjątkowym toke-
nem – kojarzy się jednak głów-
nie ze sztuką. Przede wszyst-
kim za sprawą sprzedanego za 
69,3 mln dolarów obrazu Mi-
ke’a Winkelmanna „Everydays: 

W iększość ludzi, sły-
sząc o tokenie i trans-
akcjach opartych 

o kryptowaluty, wrzuca te poję-
cia do jednego worka i ucieka od 
tematu z wymówką, że nie inte-
resuje się tymi technologiczny-
mi bańkami finansowymi, które 
i tak zaraz pękną. Czy słusznie? 
Jak pokazuje historia, za poje-

dynczymi udogodnieniami czę-
sto kryje się dużo głębsza myśl, 
która potrafi zmienić świat.

Jeśli niedowiarków nie prze-
konuje innowacyjność tego me-
chanizmu, to mogą spojrzeć na 
kwoty: według raportu Non-
Fungible.com, który powstał 
przy wsparciu L’Atelier BNP Pa-
ribas, łączna wartość wszystkich 

wyjątkowy, a więc nie można go 
w żaden sposób wymienić na 
inny czy do innego porównać. 
Może to być zarówno dom, po-
plamiony dres celebryty czy… 
„Mona Lisa”. Każda z tych rze-
czy jest niewymienialnym akty-
wem, co stoi w przeciwieństwie 
do wymienialnego pieniądza czy 
kryptowalut.

Pożądany status
Jeśli zrozumiemy, że dzięki tej 
technologii bez zbędnych po-
średników, notariuszy, praw-
ników etc. możemy handlować 
prawami własności, to zauważy-
my wiele możliwości. Na przy-
kład tę, jak może to uprościć 
kupno domu! Jednak rozwiązań 
jest więcej. Najciekawsze bo-
daj zastosowania token NFT ma 
w sztuce, która z natury rzeczy 
powinna być niepodrabialna. 
Dodatkowo arcyciekawe są moż-
liwości uzyskane przez cyfro-
wych twórców.

Wyobraźmy sobie artystów 
tworzących grafiki komputero-
we. Mogą oni oczywiście, dzię-
ki prawom własności intelek-
tualnej, chronić nieuprawnione 
powielanie wizerunku – jednak 
w praktyce jest to bardzo trudne. 
Przy użyciu tokenów NFT twór-
cy mogą sprzedać certyfiko-
wane prawo do swojego dzieła. 
Mimo że będzie ono widoczne 
dalej w sieci w wolnym dostępie, 
to uzyskają oni znaczący pro-
fit ze sprzedaży, a nawet – przy 
odpowiednim zaprogramowaniu 
NFT – z dalszego obrotu danym 
dobrem. Mimo iż jest to bardzo 
nieintuicyjne (bo kto chciałby 
płacić za produkt, z którego każ-
dy może skorzystać za darmo?) 

nie inaczej dzieje się od zawsze 
ze sztuką materialną – ideal-
nych kopii np. kultowych obra-
zów jest bez liku, jednak jedynie 
oryginał – prawo własności do 
niego – daje pożądany status.

Do tokenizacji nadaje się 
wszystko, a więc również każ-
dy rodzaj sztuki. Znany zespół 
rockowy Kings of Leon wraz ze 
swoją nową płytą wypuścił se-
rię unikatowych tokenów pozwa-
lających na dostęp do dodatko-
wych ścieżek dźwiękowych. Żeby 
uatrakcyjnić sprzedaż, zespół 
zagwarantował każdemu po-
siadaczowi takiego tokena czte-
ry miejsca w pierwszym rzędzie 
na wszystkie swoje koncerty. Ta-
kie dodatkowe profity zwiększają 
możliwości budowania społecz-
ności wokół artystów. Wprowa-
dzona przez zespół sprzedaż 
zszokowała branżę muzyczną 
także przez to, że cały dochód 
poszedł bezpośrednio do mu-
zyków. Pominięci zostali mene-
dżerowie, producenci i – przede 
wszystkim – wytwórnia, która 
w tej branży zazwyczaj zgarnia 
lwią część przychodów.

Ponieważ możliwości cyfro-
wych praw własności są nie-
skończone, nic dziwnego, że po-
jawia się coraz więcej nowych, 
głośnych transferów. Jednym 
z nich była sprzedaż pierwsze-
go w historii tweeta za 2,9 mln 
dolarów, który i tak wciąż można 
zobaczyć na portalu spod znaku 
niebieskiego ptaszka.

Wady i zalety
Tak duża rewolucja w prawach 
własności, które są fundamen-
tem naszej cywilizacji, nie może 
przejść bez dyskusji nad wadami 

the First 5000 Days” składa-
jącego się z pięciu tysięcy gra-
fik komputerowych. Jak wygląda 
to arcydzieło? Ponieważ jest cy-
frowe, można je w każdej chwili 
zobaczyć online w wolnym do-
stępie. Kupujący zdobył bowiem 
za astronomiczną kwotę jedy-
nie certyfikat własności, bo tym 
właśnie jest NFT.

Cofnijmy się kilka kroków, 
żeby zrozumieć technologię 
stojącą za możliwością posia-
dania zdecentralizowanych, za-
pisanych w systemie zero-je-
dynkowym praw własności. 
Kluczem do wielu kwestii jest 
sieć blockchain. W uproszcze-
niu jest to technologia opiera-
jąca się na zdecentralizowanym 
systemie zapisującym i weryfi-
kującym dane przez wszystkie 
podłączone do sieci komputery. 
Dzięki temu system jest odpor-
ny na wszelkie możliwe hako-
wanie i centralizację, gdyż każdy 
członek społeczności widzi pró-
by oszustwa, próby potencjal-
nych zmian oraz odpisywania 
danych i automatycznie może je 
blokować.

Stała weryfikacja danych 
może stać się drogą do wie-
lu możliwości. Przykładowo – 
gdyby CV zamieszczone było 
w blockchainie, to każda dodat-
kowo wpisana umiejętność czy 
doświadczenie widoczne było-
by dla wszystkich i możliwe do 
zweryfikowania przez poprzed-
niego pracodawcę czy też kogo-
kolwiek innego.

Jest to kluczowa funkcja dla 
NTF – niewymienialnego to-
kenu. Jego niewymienialność 
oznacza, że może być on sprze-
dany, jednak każdy z nich jest 
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Nadciąga era tokenizacji
Technologia daje coraz większe możliwości, również 
jeśli chodzi o twórczość artystyczną. Blockchain 
potrafi znacznie ułatwić certyfikowanie praw własności 
do unikatowych przedmiotów, a tokeny NFT  
już są gotowe, by zrewolucjonizować świat biznesu.                     
 Marcin  KACPRZAK

69,3
mln  

dolarów
zapłacono  
za obraz  

Mike’a Win-
kelmanna 

„Everydays: 
the First 

5000 Days” 
składający się 

z pięciu  
tysięcy grafik 
komputero-

wych.
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Istnieje też druga strona me-
dalu. Nie wiadomo, jak na spo-
łeczną kontrolę praw własności 
zareagują poszczególne pań-
stwa, będące do tej pory głów-
nym egzekwującym kwestie 
wiarygodności. Wątpliwym jest, 
by którekolwiek chciało pozbyć 
się aparatu kontroli nad życiem 
gospodarczym.

Możliwe także, że wydawane 
teraz w ten sposób horrendalne 
kwoty na dzieła sztuki są jedynie 
ulotną modą i bańką finansową 
pompowaną przez celebrytów 
i influencerów, którzy (choćby 
tylko dla prestiżu) chcą znaleźć 
się w wąskim kręgu posiadaczy 
konkretnych NFT.

Do tego dodać trzeba jesz-
cze jeden problem związany 
z blockchainem, najlepiej wi-
doczny na przykładzie NFT. To 
kwestia energochłonności sys-
temu. Ciągła aktualizacja i za-
pisywanie wszelkich transakcji 
na wszystkich urządzeniach po-
chłania ogromne ilości energii. 
Szacuje się, że Etherum, na któ-
rym bazuje większość transak-
cji NFT, przyczynia się – w skali 
rocznej – do emisji śladu węglo-
wego wytwarzanego przez ten 
sam czas w całej Serbii.

W imię niezależności
Przyszłość NFT jest więc nie-
pewna. Świat wirtualny wkracza 
na płaszczyznę dotychczas nie-
spotykaną. Nie zmienia to fak-
tu, że coraz więcej osób przeko-
nuje się do tego, że NFT pozwala 
na większą niezależność nie tyl-
ko artystów, ale wszystkich ludzi 
chcących bez zbędnych podpi-
sów, pieczątek i pośredników do-
konywać legalnych transakcji. 

i zaletami tego systemu. Z pew-
nością trzeba oddać, że jest to 
ogromna szansa dla artystów na 
niezależność, na wyrwanie się 
z rąk pośredników, pracy pod in-
stytucjami, domami aukcyjnymi, 
wytwórniami, etc. i tym samym 
na zatrzymywanie stu procent 
należnych im zysków.

Wielu artystów korzysta 
z NFT nie tylko do sprzedaży 
swoich dzieł, ale tak napraw-
dę swojej marki i osoby. War-
tość tokenów zależy bowiem 

od tego, ile ludzie są skłonni za 
dany produkt zapłacić. Dobrze 
prosperujący i lubiany twór-
ca może liczyć na wzrost war-
tości swoich NFT w czasie. Jeśli 
jednak popełni tzw. nieakcep-
towalny społecznie błąd, nikt 
nie będzie chciał mieć z nim do 
czynienia i jego wartość spad-
nie do zera. Zbudowanie odpo-
wiedniej społeczności pozwa-
la jednak na wsłuchiwanie się 
w głos fanów i kontakt z nimi na 
własnych warunkach.
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z myślą o instalacji fotowoltaicz-
nej, ponieważ przełoży się to na 
dodatkowe korzyści. 

Ile to kosztuje? 
– Stacja ładowania Fronius Wat-
tpilot, którą oferujemy naszym 
klientom, to nowoczesne roz-
wiązanie służące do ładowa-
nia samochodu elektrycznego 
lub hybrydowego plug-in. Urzą-
dzenie Wattpilot GO zostało za-
programowane tak, aby w try-
bie ładowania pojazdu korzystało 
z nadwyżki prądu dostarczanej 
z zainstalowanej instalacji foto-
woltaicznej – mówi Remigiusz 
Markizański, kierownik Wydziału 
Sprzedaży Paneli Fotowoltaicz-
nych Energi Obrotu. 

Zakładając, że przeciętne 
miejskie auto elektryczne zużywa 
ok. 15 kWh na 100 km i w ciągu 

roku pokonuje około 20 tys. km, 
to pobiera około 3000 kWh 
energii elektrycznej. Do tej war-
tości należy dodać zużycie prą-
du w gospodarstwie domowym. 
Można przyjąć, że wynosi ono  
od 2000 do 4000 kWh. Całko-
wite zapotrzebowanie na ener-
gię będzie więc oscylować 
w okolicach 7000 kWh. 

Taką ilość prądu jest w stanie 
wyprodukować w ciągu roku in-
stalacja fotowoltaiczna o mocy  
7 kW.  Koszt jej zakupu i monta-
żu będzie zależał od kilku czyn-
ników, takich jak wybór kompo-
nentów czy sposobu montażu. 
Można przyjąć, że będzie to ok.  
40 tys. zł. Do tego trzeba doli-
czyć cenę stacji ładowania. Koń-
cowa kwota wydaje się wysoka, 
ale od tej sumy należy odjąć do-
tacje oraz ulgi podatkowe, z któ-
rych można skorzystać. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę te czyn-
niki i dodamy do nich oszczęd-
ności związane z korzystaniem 
z fotowoltaiki, inwestycja powin-
na zwrócić się już po kilku latach.

Wygoda i bezpieczeństwo
Użytkowanie samochodu elek-
trycznego jest bezpieczne, przy-
jazne dla środowiska oraz wy-
godne. – Dzięki mobilnej stacji 
ładowania Wattpilot Go pojazd 
można ładować w dowolnym 
miejscu, zarówno w domu, w pra-
cy, jak i podczas wakacyjnych 
podróży. Dodatkowo urządzenie 
posiada zabezpieczenie przed 
kradzieżą dzięki blokadzie gniaz-
da ładowania – wyjaśnia Remi-
giusz Markizański. 

Pod względem zasilania ła-
dowarka do samochodów 
elektrycznych i hybry-

dowych typu plug-in nie róż-
ni się wiele od innych domo-
wych urządzeń. Do jej działania 
potrzebna jest instalacja elek-
tryczna o napięciu 230V (jedno-
fazowa) lub 400V (trójfazowa). 
Biorąc jednak pod uwagę wydaj-
ność ładowania, bardziej odpo-
wiednie jest drugie rozwiązanie. 
Wyjścia trójfazowe przeważ-
nie występują tam, gdzie mogą 
być podpięte urządzenia o dużej 
mocy, a więc na przykład w ga-
rażu oraz kuchni.

Praktycznie każda ładowarka 
EV może być zasilana darmową 
energią ze słońca. Nie ma tu wła-
ściwie żadnych ograniczeń. War-
to jednak wybrać taką ładowar-
kę, która została zaprojektowana 

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z Energą 

Obrót

Auto zasilane energią z fotowoltaiki
Coraz więcej osób inwestuje w instalacje fotowoltaiczne. 
Powodem jest przede wszystkim chęć obniżenia 
rachunków za prąd. To doskonała okazja do pozyskania 
energii ze słońca do zasilania samochodu elektrycznego. 
Innowacyjne rozwiązanie łączące w sobie instalację 
fotowoltaiczną z ładowarką EV oferuje Energa Obrót.



się w mgnieniu oka. Ich sprzedaż 
trwała niecałe dwie godziny.

– Wiem, że kibicom marzy się 
swoisty hat-trick. Nie chcę nicze-
go deklarować, ale gorąco w to 
wierzymy i bardzo kibicujemy 
naszej drużynie. My, jako zwią-
zek, zrobiliśmy wszystko, aby re-
prezentacja mogła się jak najle-
piej przygotować do mistrzostw 
– deklaruje Sebastian Świderski, 
prezes Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej.

Ikona z Serbii
Na tegorocznym mundialu zoba-
czymy zupełnie inną personalnie 
drużynę od tej, która cztery lata 
temu przywiozła złoto z turnie-
ju rozgrywanego we Włoszech 
i Bułgarii. Zresztą mocno zmieni-
ła się też w stosunku do zespołu, 
która rok temu dotarł w Tokio do 
ćwierćfinału igrzysk. Po tamtym 
turnieju z polską reprezentacją 

Czy tę nową reprezenta-
cję stać na trzeci z rzędu 
medal mistrzostw świata? 

Oczywiście, co potwierdził brąz 
wywalczony niedawno w Lidze 
Narodów. Nam, kibicom marzy 
się rzecz jasna krążek w tym naj-
cenniejszym kolorze, choć trzeba 
zdawać sobie sprawę, że będzie 
o to niezwykle ciężko. Na szczę-
ście polscy siatkarze już nie raz 
i nie dwa udowadniali, że dla nich 
niemożliwe nie istnieje. 

Znów na polskich parkietach
Tegoroczny siatkarski mundial 
miał odbyć się w Rosji, jednak 
z oczywistych powodów już w lu-
tym było wiadomo, że tam się 
nie odbędzie. Po napaści Rosji na 
Ukrainę FIVB wykluczyła repre-
zentację tego pierwszego kraju 
z turnieju i rozpoczęła pilne po-
szukiwania zastępczej lokalizacji. 
Wybór padł na Polskę i Słowenię. 
To do tych dwóch krajów przenie-
siono tegoroczne zmagania naj-
lepszych reprezentacji świata. Tak 
więc po ośmiu latach siatkarski 
mundial wraca na polskie par-
kiety, choć tym razem tylko do 
Katowic i Gliwic. W spodku od-

będą się mecze „polskiej” grupy 
C oraz grupy A, w której zagra-
ją: Ukraina, Serbia, Tunezja i Por-
toryko. Pozostałe cztery grupy 
będą rozgrywały swoje mecze 
w dwóch halach w Lublanie. Me-
cze 1/8 finału oraz ćwierćfina-
łów podzielono po równo między 
Gliwice i Lublanę. Półfinały oraz 
mecze o brązowy i złoty medal 
odbędą się natomiast w katowic-
kim Spodku.

Nasza reprezentacja przy-
stąpi do turnieju w roli jednego 
z głównych kandydatów do me-
dalu – tego nie ma co ukrywać. 
Zespół, który od lat znajduje się 
w światowej czołówce, musi być 
stawiany w gronie faworytów do 
tytułu mistrza świata. Tak samo 
jak musi radzić sobie z ciężarem 
presji i oczekiwań. A te – mimo 
wpadki na igrzyskach w Tokio – 
wciąż są ogromne. Zresztą o tym, 
jak bardzo polscy kibice uwiel-
biają siatkówkę i jak mocno stę-
sknili się za wielkim turniejem or-
ganizowanym w naszym kraju 
(oraz jak wielkie mają apetyty na 
medal), najlepiej świadczy fakt, 
iż wszystkie bilety na spotkania 
rozgrywane w Polsce rozeszły 

go też doskonale kibice w Polsce, 
bo przecież jako trener Grupy 

Azoty ZAKSA Kędzie-
rzyn-Koźle wygrał 
z tą drużyną m.in. Ligę 
Mistrzów. Jako selek-
cjoner Biało-czerwo-
nych zresztą też już 
zdążył wywalczyć 
pierwszy krążek – 
brąz w tegorocznej Li-
dze Narodów. 

Zmiana trenera to 
nie jedyna istotna ro-
szada personalna 
w polskiej reprezen-

tacji. Z drużyną pożegnał się jej 
wieloletni kapitan i lider Michał 
Kubiak. Nie ma w niej również Fa-
biana Drzyzgi – etatowego roz-
grywającego za poprzednie-
go selekcjonera. Grbić do tej roli 
upatrzył sobie Marcina Janusza, 
który jak na razie odwdzięcza się 
bardzo udanymi występami.

– Reprezentacja Polski jest 
dziś zupełnie inną drużyną. 
Wcale jednak nie słabszą. Ana-
lizowaliśmy ostatnio składy i wy-
szło nam, że z obecnej kadry 
tylko Paweł Zatorski jest podwój-
nym mistrzem świata. Myślę jed-
nak, że zawodnicy, którzy ostat-
nio dołączyli do reprezentacji, są 
bardzo doświadczeni na arenie 
międzynarodowej. Kadra jest zu-
pełnie inna niż cztery czy osiem 
lat temu, ale słusznie nadal jeste-
śmy stawiani w roli jednego z fa-
worytów – zapewnia Sebastian 
Świderski.      

Nowy lider i kapitan
Liderem i kapitanem „nowej” re-
prezentacji został Bartosz Kurek. 
Jeden z najlepszych siatkarzy 
świata, mistrz Europy z 2009 r. 
i mistrz świata z 2018 r. udowad-
nia, że w tej roli spisuje się zna-
komicie. Sam turnieju jednak nie 
wygra. Wiele zależeć będzie od 
tego, w jakiej formie zobaczy-
my innych naszych czołowych 
reprezentantów: Kamila Seme-
niuka, Aleksandra Śliwkę, To-
masza Fornala, Mateusza Bień-
ka czy Jakuba Kochanowskiego. 
I tylko szkoda, że do tak ważne-
go turnieju nie zdążył w stu pro-
centach wykurować się Wilfredo 
Leon, który 7 czerwca przeszedł 
w Szwecji operację więzadła 
rzepki. Przez pewien czas wyda-
wało się, że pochodzący z Kuby 
zawodnik znajdzie się w mun-
dialowej kadrze, jednak Nikola 
Grbić dwa tygodnie przed tur-
niejem rozwiał te przypuszcze-
nia, tłumacząc: – Ja napraw-
dę chciałem, by Leon był z nami 
w drużynie, ale jeśli nie grasz 
w siatkówkę przez trzy miesią-
ce i wracasz do zespołu, który 
ćwiczy z prędkością 100 km/h, 
to jest to bardzo trudne. Zaga-
niając teraz Wilfredo do pracy, 
ryzykowalibyśmy jego kolejną 
kontuzję. Nie zmienia to faktu, że 
i bez Wilfredo Leona tę drużynę 
stać na kolejny sukces.

Pierwszy mecz turnieju Po-
lacy zagrają już 26 sierpnia 
z Bułgarią. 

rozstał się przede wszystkim tre-
ner Vital Heynen. Belga na sta-
nowisku selekcjonera 
zastąpił Serb Nicola 
Grbić – jeden z naj-
lepszych i najwybit-
niejszych siatkarzy 
świata przełomu XX 
i XXI wieku. Multi-
medalista i zdobyw-
ca wielu pucharów 
zarówno w barwach 
klubowych, jak i z re-
prezentacją najpierw 
Jugosławii, a potem 
Serbii i Czarnogóry 
oraz Serbii. Krótko mówiąc, wiel-
ka siatkarska ikona. Po zakończe-
niu kariery zawodniczej od razu 
został trenerem i też już zdążył 
zapisać się w tej roli znakomicie. 
Jako selekcjoner Serbów zdobył 
z tą reprezentacją złoto i srebro 
w Lidze Światowej, a także brąz 
w mistrzostwach Europy. Znają 
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Polscy siatkarze celują w hat-tricka
Na przełomie sierpnia i września polscy siatkarze będą 
bronić „podwójnego” tytułu mistrza świata z 2014 
i 2018 roku. Z nowym trenerem Nikolą Grbiciem, 
zmienionym po igrzyskach w Tokio zespołem, ale 
wciąż ze wsparciem PKN ORLEN. W pierwszej 
fazie turnieju Biało-czerwoni zmierzą się z Bułgarią, 
Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi.

Podczas te-
gorocznej Ligi 
Narodów pol-
scy siatkarze 
potwierdzili,  
że wciąż nale-
żą do świato-
wej czołówki.

Materiał 
powstał  

we współpracy  
z PKN ORLEN

fo
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O tym, jak bardzo 
polscy kibice 

uwielbiają siatkówkę, 
najlepiej świadczy 
fakt, iż wszystkie 

bilety na spotkania 
rozgrywane w Polsce 
rozeszły się w niecałe 

dwie godziny.



suje Richard Turrin, w książce 
„Rewolucja finansowa w Chinach. 
Koniec gotówki – cyfrowy juan”. 
Autor od 10 lata mieszka i pra-
cuje w Szanghaju, gdzie jest nie-
zależnym konsultantem specja-
lizującym się w rozwoju fintechu. 
Znalazł się na liście 100 najbar-
dziej wpływowych influencerów 
z obszaru nowoczesnych instru-
mentów finansowych. Pracował 
m.in. w IBM i w globalnych ban-
kach inwestycyjnych.

Radykalny skok
Jak podaje Turrin, w 2019 r. war-
tość mobilnych płatności w Chi-

C hiny nie zakazują uży-
wania gotówki, ale w cią-
gu ostatniej dekady 

nastąpił tam rewolucyjny pro-
ces przechodzenia na płatno-
ści mobilne i coraz trudniej na-
być tam coś za gotówkę, nawet 
w najmniejszych sklepach. Za-

kupy zdominowała technologia 
generowania QR kodów, która 
umożliwia płacenie za wszystko 
smartfonem.

Zjawiska związane z radykal-
nymi zmianami w płatnościach 
w Chinach i proces wprowadza-
nia cyfrowej waluty (CBDS) opi-

między osobami przy użyciu 
e-maila lub nr telefonu) ta róż-
nica zmniejsza się do 125 razy. 
Oznacza to, że Chiny są obecnie 
najbardziej zcyfryzowanym pod 
względem płatności społeczeń-
stwem na świecie.

Z czego wynika rewolucja cy-
frowa w płatnościach w Państwie 
Środka? Zdaniem autora z sil-
niejszej pozycji koncernów tech-
nologicznych wobec banków, 
które w zasadzie je wchłonęły, 
i dzięki licencjom na prowadza-
nie działalności bankowej mają 
możliwość zakładania swoich 
banków, co nie jest możliwe na 

Zachodzie. Dzięki temu cyfryza-
cja następuje szybciej, jest bar-
dziej kompleksowa i wieloob-
szarowa. 

Podatny grunt
W Chinach następuje szybka in-
tegracja systemu bankowego 
i nowoczesnych technologii in-
formatycznych, powiązanych 
ze sprzedażą zarówno towa-
rów, jak i produktów finansowych 
przy wykorzystaniu algorytmów 
sztucznej inteligencji. Rynek in-
ternetowy w tym kraju opano-
wały Big Techy, takie jak Alibaba 
(właściciel Alipay) czy Tancent 

nach osiągnęła prawie 52 bln 
dol. i była ponad trzykrotnie 
większa od chińskiego PKB (14,4 
bln dol.). Płatności te stanowi-
ły 83 proc. wszystkich transakcji 
płatniczych w chińskiej gospo-
darce, a od 2013 r. ich wartość 
wzrosła 36-krotnie. Dla porów-
nania w USA w 2019 r. osiągnę-
ły poziom 98 mld dol. Oznacza 
to, że wartość chińskich płat-
ności mobilnych jest 500 razy 
większa od amerykańskich, przy 
czym chińskie PKB jest mniejsze 
od amerykańskiego o 1/3. Przy 
uwzględnieniu płatności peer 
to peer (transfery pieniężne po-
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Cyfrowa waluta to przyszłość?
W VII wieku w Chinach wymyślono papierowy 
pieniądz. Teraz państwo to zamierza zostać 
największym na świecie krajem bezgotówkowym. 
Czy mamy do czynienia z narzędziem mającym 
doprowadzić do zwiększenia władzy państwa  
nad obywatelem na niespotykaną dotychczas skalę?
 Konrad  RAJCA

52
bln dol.
osiągnęła 
w 2019 r. 
wartość  

mobilnych 
płatności 

w Chinach. 
Była ponad 
trzykrotnie 
większa od 

tamtejszego 
PKB.



FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI30 31FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

INNOWACJE Finansowa rewolucja

Chiny planują 
wprowadzić walutę 
scentralizowaną, 
emitowaną przez 
bank centralny, 

ale we współpracy 
z bankami 

komercyjnymi, 
z dużą rolą Big 

Techów traktowanych 
jako portfele dla 
cyfrowego juana.

bez pokrycia. Wszystkie tokeny 
walutowe mają pełne pokrycie 
w gotówce, która ma funkcjono-
wać równolegle z cyfrowym ju-
anem. Obowiązują jednak pew-
ne limity płatności.

Wśród korzyści 
wymienia się tak-
że możliwość włą-
czenia do systemu 
finansowego rzesz 
w y k l u c z o n y c h , 
biedniejszych grup 
ludności, które do-
tychczas mia-
ły problem z nie-
d o s t ę p n o ś c i ą 
systemu banko-
wego i finansowe-
go i ułatwienie im 
dostępu do tanie-
go kredytu dzię-
ki cyfryzacji zdol-

ności kredytowej. Mówi się także 
o możliwościach szybszej i bar-
dziej elastycznej polityki pie-
niężnej, a także o ułatwieniach 
w wypłatach pensji np. w sekto-
rze publicznym.

(właściciel platformy WeChat). 
AliPay i WeChat nie są zwykły-
mi platformami płatniczymi, ale 
aplikacjami, dzięki którym moż-
na się komunikować, rozliczać, 
płacić rachunki za mieszkanie, za 
taksówkę, szkołę, zakupy, rezer-
wować bilety na samolot, wizytę 
u lekarza czy kupić ubezpiecze-
nie albo wziąć kredyt. Dziś w Chi-
nach nie jest możliwe normalne 
funkcjonowanie bez smartfona 
i odpowiednich aplikacji.
Cyfrowa waluta trafiła więc tam 
na podatny grunt – społeczeń-
stwo, gdzie transakcje bezgo-
tówkowe są dziś dla zdecydo-
wanej większość często jedyną 
formą płatności. Inaczej wygląda 
sytuacja na Zachodzie, gdzie cy-
fryzacja postępuje wolniej, po-
nieważ jesteśmy bardziej przy-
wiązani do gotówki, a banki mają 
silniejszą pozycję.

Kontynuując trend rozwo-
ju płatności cyfrowych, Chiny od 
2014 r. pracują nad cyfrowym 
juanem – walutą państwową, 
w pełni cyfrową, emitowaną przez 
Bank Centralny, która ma peł-
ne pokrycie w gotówce. Umoż-
liwia ona dokonywanie płatno-
ści bez posiadania konta, a także 
bez konieczności dostępu do in-
ternetu pomiędzy osobami pry-
watnymi, firmami, a także między 
rządem a obywatelami. Zawiera 
także możliwość transakcji mię-
dzynarodowych. Obecnie walu-
ta ta funkcjonuje realnie w kilku 
prowincjach w fazie testowej, ale 
w nieodległym czasie planowa-
ne jest jej uruchomienie w całym 
kraju. 

Według danych z listopa-
da 2021 r. powstało tam już pra-
wie 140 mln osobistych portfeli 

elektronicznych i ponad 10 mln 
korporacyjnych, a kwota trans-
akcji z użyciem cyfrowego juana 
sięgnęła prawie 9 mld dol.

Czym jest cyfrowa waluta?
Formuła cyfrowej waluty (CBDS) 
opiera się najczęściej na techno-
logii kryptowalut, czyli blockcha-
in, choć nie musi tak być, co po-
kazuje chiński juan, który oparty 
jest na innej technologii, przy-
pominającej jednak blockcha-
in. Waluta ta może mieć także 
bardzo różne odcienie – uzależ-
nione od emitenta waluty – roli 
banku centralnego oraz banków 
komercyjnych, technologii (bar-
dziej scentralizowanej lub zde-
centralizowanej), ochrony pry-
watności, limitów transakcyjnych 
itp. Chiny planują wprowadzić 
walutę scentralizowaną, emi-
towaną przez bank centralny, 
ale we współpracy 
z bankami komer-
cyjnymi, z dużą rolą 
Big Techów, trakto-
wanych jako portfele 
dla cyfrowego juana. 
Nie znamy jeszcze 
finalnego kształ-
tu waluty, która zo-
stanie wprowadzona 
w całych Chinach.

Jakie korzyści bę-
dzie mógł odnieść 
użytkownik waluty 
cyfrowej? Oznacza 
ona likwidację kosz-
tów transakcyjnych, 
co wynika z eliminacji pośred-
ników, czyli banków. Do posia-
dania cyfrowego juana nie po-
trzeba posiadania konta w banku 
ani dostępu do internetu. Waluta 
cyfrowa nie jest walutą wirtualną 

wej, które może być teoretycz-
nie programowana w sposób 
pożądany dla emitenta, kreując 
np. zachowania konsumenckie 
czy określone możliwości wy-

korzystania waluty. Wa-
luta cyfrowa może 
mieć jednak wiele 
odcieni i sposobów 
zabezpieczeń, co jest 
kluczowe dla Za-
chodu, dlatego wie-
le krajów analizuje 
potencjalne korzyści 
z jej wprowadzania.

We wprowadza-
niu walut cyfro-
wych przodują kraje 
azjatyckie. Najbar-
dziej zaawansowane 
w jej wprowadzaniu 

są Chiny. Cyfrową wa-
lutę planują wprowadzić też In-
die, Tajlandia i Wietnam, z kolei 
w Afryce jest to Nigeria. Prace 
analityczne prowadzi też Au-
stralia. Walutę cyfrową wpro-
wadziła już Kambodża, funk-
cjonuje ona także na Bahamach. 

Ten rodzaj pieniądza wydaje 
się szczególnie atrakcyjny dla 
krajów, w których powszech-
ne są już transakcje cyfrowe 
i gdzie problemem jest niedo-
stępność systemu bankowego, 
wysoki poziom ubóstwa i niski 
rozwój infrastruktury finanso-
wej. Z kolei światowymi lidera-
mi w obszarze fintechu, kreują-
cymi nowe trendy w bankowości 
i finansach, są bogate Singapur 
i Hongkong.

Wyzwanie dla dolara?
Książka opisuje także historię 
rozwoju chińskiego rynku Big 
Techów, który stał się prelu-
dium do wprowadzenia waluty 
cyfrowej. Analizuje także histo-
rię kryzysów na chińskim rynku 
finansowym, które zdaniem au-
tora miały wpływ na dzisiejsze 
chińskie działania regulacyjne 
wobec wielkich chińskich korpo-
racji (oprócz przyczyn politycz-
nych).

Autor pisze także o walucie 
cyfrowej w kontekście między-
narodowym – jako wyzwaniu 
rzuconemu przez Chiny domi-
nującej roli dolara w świecie (do 
tego droga zdecydowanie jesz-
cze daleka) i cyfrowym juanie 
jako możliwym narzędziu reali-
zacji interesów Chin we współ-
pracy z krajami leżącymi na 
Nowym Jedwabnym Szklaku.

„Rewolucja finansowa w Chi-
nach. Koniec gotówki – cyfro-
wy juan” to ciekawa opowieść 
o rynku finansowym i cyfrowym 
nie tylko w Państwie Środka. 
Z pewnością warto śledzić, co 
robią w tym temacie Chińczy-
cy, ponieważ wchodzą na nowy, 
nieznany dotychczas grunt. 

Utrata prywatności?
Najczęściej poruszanym argu-
mentem na Zachodzie przeciwko 
cyfryzacji waluty są obawy przed 
utratą prywatności i inwigilacją 
transakcji. Z pewnością 
są to obawy uzasad-
nione. Transakcje go-
tówkowe najtrudniej 
namierzyć organom 
państwowym. Posia-
danie gotówki daje 
poczucie wolności od 
inwigilacji państwa, 
ale także utrudnia 
walkę ze zorganizo-
waną przestępczo-
ścią finansową. Pyta-
nie jednak, czy dzisiaj, 
zarówno na Zacho-
dzie, jak i w Chinach 
obecny poziom cyfry-
zacji i możliwości monitorowa-
nia zachowań i transakcji w inter-
necie nie otwiera już podobnych 
możliwości inwigilacji i śledzenia 
operacji?

Obawy może budzić także 
możliwy kształt waluty cyfro-
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Sukcesy Polski biorą się 
także z regularnego 
przyrostu liczby rodzin 

pszczelich pszczół miodnych. 
W latach 2009–2019 ich liczba 
wzrosła o około 50 proc. Coraz 
więcej osób decyduje się także 
na prowadzenie pasieki, a wiele 
już funkcjonujących regularnie 
się powiększa m.in. dzięki sen-
sownie skonstruowanym pro-
gramom wsparcia pszczelar-
stwa, finansowanych z budżetu 
krajowego i unijnego. Organi-
zowane szkolenia, dofinanso-
wania do zakupu sprzętu, leków 
zwalczających warrozę, urzą-
dzeń pasiecznych czy dopła-
ty do zakupu pszczół pozwala-
ją na ustawiczny rozwój sektora. 

Niemałą rolę odgrywają tak-
że postępująca profesjonali-
zacja polskiego pszczelarstwa 
oraz nowe produkty, na któ-
re coraz śmielej stawiają kon-
sumenci – propolis, mleczko 
pszczele, wosk pszczeli, pyłek 
czy pierzga. 

Rodzinny biznes
Najnowsze dane z 2021 r. wska-
zują, że liczba rodzin pszcze-
lich w Polsce sięgnęła niemal  
2 mln. To zauważalny wzrost 
wobec wyników z roku 2019, 
kiedy to w Polsce znajdowa-
ło się 1,68 mln rodzin. Wzrasta 

z Ukrainy oraz prawie 48 tys. ton 
z Chin. To odpowiednio 31 proc. 
i 28 proc. ogółu importu mio-
du do UE. Sama Unia zaspoka-
ja zaledwie 12 proc. światowej 
produkcji miodu. Przodują – od 
lat bez zmian – Chiny (26 proc. 
światowej produkcji). Wiele mio-
du dostarczają także Turcja  
(6 proc. ), Iran (5 proc.), Argen-
tyna (4 proc.) i Ukraina (4 proc.).

Problem z miodem, który na-
pływa na Stary Kontynent, po-
lega na tym, że częstokroć ma 
on faktycznie niewiele wspólne-
go z… miodem. Eksperci branży 
wskazują, że fałszowanie mio-
du odbywa się już na maso-
wą skalę i z roku na rok stanowi 
dla pszczelarzy coraz większy 
problem. Samo fałszerstwo nie 
opiera się dziś już tylko na „maj-
strowaniu” w procesie produk-
cyjnym, ale także na dokar-
mianiu pszczół sacharozą czy 
dodawaniem do gotowego pro-
duktu syropu glukozowo-fruk-
tozowego. Jak bumerang powta-
rza się także sytuacja, w której 
fałszowane są etykiety znajdu-
jące się na opakowaniach – tu 
próbuje się zatuszować faktycz-
ny kraj pochodzenia produk-
tu. To właśnie ostatnia kwestia 
zwróciła w ostatnim czasie bacz-
ną uwagę zrzeszonych w unij-
nych organizacjach pszczelarzy. 
Stało się tak dlatego, że miody 
importowane z Azji czy Ameryki 
Łacińskiej są zwykle o wiele tań-
sze niż krajowe wyroby wytwo-
rzone zgodnie ze sztuką. 

Miodowa dyrektywa
Kwestia właściwego etykieto-
wania produktów pszczelich już 
niedługo może zostać ucywi-
lizowana. Wszystko za spra-
wą dyrektywy miodowej, która 
ma wprowadzić możliwość peł-
nej identyfikowalności produktu. 
Branża domaga się, aby na ety-
kietach znalazła się informacja 
dotycząca każdego kraju, z któ-
rego pochodzi miód w opako-
waniu wraz z jego procentowym 
udziałem w odniesieniu do kon-
kretnego państwa. Dziś produ-
cenci mają obowiązek informo-
wać wyłącznie o tym, że produkt 
stanowi mieszankę miodów, ale 
ta wiedza niewiele daje kon-
sumentowi. Jak przypomina-
ją przedstawiciele sektora, już 
dziś wiele państw w UE stosuje 
podobne rozwiązania, ale teraz 
przyszedł czas, aby przenieść je 
na grunt unijny. 

Zmora pszczelarzy
Zmiana prawa wspólnotowego 
dotyczyć ma także ważnej kwe-
stii warrozy, czyli choroby stano-
wiącej zmorę pszczelarzy. Oka-
zuje się bowiem, że część krajów 
nie może stosować leków prze-
ciw warrozie, podczas gdy w in-
nych są one z powodzeniem 
wykorzystywane do ochrony ro-
dzin pszczelich. Poradzenie sobie 
z chorobą przełożyć mogłoby się 
na wzrost produkcji miodu w UE, 
a tym samym na ograniczenie 
skali importu niskiej jakości su-
rowca z krajów pozaunijnych. 

też liczba pszczelarzy, których 
gospodaruje dziś w kraju ponad 
40 tys. – głównie w formule go-
spodarstw rodzinnych. Nowych 
adeptów sztuki pszczelarskiej 
kuszą dofinansowania oraz 
względna stabilność rynku, któ-
ry w 2021 r. w zasadzie utrzymał 
ceny z poprzednich sezonów. 

I tak średnia cena miodu wie-
lokwiatowego wyniosła oko-
ło 32 zł za kilogram na ryn-
ku detalicznym i 15 zł w hurcie. 
W ubiegłym roku zebrano 
w Polsce około 18 tys. ton miodu 
– to dobry wynik, który jawi się 
jako nadzwyczaj korzystny tak-
że w kontekście mniejszych niż 
w ubiegłych latach strat wyni-
kających z przezimowania. 

Na krajowym rynku wciąż jest 
jednak wiele miejsca dla no-
wych pszczelarzy. Na sklepo-
wych półkach zbyt często poja-
wia się bowiem miód z importu 
– głównie z Ukrainy i Chin. 

Na masową skalę 
Unia Europejska – mimo rosną-
cych wskaźników produkcji mio-
du – wciąż nie jest w tym kon-
tekście samowystarczalna. Aż 
40 proc. miodu, który finalnie 
trafia na sklepowe półki, po-
chodzi z importu. Przyczyną 
tego stanu rzeczy są wymiera-
nie pszczół, monokultura rolni-
cza oraz zanikanie naturalnego 
habitatu.

Według danych z 2021 r. 
Unia Europejska zaimporto-
wała niemal 54 tys. ton miodu 
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Pszczelarze walczą z fałszerstwami
Polska od lat pozostaje jednym z czołowych unijnych producentów miodu. 
Krajowi pszczelarze ustępują tylko kolegom z Hiszpanii, Rumunii i Węgier, 
odpowiadając za 9 proc. dostaw miodu w Unii Europejskiej. Robert  KUJAWA

54
tys. ton 
miodu
z Ukrainy 

oraz prawie 
48 tys. ton 

z Chin  
zaimporto-
wała Unia 
Europejska 
w 2021 r.



dzić? Pisząc negatywne scena-
riusze.

Większość ludzi ma, nieste-
ty, tendencje do tworzenia czar-
nych historii na przyszłość. Inni 
analizują bez końca nieprzyjem-
ne sytuacje, w jakich brali udział. 
Drudzy rozkładają na czynni-
ki pierwsze zachowania, na któ-
re nie mają już wpływu, czę-
sto nadinterpretując wydarzenia, 
w jakich brali udział. 

Pracodawca też człowiek
Rozpatrując sytuacje stresowe 
na obszarze pracy oraz obecne 

oczekiwania pracow-
ników wobec praco-
dawcy, należy bez-
względnie pamiętać, 
że szef to też czło-
wiek. Człowiek, któ-
ry może również od-
czuwać panikę, strach 
i zagubienie. Nawet 
najlepszy lider nie 
poradzi sobie z sytu-
acją stresową, jeśli nie 
zacznie od począt-
ku, czyli od zadba-
nia przede wszyst-
kim o siebie.

Sposób radzenia 
sobie z sytuacjami 
kryzysowymi uza-

leżniony jest głównie od indy-
widualnych metazasaobów, ja-
kie każdy z nas posiada. Co się na 
nie składa? Własne, zdobyte do 
tej pory doświadczenie i wiedza. 
Jednak zachowanie jednostki wa-
runkowane jest przede wszyst-
kim jej osobowością. Do zasobów 
szczególnie cennych w sytu-
acjach stresowych należy więc 
zaliczyć tzw. hardiness – osobo-
wościową odporność.

W ten sposób zostaje wyko-
rzystany zasób zewnętrznych 
możliwości oraz wewnętrzny ka-
pitał w celu zneutralizowania sy-
tuacji stresowej. Moment kryzyso-
wy zostaje również wykorzystany 
jako szansa do indywidualne-
go rozwoju i dostrzeżenia wokół 
siebie szans, jakie niesie ze sobą 
rzeczona zmiana.

Dzięki takiemu podejściu uni-
ka się poczucia bezsilności wobec 
dziejących się wokół zjawisk. Roz-
wija się natomiast kreatywność 
w rozwiązywaniu pojawiających 
się problemów oraz poczucie 
sprawczości. Buduje się własną 
niezależność oraz samodziel-
ność, jak również przekonanie, 
że trudności to jedynie sposób 
na dalszy rozwój własny. Dlate-
go warto m.in. dbać o rozbudo-
waną sieć kontaktów społecznych 
wśród ludzi podobnie podcho-
dzących do potencjalnych kryzy-
sów występujących w życiu.

Lider w stresie
Świadomość siebie i swoich reak-
cji oraz ich spójność, jak i poczu-
cie wywierania wpływu na innych, 
daje liderowi narzędzia do od-
powiedniego zarządzania stre-
sem i kryzysem w zespole. Od-
powiedzialny menadżer zdaje 
sobie przede wszystkim sprawę 
z różnorodności w swoim zespo-
le. Dlatego akceptuje, jak i spo-
dziewa się, zróżnicowanych re-
akcji w grupie, które mogą ulegać 
zmianom u poszczególnych 
osób nawet w odstępach kilku-
dniowych. Nie będzie zdziwiony 
powrotami członków swoich ze-
społów do punktu wyjścia, kiedy 
wydaje się, że kryzys został za-
żegnany. 

Co się dzieje z mózgiem 
w trakcie pojawienia się 
pierwszych symptomów 

zaniepokojenia? Mózg zauważa, 
że jego ulubione, utarte ścież-
ki zostają zburzone. To jest ten 
moment, w którym podejmu-
je decyzję, czy wszczynać alarm 
w organizmie. Jeśli zadecydu-
je, że grozi nam niebezpieczeń-
stwo, przyspiesza puls, serce 
zaczyna szybciej bić, a produkcja 
hormonów szybuje na wysokie 
poziomy. W ten sposób orga-
nizm przygotowuje się do walki 
lub do ucieczki. 

Biologia rządzi
W stresie chwilowym 
na tym kończy się re-
akcja biologiczna. Po 
niej następuje uspo-
kojenie i odpoczynek. 
Jednak w stresie per-
manentnym, a w ta-
kim żyjemy od dwóch 
lat i rzeczywistość 
funduje nam kolejne 
jego odsłony, nie ma 
czasu na odprężenie. 
W prostej linii idziemy 
do przeciążenia, które 
kończy się wyczerpa-
niem całego organi-
zmu. Nie ma w nim już 
zasobów energetycznych ani ja-
kichkolwiek rezerw, jakie urato-
wałyby nas w takiej chwili. 

O ile na sytuacje zewnętrz-
ne możemy nie mieć wpły-
wu, o tyle własne zachowania 
i przyzwyczajenia mogą znacz-
nie zminimalizować lub zmak-
symalizować odczuwany stres, 
co znajduje swoje przełożenie na 
organizm i jego biologiczną stro-
nę. Jak możemy sobie zaszko-
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Nowoczesna
rola pracodawcy
w sytuacjach kryzysowych
Stres stał się nieodłącznym kompanem naszego życia. Do tej pory 
był kojarzony raczej z trudnymi sytuacjami w pracy czy w życiu 
prywatnym. Teraz coraz częściej to pracodawca jest siłą, od której 
oczekuje się zadbania o wellbeing pracownika i obniżenia poziomu 
zdenerwowania w zespole. Katarzyna  TATARKIEWICZ Z roku na rok 

przybywa zwolnień 
związanych 

z zaburzeniami 
psychicznymi. 

W 2021 r. było ich 
10,5 proc., najczęściej 
związanych z reakcją 

na ciężki stres 
i zaburzeniami 

adaptacyjnymi, złym 
samopoczuciem 
i zmęczeniem.



Polski milioner, Janusz Filipiak, wszystkich za-
szokował, kiedy powiedział, że „ludzie nie po-
winni żreć tyle mięsa, bo to emituje CO2”. 

Pierwsza odpowiedź, jaka ciśnie się na usta zwyczaj-
nemu zjadaczowi chleba, to pytanie: „A ile emituje 
twój prywatny odrzutowiec?”.

Milioner, któremu sprawy klimatu są 
teraz bardzo bliskie, nie uważa jed-
nak, że prywatny samolot może mieć 
istotny wpływ na klimat. Jest to lo-
giczne. Milionerów jest tylko kilku, 
a mięso jedzą miliony. 

Niepokoi mnie jednak coś innego. 
Wielu milionerów po tym, jak osią-
gnie sukces i zarobi miliony, prze-
staje wierzyć w wolny rynek i zaczy-
na być zwolennikami państwowego 
interwencjonizmu. Filipiak ma teraz 
pomysł, jak rozwiązać problem nad-
miernej emisji CO2. Jego zdaniem na-
leży podnieść ceny mięsa.  

Cena rynkowa jest wypadkową siły popytu i poda-
ży. Może na nią wpływać polityka fiskalna rządu, ale 
można to zrobić w sposób bardzie wysublimowany. 
Coraz częściej pojawiają się artykuły o owadach, w któ-
rych czytamy, że białko w nich zawarte może w przy-
szłości stać się podstawą ludzkiej diety. 

Szacuje się, że na świecie ponad 2 mld ludzi co-
dziennie spożywa owady. W Botswanie jadałem nie 
tylko biltong, czyli suszoną wołowinę, ale także su-
szone gąsienice mopane. Jeszcze kilka lat temu był-
bym spokojny, że o naszych gustach zadecyduje wolny 
człowiek. Dzisiaj niestety jest już coraz mniej wolnego 
rynku i coraz większy wpływ na nasze życie wywierają 
media społecznościowe. 

Wolny rynek nie działa sam. Potrzebna jest jeszcze 
kultura jako ogólna koncepcja życia oparta na zdrowej 
etyce. Z jednej strony producenci kształtują poprzez 
reklamy sztuczny popyt, a z drugiej strony sami kon-
sumenci wysyłają do producentów sygnały, jakie pro-
dukty powinny być produkowane. 

Człowiek współczesny ma w zasię-
gu ręki dobra i usługi, o których jego 
przodkowie mogli sobie tylko poma-
rzyć. Ale jak odróżnić potrzeby sztuczne 
od tych rzeczywistych? Odpowiedzią na 
to wyzwanie jest dla niektórych filozofia 
minimalistyczna. Minimaliści rezygnują 
z gromadzenia zbędnych przedmiotów, 
rezygnują z jedzenia mięsa i przerzuca-
ją się na komunikację miejską. 

Do ograniczenia spożycia mięsa na-
wołuje także papież Franciszek, któ-
ry mówi młodym ludziom, że jedzenie 
mięsa w naszej częścią świata jest czę-

ścią autodestrukcyjnego trendu. Mówiąc inaczej, pa-
pież nawołuje do cnoty umiarkowania. Nieumiarkowa-

nie w jedzeniu i piciu jest jednym z grzechów głównych. 
Coraz częściej w Kościele mówimy o ochronie klima-

tu, nie zdając sobie sprawy z tego, że od zawsze już 
to robiliśmy. Katolicy mieli zwyczaj powstrzymywania 
się od pokarmów mięsnych nie tylko w piątki, ale także 
w środy. Przed II Soborem Watykańskim były też su-
che dni, czyli kwartalne dni postu ścisłego obejmujące 
środę, piątek i sobotę, obchodzone na początku każdej 
z czterech pór roku. 

Nieumiarkowanie w jedzeniu szkodzi zdrowiu. Asce-
za pomaga wzrastać duchowo. Gdy przyjdzie następne 
Boże Narodzenie, nie pytajmy, czy wolno jest nam jeść 
mięso w Wigilię.

Post jest dobry 
na wszystko
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psychicznie częściej niż pozostali 
cierpią na dolegliwości związane 
z przedłużającą się sytuacją kry-
zysową. Wykazują także tenden-
cje do zachowań zwiększających 
ryzyko wystąpienia choroby.

Jak wskazują dane ZUS, z roku 
na rok przybywa zwolnień zwią-
zanych z zaburzeniami psy-
chicznymi. W 2021 r. było ich 
10,5 proc., najczęściej związa-
nych z reakcją na ciężki stres i za-
burzeniami adaptacyjnymi, złym 
samopoczuciem i zmęczeniem. 
Jednak stres to nie tylko depresja 
czy zaburzenia lękowe. Prowa-
dzi on również do nadciśnienia, 
miażdżycy, cukrzycy czy obni-
żonej odporności. Co w pierw-
szym kwartale 2021 r. oznaczało 
ogółem 61 mln dni spędzonych 
przez pracowników na zwolnie-
niach. Takie liczby jasno wskazują 
na skalę problemu, jak i na stra-
ty, na jakie narażony jest praco-
dawca nieumiejętnie zarządza-
jący stresem wśród pracowników.

Powyższe zjawisko wydaje się 
tym bardziej poważne, jeśli spoj-
rzymy na nie również z perspek-
tywy braku pracowników na ryn-
ku, gdzie trzeba zmagać się nie 
tylko z ograniczoną liczbą kan-
dydatów, ale również wygóro-
wanymi oczekiwaniami zarówno 
finansowymi, jak i opiekuńczy-
mi. Kryzys, jaki rozpoczął się na 
początku 2020 r., jasno pokazuje, 
że młode pokolenia przerzuci-
ły swoje oczekiwania zapewnie-
nia im poczucia bezpieczeństwa 
w trudnej rzeczywistości z rodzi-
ców na pracodawców. I to zarów-
no pod względem finansowym 
i zdrowotnym, jak i zachowania 
równowagi miedzy życiem za-
wodowym a prywatnym. 

Dlatego dobry lider skupia się 
na uspokojeniu sytuacji, przepro-
wadzeniu z punktu paniki i histerii 
do akceptacji i dystansu. Wskazu-
je drogę od zagrożenia do możli-
wości. Pokazuje kierunek wyjścia 
z chaosu w celu zrozumienia wła-
snej roli w organizacji, jak i w ze-
spole. A przede wszystkim jest 
cierpliwy zarówno wobec innych, 
jak i samego siebie.

Zdając sobie sprawę z trudnej 
sytuacji, odpowiedzialny lider nie 
kładzie priorytetu na efektyw-
ność. W takich momentach to nie 
wyniki są najważniejsze. Takie za-
chowanie jedynie zwiększa od-
czuwanie stresu i przygnębienia 
w zespole. To jest czas na bu-
dowanie więzi i współodpowie-
dzialności. Poprzez nazywanie 
wprost pożądanych reakcji i za-
chowań, co jest konieczne w mo-
mentach kryzysowych i buduje 
pozytywność. Na nic się zda oce-
nianie czy korygowanie działania 
połączone z quasi radami dążą-
cymi do wymuszenia wyników na 
założonym poziomie. Przyniosą 
one przeciwne reakcje, włącznie 
z ucieczką pracowników na zwol-
nienia lekarskie.

Moment kryzysu w zespo-
le to egzamin dla każdego z jego 
członków, a przede wszystkim li-
dera. To on musi wykazać się em-
patią i zrozumieniem sytuacji. 
Jednak nie zrobi nic, jeśli pracow-
nicy nie dadzą mu na to szansy. 
Od czego to zależy? Od relacji, 
jakie zostały wcześniej w zespo-
le i całym przedsiębiorstwie zbu-
dowane. Od poziomu zaufania 
i wzajemnego szacunku na linii 
pracownik–pracodawca. Bez od-
powiedniej bazy nie uda się ze-
społowi wyjść cało z kryzysu.

Skala problemu
Krótkotrwały stres zmusza do 
mobilizacji, skupienia się na kon-
kretnym celu. Nie prowadzi do 
zniszczeń w organizmie. Nie 
przekłada się na dochodowość 
projektów. W przeciwieństwie do 
długotrwałego kryzysu. A w ta-
kim żyjemy jako społeczeństwo 
już od dwóch lat. Jak wskazu-
ją badania, osoby mniej odporne 

Katarzyna
TATARKIEWICZ

Wykładowczyni w Wyższej Szkole Banko-
wej. Trenerka i autorka artykułów z tematy-
ki biznesowej oraz psychologicznych aspek-
tów zachodzących procesów na rynku pracy. 
Wspiera menadżerów i całe przedsiębiorstwa 
w codziennych działaniach, aby skutecznie 
osiągały wyznaczone sobie cele. Rebranding, 
wsparcie marketingowe sprzedaży, proces 
zmiany, motywowania pracowników czy em-
ployer branding – to przykładowe pola dzia-
łań, w których się specjalizuje.
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nie wyszło nic. Kolejny program, 
który miał dać impuls zwiększa-
jący możliwość zakupu mieszkań 
przez Polaków, program będący 
jednym z filarów Polskiego Ładu, 
czyli tzw. wsparcie dla wkładu 
własnego, podobną klapą za-
kończył się jeszcze szybciej niż 
poprzednie. Obecna wysokość 
stóp procentowych sprawia, że 
nikt w zasadzie nie jest w stanie 
z tego programu skorzystać. 

Trudno nie odnieść wrażenia, 
że te niepowodzenia sprawiły, iż 
w kwestii strategii mieszkaniowej, 
która powinna być przecież jed-
nym z najistotniejszych elemen-
tów polityki demograficznej, rząd 
wywiesił białą flagę. Nie ma po-
mysłu, nie ma kadr. To niedobrze. 
Bo Polacy potrzebują wsparcia 
chociażby takiego, które ułatwi 
wszystkie procedury związane 
z decyzjami administracyjny-
mi. Bez tego nigdy nie uda się 
nam dogonić UE pod względem 
wspomnianych na wstępie staty-
styk. Nigdy nie uda się nam też 
sprawić, że będzie wreszcie zde-

W Polsce według róż-
nych szacunków bra-
kuje ok. 2,5–3 mln 

mieszkań. Pod tym względem 
od lat jesteśmy na szarym koń-
cu Unii Europejskiej. Jeśli cho-
dzi o inne wskaźniki dotyczą-
ce rynku mieszkaniowego, tutaj 
również odstajemy od średniej 
unijnej. W Polsce średnia liczba 
mieszkań na 1000 obywateli to 
ok. 365 przy prawie 450 w Unii. 
Średnia wielkość mieszkania czy 
liczba pokoi również plasują nas 
na samym końcu statystyk. Do 
tego dochodzi kilka milionów 
uchodźców z Ukrainy, z których 
część zapewne w Polsce zosta-

nie i dla której też trzeba będzie 
wybudować mieszkania – czy to 
na wynajem, czy na własność. 
Trzeba więc zrobić wszystko, by 
wzmocnić ten rynek. 

Systemowe wsparcie
Żeby państwo mogło wspie-
rać rynek mieszkaniowy, powin-
no wdrażać skuteczne programy. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
próbował. Pamiętamy programy 
„Mieszkanie Plus” czy „Miesz-
kanie dla rozwoju”. Trzeba so-
bie jednak jasno powiedzieć, że 
skończyły się one całkowitą klę-
ską. Z zapowiedzi o wybudowa-
niu stu tysięcy mieszkań rocznie 

le 2022 r. w stosunku do pierw-
szego kwartału 2021 r. nastąpiło 
zmniejszenie rozpoczynanych 

projektów budowlanych 
o 20 proc. To bardzo 
dużo. O ok. 45 proc. 
spadła zdolność kre-
dytowa przeciętnego 
Polaka. Eksperci pro-
gnozują, że do koń-
ca roku spadnie ona 
o ponad  50 proc. Już 
te dwa symptomy 
pokazują, że nie jest 
dobrze.

Generalni wyko-
nawcy są dziś kom-
pletnie pogubieni. 
Zaczynają stosować 
tzw. sztuczne rezer-
wy, zabezpiecza-
jąc się w ten spo-

sób przed stałą ofertą. Boją się, 
bo nie wiedzą, za ile będą w sta-
nie wybudować cały budynek. Do 
kosztów dołączają więc bufor re-
zerwy, co tylko zwiększa końco-
wą, i tak już astronomiczną cenę 
za metr kwadratowy. 

Zresztą żeby zobrazować 
obecną sytuację pod względem 
cen, posłużmy się konkretny-
mi liczbami. Klasyczny budynek 
wielorodzinny z jednym pozio-
mem garażowym jest dziś wy-
ceniany w generalnym wyko-
nawstwie na ponad 6,5 tys. zł 
za metr kwadratowy. Do ceny 
mieszkania trzeba jeszcze doło-
żyć cenę gruntu, cenę za projekt, 
za wszystkie tzw. koszty mięk-
kie oraz VAT plus marżę dla in-
westora. W efekcie dochodzimy 
do poziomu minimum 12–15 tys. 
zł za metr kwadratowy. I niestety 
końca nie widać.

Długotrwałe procedury
I tu jest miejsce dla odpowied-
nich działań rządu. Nie potrzeba 
kosztownych programów, stra-
tegię mieszkaniową należałoby 
rozpocząć od zdecydowanego 
zwiększenia dostępności gruntów 
budowlanych, co niemal natych-
miast spowoduje spadek ich cen, 
a także od radykalnego uprosz-
czenia procedur administracyj-

cydowanie łatwiej Polakom ku-
pować mieszkania na własność 
i tym samym powiększać swój 
majątek narodowy. A jest 
to przecież o tyle istot-
ne, że dzięki temu po-
wstaje bogactwo na 
pokolenia.

Spadek inwestycji
O takie wsparcie 
i sensowną strategię 
mieszkaniową aż się 
prosi właśnie teraz, 
kiedy nie tylko bran-
ża deweloperska, ale 
cały sektor budowla-
ny znalazł się na po-
ważnym zakręcie. 
Najpierw pandemia, 
a teraz wojna za naszą 
wschodnią granicą, do 
tego najwyższa od dwóch dekad 
inflacja i radykalny wzrost cen 
materiałów budowlanych, nośni-
ków energii – to wszystko spo-
wodowało zdecydowany spadek 
inwestycji mieszkaniowych w ca-
łym kraju. W pierwszym kwarta-
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Dlaczego rząd wywiesił białą flagę?
Na rynek mieszkaniowy musimy patrzeć jak na jeden 
ze strategicznych obszarów gospodarczych państwa, 
takich jak komunikacja, energetyka czy zbrojeniówka. 
Bez mieszkań państwo nie będzie się w stanie rozwijać. 
Nadal będziemy mieć również poważne problemy 
natury demograficznej. Tymczasem można odnieść 
wrażenie, że rząd w kwestii strategii mieszkaniowej 
wywiesił białą flagę. Piotr  HOFMAN
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zwiększenia
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Dramat Macieja Dobrowolskiego zaczął się 
przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej  
w 2012 r. Ówczesny rząd obawiał się, że kibice, 

których przedstawicielem był Maciej, będą przeszka-
dzali w organizacji turnieju, który był oczkiem  
w głowie władz. 28 maja 2012 r. o godzinie 6 rano  
do mieszkania Dobrowolskiego wpadli policjanci,  
kładąc go na ziemię. Kolejno przeszu-
kali mieszkanie, wyrzucili wszystko 
z szaf i nic nie znaleźli. Maciej opu-
ścił mieszkanie w kajdankach. Razem 
z nim aresztowano 20 innych kibi-
ców. Dzień później odbyła się „ta-
śmowa rozprawa”. Każdemu zatrzy-
manemu postawiono zarzut udziału 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej i automatycznie zasądzono trzy 
miesiące tymczasowego aresztu. 

Na podstawie zeznań jednego 
świadka koronnego Maciej miał być 
zaangażowany w przemyt marihu-
any z Holandii. W trakcie 40 miesię-
cy, które spędził w areszcie śledczym, wziął udział 
w setkach okazań. Nikt nigdy go nie rozpoznał. Re-
gularnie co trzy miesiące do aresztu przychodziły do-
kładnie takie same postanowienia o przedłużeniu tym-
czasowego aresztowania. Kopiuj wklej. Dwa tygodnie po 
opuszczeniu trwającego niemal trzy i pół roku aresztu 
Dobrowolski otrzymał pismo, że świadek koronny „się 
pomylił”.

Tego rodzaju historii w polskim systemie sprawiedli-
wości znajdziemy tysiące. Tak, tysiące. W 2015 r. w tym-
czasowych aresztach przebywało w Polsce 4160 osób. 
Pod koniec 2021 r. było już 11 908. Można by wysnuć 
przypuszczenia, że w ostatnich latach doszło do zwięk-

szenia liczby przestępstw lub system łapania przestęp-
ców jest skuteczniejszy. Nic z tych rzeczy. Liczba skaza-
nych w naszym kraju w minionych sześciu latach spadła. 

Czy mamy zatem do czynienia z nadużywaniem 
tego środka przez prokuratorów? Tak. Ale w cały pro-
ceder zamieszani są na równi polscy sędziowie. Po-
siedzenia aresztowe to w naszym kraju czysta formal-

ność, po której zasądzane są trzy miesiące 
tymczasowego aresztowania. W trak-
cie tych trzech miesięcy prokuratura 
powinna zbierać dowody, jednak bar-
dzo często nic się nie dzieje. Sądy nie 
weryfikują, czy prokuratorzy wykonali 
czynności, automatycznie przedłuża-
jąc okres tymczasowego aresztowania 
o kolejne miesiące  90 proc. wniosków 
o tymczasowy areszt jest akceptowa-
nych przez sądy. I tak od lat. Tenden-
cja jest stała. Co więcej, w 2014 r. sądy 
uwzględniły 13,6 proc. wszystkich za-
żaleń na areszt, w 2021 r… zaledwie  
2,4 proc. 

Ci sami sędziowie, którzy niosą na sztandarach 
walkę o praworządność w Polsce, krzyczą na cały świat, 

że prokuratura jest w Polsce upolityczniona i mamy do 
czynienia od 2015 r. z państwem opresyjnym. Właśnie 
ci sędziowie zgodzili się na areszt dla 8 tys. osób więcej 
w samym tylko 2021 r. Hipokryzja?

Nadużywanie tymczasowego aresztowania w Pol-
sce pogwałca nasze prawa podstawowe i generuje 
ogromne koszty społeczne. Każdy z nas może zostać 
pokrzywdzony przez wadliwie funkcjonujący system 
sprawiedliwości karnej. Czas powiedzieć NIE areszto-
wemu bezprawiu. Prokuratorzy, a zwłaszcza sędziowie 
– pokażcie w czynach, jak walczycie o praworządność.
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powrotu hasła: „Nasze ulice, wa-
sze kamienice”.

Sama idea rynku najmu in-
stytucjonalnego jest oczywiście 
warta realizacji. Działania rzą-
du powinny jednak zmierzać do 
wypracowania takiego modelu, 
który sprawi, że korzyści płyną-
ce z rozwoju tej gałęzi gospodar-
ki przypadną w udziale przede 
wszystkim polskim inwestorom. 
Należałoby podjąć takie dzia-
łania, które zapewnią rodzimym 
firmom dostęp do kapitału gwa-
rantowany przez publiczne in-
stytucje finansowe, jak np. BGK, 
PKO BP czy Pekao SA. W ten 
sposób można by zbudować 
rynek najmu instytucjonalne-
go, zarządzanego przez polskie 
przedsiębiorstwa, który stanowić 
mógłby nawet 20 proc. całego 
rynku nieruchomości. 

Wyznaczona droga
Czy rządzący zdają sobie z tego 
sprawę? Oby tak. Dwa programy 
zarządzane przez PFR Nieru-
chomości, czyli „Fundusz Miesz-
kań na Wynajem” oraz „Fundusz 
Mieszkań dla Rozwoju” pokazu-
ją, że wyznaczona została dro-
ga, którą warto podążać. Rozwój 
najmu instytucjonalnego, któ-
rego filarami będą firmy z pol-
skim kapitałem, sprawi, że rynek 
mieszkaniowy w naszym kraju 
zacznie się stabilizować, a liczba 
nowych mieszkań będzie syste-
matycznie rosnąć. 

Strategię mieszkaniową za-
cząć trzeba jednak od zwięk-
szenia dostępności gruntów 
i zdecydowanego uproszcze-
nia procedur administracyjnych 
związanych z rozpoczęciem in-
westycji. 

nych. Jeśli chodzi o dostępność 
gruntów, to warto sobie uświa-
domić, że Polska objęta jest dziś 
maksymalnie w 40 proc. miejsco-
wymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Natomiast co do 
procedur administracyjnych, jak 
źle to wygląda, najlepiej uświa-
domi nam poniższy przykład.

Załóżmy, że kupiliśmy dział-
kę nieobjętą miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego – ma ona ok. 
5–10 tys. metrów kwadrato-
wych, planujemy wybudować 
na niej budynek z 200 miesz-
kaniami. Rozpoczynamy in-
westycję w styczniu 2022 r. 
Na decyzję środowiskową czeka-
my minimum 9 miesięcy. Decy-
zja o warunkach zabudowy to ko-
lejne 9 miesięcy. Następnie jest 
przygotowanie projektu, co trwa 
minimum 4 miesiące. Składamy 
wreszcie wniosek o pozwolenie na 
budowę – na rozpatrzenie tego 
wniosku są ustawowo 2 miesiące, 
ale nikt z nas w tak krótkim czasie 
pozwolenia nie dostał. Tutaj trze-
ba przyjąć minimum 6 miesię-
cy. To wszystko składa się na bli-
sko 3 lata, i to pod warunkiem, że 
na każdym z tych etapów obej-
dzie się bez protestów sąsiadów. 
Tyle trwa proces przygotowania 
inwestycji mieszkaniowej w Pol-
sce. W ciągu tak długiego czasu 
uwarunkowania biznesowe i fi-
nansowe mogą zmienić się rady-
kalnie. Podobnie jak upodobania 
klientów.

Nasze ulice,  
wasze kamienice?
Tymczasem zamiast działań 
zmierzających w tym kierun-
ku ustawodawca na siłę zaczyna 

wprowadzać ułatwienia dla roz-
woju sektora instytucjonalnego 
wynajmu. Na siłę, bo ułatwienia 
te dedykowane są niestety pod 
wielkie zagraniczne podmioty – 
fundusze i grupy deweloperskie, 
które kapitałowo są w stanie pro-
wadzić inwestycje pod kilkaset 
czy nawet kilka tysięcy mieszkań 
na wynajem. To bardzo niebez-
pieczna droga, która może pro-
wadzić do tego, że rynek wynaj-
mu w Polsce zostanie całkowicie 
zdominowany przez zagraniczne 
podmioty. Mówiąc wprost, Polacy 
będą mieszkać niby u siebie, ale 
we własności należącej do obce-
go kapitału. Nie chcemy przecież 
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Od 1996 r. prowadzi działalność deweloper-
ską. Od 2004 r. jest prezesem HM Inwest SA 
– firmy, która w lipcu 2019 r. zadebiutowa-
ła na parkiecie głównym GPW w Warszawie. 
Jest członkiem Polskiego Związku Firm Dewe-
loperskich oraz wiceprezesem Forum Polskiej 
Gospodarki Sp. z o.o. – wydawcy magazy-
nu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz porta-
lu fpg24.pl.

Piotr
HOFMAN



Czym jest Novum Home?
Patryk Cencora: To nasz au-

torski projekt architektonicz-
ny oraz marka domów. Te domy 
są nowoczesne, wykonane z do-
brych materiałów, z duży-
mi przeszkleniami i ogrzewane 
pompą ciepła. Ich wielkość wy-
nosi od 120 do 178 metrów kwa-
dratowych, są więc skalowal-
ne zależnie od wielkości działki 
czy preferencji konsumentów na 
rynku mieszkaniowym. Znajdują 
się do 25–30 minut od centrum 
dużych aglomeracji miejskich, 
są dobrze skomunikowane i zlo-
kalizowane w pobliżu centrów 
handlowych, szkół i przedszko-
li. Domy sprzedajemy po ok. 
5999–6500 zł brutto za metr 
kwadratowy. 

Z tego wynika, że można mieć 
dom Novum Home z ogród
kiem, pod miastem, w cenie 
dwupokojowego mieszkania 
w centrum. Jak to możliwe?

Franciszek Badowski: In-
westor powierza nam środki 
na zakup domu, które są opro-
centowane wyżej, niż wynosi 
średnioroczna inflacja. Po zakoń-
czeniu budowy może odebrać 
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Zainwestuj w dom z Novum Home
Właściciele Novum Home proponują osobom, które chcą kupić dom,  
aby zarabiały na budowie swojego wymarzonego lokum. To kompleksowy 
produkt inwestycyjny oparty na idei rozproszonego osiedla. Patryk Cencora 
i Franciszek Badowski zbierają środki od inwestorów prywatnych, w okresie 
budowy wypłacają im odsetki wyższe od średniorocznej inflacji, a następnie  
po zakończeniu budowy przekazują klucze do nieruchomości w cenie niższej  
niż konkurenci. Mogą także sprzedać dom, jeśli tego życzy sobie inwestor.

które mogą być oddalone od 
siebie najwyżej o kilkaset 

metrów. Takie działki 
są tańsze od dużych 
parceli, ale bliskość 
budów pozwala nam 
ograniczyć koszty. To 
właśnie rozproszo-
ne osiedla Novum 
Home, które powsta-
ją na obrzeżach du-
żych miast. 

Kto może inwesto
wać w domy Novum 
Home?

Franciszek Ba
dowski: Każda oso-
ba, która chce ochro-
nić swój kapitał 
przed inflacją i bu-

dować z nami domy na 
sprzedaż lub dla siebie. Anali-
za rynku nieruchomości ostat-
nich lat wskazuje, że ceny dzia-
łek i domów w tym okresie rosły. 

Ziemi przecież nie przybywa. 
Wiele osób pracuje hybrydo-
wo lub online, nie musi być co-
dziennie w pracy w biurze, a chce 
mieć swój dom z ogródkiem, bo 
np. powiększyła się jej rodzina. 

Patryk Cencora: Inwestorom 
proponujemy objęcie udziałów 
w spółkach celowych, w których 
znajdują się działki i budowane 
są domy. Stają się więc udzia-
łowcami firm deweloperskich. 
W umowie notarialnej zapew-
niamy odkup udziałów po okre-
sie 12–14 miesięcy. W tym cza-
sie wypłacamy odsetki, które są 
wyższe od średniorocznej infla-
cji. Kapitał inwestora jest chro-
niony również dodatkową umo-
wą notarialną, która pozwala 
wyegzekwować wkłady inwesto-
rów, bez angażowania się w pro-
cesy sądowe. 

Jakie są prawa i obowiązki in
westora, który został udzia

od nas lokal albo zlecić nam 
jego sprzedaż. Jeśli chce miesz-
kać w domu Novum Home, cena 
bliźniaka będzie niższa o wypła-
cone inwestorowi odsetki. Kupi 
więc atrakcyjny domy z kilko-
ma sypialniami, garażem oraz 
poddaszem użytkowym kilka-
naście procent taniej. Może tak-
że odebrać kapitał wraz z od-
setkami, a my samodzielnie 
sprzedamy dom klientowi koń-
cowemu. W całym procesie bu-
dowy ważne jest, że buduje-
my ten sam dom i znamy cenę 
materiałów i budowy. Ponieważ 
sami wyszukujemy działki, jeste-
śmy generalnym wyko-
nawcą i samodzielnie 
sprzedajemy domy, 
na każdym kroku po-
większamy marżę 
na projekcie. Dlate-
go możemy podzie-
lić się z inwestorem 
w formie odsetek. Po 
sprzedaży domów 
środki w pierwszej ko-
lejności są zwraca-
ne inwestorom, a na-
stępnie trafiają do 
Novum Home. 

Czym jest koncep
cja rozproszonego 
osiedla?

Patryk Cencora: 
Wokół dużych miast 
nie ma już wielu działek na duże 
osiedla domów. My natomiast 
kupujemy mniejsze działki, na 
kilka lub kilkanaście domów, 
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Właściciele  
Novum Home: 
Patryk Cencora 
(z lewej) i Franci-
szek Badowski.

Ponieważ budujemy  
według tego 

samego projektu 
architektonicznego, 

którego wielkość 
zmienia się 

w zależności od 
wielkości działki 
oraz preferencji 

klientów, łatwo nam 
kontrolować koszty 

oraz realizować 
atrakcyjną marżę. 
Dzielimy się z nią 

z inwestorami.



i nie przepłacać. Na rynku poja-
wiły się osoby, które chcą kupić 
domy na wynajem lub odsprze-
dać je po kilku latach z zy-
skiem, spodziewając się wzrostu 
cen nieruchomości. Wiemy od 
klientów, że chcą wynajmować 
je np. studentom, bo wynajem 
mieszkań w miastach podrożał 
w ostatnim roku o kilkadziesiąt 
procent. Pamiętajmy, że propo-
nujemy możliwość zbudowa-
nia domu w oparciu o kapitał in-
westora dla niego samego, przy 
czym odsetki od wkładu inwe-
storskiego obniżają cenę nie-
ruchomości. Wszystkim gru-
pom wypłacamy odsetki wyższe 
od średniorocznej inflacji. Nasz 
model działania zapewnia środ-
ki dla inwestorów oraz marże na 
rozwój projektów Novum Home. 

Czyli jeśli ktoś dysponuje na 
starcie np. kwotą 50 tys. zł 
może przeznaczyć je na budo
wę swojego domu?

Patryk Cencora: Dokładnie 
tak. Wpłacone na starcie inwe-

łowcem projektu deweloper
skiego Novum Home?

Patryk Cencora: Inwestor 
nie musi martwić się o prze-
bieg procesu budowlanego, po-
nieważ to my odpowiadamy za 
znalezienie atrakcyjnej działki, 
zdobycie pozwolenia na budo-
wę oraz dokumentacji od gesto-
rów mediów, przebieg budowy 
jako generalny wykonawca oraz 
sprzedaż domów. Jest natomiast 
zabezpieczony na majątku spół-
ki celowej, czyli ziemi i powstają-
cych na niej domach. Ponieważ 
budujemy według tego same-
go projektu architektoniczne-
go, którego wielkość zmienia się 
w zależności od wielkości dział-
ki oraz preferencji klientów, łatwo 
nam kontrolować koszty oraz re-
alizować atrakcyjną marżę. Dzie-
limy się z nią z inwestorami. 

Czy inwestycja jest z punktu wi
dzenia inwestora bezpieczna?

Franciszek Badowski: Każ-
dy projekt deweloperski pro-
wadzony jest w osobnej spół-
ce celowej, więc przebieg innych 
budów nie ma wpływu na dany 
projekt. Inwestor staje się udzia-
łowcem konkretnej spółki, któ-
ra jest powołana tylko w jednym 
celu – zbudować domy. Majątek 
tej spółki to ziemia oraz domy. 
Z każdym etapem budowy war-
tość nieruchomości rośnie. Gdy-
by ktoś chciał zostać jedynym 
inwestorem w projekcie, np. jed-
nego domu w zabudowie bliź-
niaczej, dodatkowo istnieje moż-
liwość zabezpieczenia inwestora 
na hipotece. Proszę samodziel-
nie ocenić ryzyko i podejmować 
decyzje w oparciu o alternatyw-
ne oferty inwestycyjne.

Czy obecna sytuacja rynko
wa na rynku nieruchomości nie 
zniechęca do inwestycji w pro
jekty deweloperskie?

Franciszek Badowski: Pol-
ska jest ostatnim bezpiecznym 
krajem w Europie na drodze do 
państw byłego ZSRR. Zgłasza się 
do nas bardzo wiele osób z Ukra-
iny czy Białorusi, które chcą osie-
dlić się w Polsce albo zainwesto-
wać środki w okresie najbliższego 
roku czy dwóch. Popyt na domy 
cały czas jest więc spory.

Patryk Cencora: Poza tym 
historia pokazuje, że po okre-
sie słabszej koniunktury przy-
chodzi hossa, bo w gospodarce 
występują cykle koniunkturalne. 
Nie ignorujemy zjawisk na ryn-
ku. Dostosowaliśmy naszą ofertę 
do zapotrzebowania rynku. 

Kto jest obecnie inwestorem 
Novum Home?

Franciszek Badowski: To 
osoby świadome, które chcą 
chronić swój kapitał przed infla-
cją lub kupić swoje własne domy 
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będzie się rozwijał. Na pewno 
rozwojowi tego segmentu ryn-
ku sprzyjają wysoka inflacja oraz 

sytuacja na rynku kre-
dytów hipotecznych. 
Ziemi nie przyby-
wa, młodzi ludzie 
zakładają rodziny, 
nie każdy musi być 
codziennie w pra-
cy w centrum mia-
sta. To zachęca do 
przeprowadzki pod 
miasta. Mamy także 
duże zainteresowa-
nie osób, które chcą 
kupić domy Novum 
Home. 

Jakie są ambicje 
Novum Home?

Patryk Cencora: 
Mamy rozpoczęte pro-

jekty inwestycyjne na kilkadzie-
siąt bliźniaków. Chcemy jednak 
budować przynajmniej kilkaset 
domów rocznie. Spowolnienie na 
rynku hipotek nie będzie trwa-
ło długo, a ludzie chcą kupować 

nieruchomości i raczej powięk-
szać swój metraż, niż go zmniej-
szać. Praca, którą obecnie wyko-
nujemy w Novum Home, jest jak 
fundament domu – to podstawa 
do zbudowania ogólnopolskiej 
marki deweloperskiej, obecnej 
w pobliżu Warszawy, Gdańska, 
Poznania, Trójmiasta, Krakowa 
i Wrocławia.   

Można więc powiedzieć, że 
oferta Novum Home to małe 
private equity?

Franciszek Badowski: Na 
świecie coraz więcej branż roz-
wija się w mniejszych forma-
tach i przy udziale finansowania 
prywatnego, chociaż w Europie 
inwestycje private equity rze-
czywiście kojarzą się z dużymi 
projektami, najczęściej w śred-
nie i duże przedsiębiorstwa. 
Natomiast za oceanem ten ry-
nek jest znacznie szerszy, moż-
na na nim znaleźć również ofertę 
dla inwestorów indywidualnych. 
Taką też ofertę mamy w No-
vum Home – zapraszamy in-
westorów do przyłączenia się do 
projektów deweloperskich i bu-
dowania z nami pojedynczych 
domów lub małych osiedli do-
mów jednorodzinnych w za-
budowie bliźniaczej. Budujemy 
zgodnie z ideą jednego domu, 
ale w wielu lokalizacjach. Propo-
nujemy atrakcyjne odsetki i za-
bezpieczenia na realizowanych 
budowach. To kompleksowa i in-
nowacyjna oferta oparta o nie-
ruchomość. 

Więcej informacji o Novum 
Home i realizowanych obecnie 
projektach deweloperskich  
na stronie www.novumhome.pl

stycji 50 tys. zł będzie oprocen-
towane w okresie całej budowy. 
Możemy więc podpisać umo-
wę z inwestorem, zgod-
nie z którą budowany 
przez nas dom bę-
dzie jego własnością 
po zakończeniu bu-
dowy. Bliźniak o po-
wierzchni 120 metrów 
z ogródkiem i gara-
żem, według opisa-
nych powyżej para-
metrów, kosztuje ok. 
699 tys. zł.  

Jakie jest zaintereso
wanie budowami No
vum Home?

Franciszek Ba
dowski: Bardzo duże. 
Każdego dnia zgła-
szają się do nas inwe-
storzy zainteresowani ochroną 
kapitału oraz wspólną budową 
domów. System współfinanso-
wania projektów deweloperskich 
przez inwestorów indywidual-
nych jest nowością w Polsce, ale 
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System 
współfinansowania 

projektów 
deweloperskich 

przez inwestorów 
indywidualnych jest 
nowością w Polsce, 

ale będzie się 
rozwijał. Rozwojowi 

tego segmentu rynku 
sprzyjają wysoka 

inflacja oraz sytuacja 
na rynku kredytów 

hipotecznych.



Jeśli chodzi o wysokość kar 
za wykroczenia wobec skar-
bówki, te określone są kwotowo 
i zazwyczaj urzędnicy nakłada-
ją je w formie mandatu (od 1/10 
płacy minimalnej do jej dwu-
krotności). Od stycznia 2023 r. 
mandat karny będzie mógł wy-
nieść w granicach od 338,3 zł do  
6766 zł. Od lipca 2023 r. będą 
to widełki od 345 zł do 6900 zł. 
Dziś jest to rozpiętość od 301 zł 
do 6020 zł.

Jeśli zaś chodzi o wysokość 
kary grzywny (od 1/10 płacy 
minimalnej do jej 20-krotno-
ści), to ta od stycznia 2023 r. wy-
niesie 338,3 zł – 67 660 zł. Od 
lipca przyszłego roku będzie to 
345 zł do 69 000 zł. Obecnie 
– w 2022 r. – jest to wartość od 
301 zł do 60 200 zł.

I ostatni element w zakresie 
wykroczeń skarbowych – kwo-
ta, jaka może zostać orzeczona 
wyrokiem nakazowym (od 1/10 
płacy minimalnej do jej 10-krot-
ności). Od stycznia 2023 r. bę-
dzie nakładana w rozpiętości od 

Z godnie z przepisami 
ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pra-

cę w przyszłym roku podwyżka 
najniższej pensji ma być prze-
prowadzona dwa razy. Rząd za-
proponował:
–  od stycznia 2023 r. minimal-

ne wynagrodzenie ma wyno-
sić 3383 zł, czyli o 373 zł wię-
cej niż dziś 

–  w lipcu 2023 r. płaca minimal-
na zostanie podwyższona do 
3450 zł, co oznacza wzrost 
o 440 zł w stosunku do roku 
2022.
Podwyżki te przełożą się na 

sprawy podatkowe, w tym na 
wysokość grzywien i sankcji 
przewidzianych w Kodeksie kar-
nym skarbowym (kks). Wszyst-
ko dlatego, że wysokość sankcji 
określonych tam jest powiązana 

z wysokością minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę.

Wykroczenia skarbowe
Definicję wykroczenia skarbo-
wego znajdziemy w art. 53 kks. 
Zgodnie z tym przepisem wy-
kroczeniem skarbowym jest czyn 
zabroniony przez kodeks pod 
groźbą kary grzywny określonej 
kwotowo, jeżeli kwota uszczuplo-
nej lub narażonej na uszczuple-
nie należności publicznoprawnej 
albo wartość przedmiotu czy-
nu nie przekracza pięciokrotnej 
wysokości minimalnego wyna-
grodzenia w czasie jego popeł-
nienia. Obecnie limit ten wynosi  
15 050 zł. Od stycznia do  
czerwca 2023 r. będzie to  
16 915 zł. Natomiast od 1 lipca 
2023 r. limit ten będzie wynosił 
17 250 zł.

112,77 zł. Od lipca 2023 r. będzie 
to już 115 zł. Obecnie to kwo-
ta 100,33 zł. Maksymalna staw-
ka dzienna od stycznia wyniesie  
45 108 zł. Od lipca 2023 r. 
wzrośnie do 46 000 zł.  Obecnie 
jest to 40 132 zł.

Została nam jesz-
cze do przeliczenia 
maksymalna grzyw-
na, która może wy-
nieść 720 stawek. Od 
stycznia wzrośnie ona 
do prawie 32,5 mln zł. 
Od lipca 2023 r. bę-
dzie to już kwota prze-
kraczająca 33,1 mln zł. 
Obecnie jest to prawie 
28,9 mln zł.

Najwyższy wzrost 
od 25 lat

Od 1 stycznia 2023 r. ostro 
w górę pójdą też podatki lo-
kalne. Wzrost obciążeń ma być 
najwyższy od dwudziestu pię-
ciu lat. Mowa tutaj o podwyż-
ce podatków za domy, miesz-
kania, nieruchomości firmowe, 

ale też za ciężarówki, autobu-
sy, a nawet handel na targo-
wiskach. Podwyżka ma wynieść 
11,8 proc. W tym przypadku 
wszystkiemu winna jest inflacja, 
bo to od niej zależą stawki mak-
symalne podatków i opłat lokal-
nych stosowane przez gminy, 
a dla stawek na 2023 r. kluczo-
wy jest wzrost cen z pierwszej 
połowy 2022 r.

Dla przykładu maksymal-
ny podatek za 50-metro-
we mieszkanie i 20-metrowe 
miejsce postojowe wynosi dziś  
218,1 zł, podczas gdy za rok 
będzie to już 244,2 zł. Z ko-
lei firma mająca 100-metrowe 
biuro zamiast podatku w wy-
sokości 2574 zł za rok zapłaci  
już 2878 zł. Jeśli chodzi 
o po siadaczy samochodów cię-
żarowych o masie do 5,5 tony,  
to w 2023 r. podatek od  
nich wyniesie 1020,16 zł, czyli 
o 107,68 zł więcej niż dziś. Wię- 
cej zapłacą również turyści, któ-
rych dotyczy tzw. opłata klima-
tyczna.  

338,3 zł do 33 830 zł. Od lip-
ca 2023 r. będą to wartości: od  
345 zł do 34 500 zł. Obecnie są 
to kwoty od 301 zł do 30 100 zł.

Przestępstwa skarbowe
Jeśli podatnik popełni czyn, 
który będzie kwali-
fikował się jako 
przestępstwo skar-
bowe (uszczuple-
nie na rzecz Skarbu 
Państwa przekroczy 
wspomniany wcze-
śniej limit), musi li-
czyć się z tym, że 
może otrzymać karę 
grzywny w staw-
kach dziennych, karę 
ograniczenia lub po-
zbawienia wolności.

Kara w stawkach 
dziennych nie może być niższa 
od 1/30 minimalnego wynagro-
dzenia za pracę i nie może prze-
kraczać jej 40-krotności.

Jak to przełoży się na liczby? 
Otóż od stycznia 2023 r. mini-
malna stawka dzienna wyniesie 
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PODATKI Polityka fiskalna

Uwaga na wyższe kary od fiskusa
Od 1 stycznia 2023 r. wzrosną sankcje za wykroczenia 
i przestępstwa skarbowe. To efekt podwyżki płacy 
minimalnej, która w przyszłym roku ma nastąpić  
dwa razy. Ewa  KONDERAK

Maksymalna 
grzywna  

za przestępstwo 
skarbowe od stycznia 

2023 r. wzrośnie  
do 32,5 mln zł.  
Z kolei od lipca  

2023 r. będzie to już 
kwota przekraczająca  

33,1 mln zł. 



Polak, który wydarł 
morzu ropę naftową
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w zdolnym polskim studencie 
przyszłego chemika. Zapropo-
nował mu nawet pracę w swo-

im laboratorium. Witold 
najwyraźniej nada-
wał się do tego, by 
zrobić karierę na-
ukową, gdyż studia 
ukończył (w 1875 r.) 
z pierwszą lokatą – 
jednak na uczelni nie 
został. Wybrał pracę 
w Zakładach Górni-
czych w Suchednio-
wie (w Królestwie 
Polskim), a po roku 
został kierownikiem 
w Zakładach Hut-

niczych w Mroczkowie, 
gdzie zajmował się eksploatacją 
i modernizacją pieców do wyto-
pu żelaza.

Miał też smykałkę do biz-
nesu. W 1878 r. kupił na rządo-
wej wyprzedaży kuźnice w Błocie 
i Pstążnicy, toteż równocześnie 
z pracą urzędniczą prowadził 
prywatne kuźnie. Biznes szedł 

Urodził się w 1850 r. w ma-
jątku Stara Wargawa nie-
opodal Kutna. Pochodził 

z patriotycznej drobnoszlachec-
kiej rodziny herbu Prus II. Ro-
dzice zadbali o jego wykształ-
cenie, a kariera przyszłego „ojca 
bakijskiej nafty” rozwijała się jak 
po sznurku. Po zakończeniu na-
uki w Gimnazjum Gubernial-
nym w Płocku rozpoczął studia  
(1866 r.) na Wydziale Matema-
tyczno-Fizycznym Szkoły Głów-
nej Warszawskiej, w ówczesnym 
zaborze rosyjskim – co warto 
podkreślić. Był to bowiem czas 
carskich represji wobec Polaków 
po zdławieniu Powstania Stycz-
niowego. Wtedy też krystalizo-
wało się pozytywistyczne po-
dejście do ciężkiej pracy na rzecz 
swoich rodaków, dzięki której 
miało nadejść zmartwychwsta-
nie (jak pisał Norwid). Tymi ide-
ami „zaraził się” też młody Zgle-
nicki, który wykazywał się – jako 
student – niebywałą sumienno-
ścią i pracowitością. 

W tym czasie głośno już było 
na świecie i w całym Imperium 
Rosyjskim o odkryciu Ignacego 
Łukasiewicza (destylacja 
ropy naftowej), którym 
Zglenicki bardzo się in-
teresował. I choć od za-
palenia pierwszej lam-
py naftowej w 1853 r. 
 minęło już sporo cza-
su, to przemysł nafto-
wy nadal był jeszcze 
terra incognita dla na-
ukowego świata gór-
nictwa i geologii, w któ-
rym Zglenicki znajdzie 
dla siebie poczytne 
miejsce.

Odrzucona  
propozycja Mendelejewa
Kolejnym etapem nauki był dla 
Zglenickiego Instytut Górniczy 
w Petersburgu, gdzie pracowito-
ścią, sumiennością i odkrywczy-
mi pomysłami zwrócił na siebie 
uwagę profesora Dymitra Men-
delejewa. Rosyjski uczony widział 

Był patriotą o wielkim sercu, genialnym wynalazcą nazywanym „ojcem 
bakijskiej nafty”. Jego pionierski projekt budowania na morzu szybów 
wiertniczych zapewnia dziś światu aż jedną trzecią całego wydobycia ropy 
naftowej. Choć z jego wynalazków korzystała carska Rosja, to zgromadzonym 
majątkiem niezwykle hojnie wspierał polską naukę. W czasach, gdy kryzys 
energetyczny daje się we znaki całemu światu, warto przypomnieć polskiego 
twórcę przemysłu naftowego dzisiejszego Azerbejdżanu – Witolda Zglenickiego.
 Jarosław  MAŃKA

Witold Zglenicki

Polski inżynier 
wiedział, co robi. 
W Baku były już 

szyby ropy naftowej, 
której wydobycie 

bardzo interesowało 
Zglenickiego i która 

(jak się okaże) 
przyniesie  

mu w przyszłości  
miliony rubli.
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ży do Baku pisał: „zupełny brak 
tam zieleni, pięćdziesięciostop-
niowe upały, zapach nafty, brud 
przemysłu rafineryjnego, słona 
woda do picia (…) i za milion rubli 
nie zgodziłbym się tam miesz-
kać”. Tym bardziej carskie władze 
dziwiły się, że absolwent Insty-
tutu Górniczego w Petersburgu 

nie chciał objąć posady 
w prestiżowym wów-
czas górniczym Za-
głębiu Donieckim, 
tylko gdzieś w Azer-
bejdżanie… Jednak 
inżynier wiedział, co 
robi. W Baku były już 
szyby ropy nafto-
wej, której wydobycie 
bardzo interesowa-
ło Polaka i która (jak 
się okaże) przyniesie 
mu w przyszłości mi-
liony rubli.

Aparat do pomiaru  
krzywizn szybów
W Baku Zglenicki zamieszkał 
przy ul. Perskiej 5 i z miejsca roz-

bardzo dobrze, co budziło wiel-
ką niechęć i zazdrość konkuren-
cji. Z powodu donosu złożonego 
do Ministerstwa Skarbu w 1884 r. 
Zglenicki został dyscyplinar-
nie zwolniony z Mroczkowa. Na 
szczęście nie zaszkodziło to jego 
interesom, więc młody naukowiec 
miał środki na rozpoczęcie bata-
lii o odzyskanie dobrego imienia 
(pomówienie o przywłaszczenie 
carskich pieniędzy).

Przeprowadzka do Baku
Niebawem został oczyszczo-
ny z zarzutów, przywrócony do 
służby i zatrudniony w Urzę-
dzie Probierczym w Rydze, a na-
stępnie w urzędzie w Baku, dokąd 
wyjechał w 1891 r. W tym cza-
sie w Galicji (w zaborze austriac-
kim) funkcjonowały już kopalnie 
ropy naftowej, o których rozpi-
sywała się prasa w Imperium Ro-
syjskim. Kopalnie te powstawały 
też w Ameryce, a świat ogarniała 
prawdziwa naftowa gorączka. 

Przemysł naftowy raczko-
wał także w roponośnym Baku. 

O tym, że nafta musi znajdować 
się na Kaukazie, mówiły stare le-
gendy. W Azerbejdżanie bardzo 
popularna była legenda o cha-
nie, który miał pracować nad de-
stylacją „brunatnej, kleistej cie-
czy” jeszcze w XVIII w. Chan ten 
dostał ponoć zlecenie od cara 
Piotra I, by gruntownie zbadać 
tę substancję. W czasie 
gdy do Baku przyje-
chał Witold Zglenic-
ki, przemysł naftowy 
był w początkowej fa-
zie rozwoju.

Pod koniec XIX w. 
Baku, położone na 
kresach Imperium Ro-
syjskiego, było mia-
stem słynącym z dużej 
liczby hochsztaplerów 
i wykolejeńców. Było 
też miejscem zsył-
ki krnąbrnych carskich 
oficerów. Dla niektórych 
Baku było – ze względu na upa-
ły – „piekłem na ziemi, gorszym 
od Syberii”. Rosyjski pisarz Anto-
ni Czechow w notatkach z podró-

wiertniczych na morzu. Według 
projektu wieże miały być uloko-
wane na wodoszczelnych pomo-
stach o wysokości ok. 2,5 m, skąd 
ropa miała być spuszczana bez-
pośrednio do tankowców. Swój 
projekt przedstawił także na ze-
braniu członków Rosyjskiego To-
warzystwa Technicznego. Pomysł 
był tak nowatorski i wizjonerski, że 
mimo starań nie spotkał się z en-
tuzjastycznym przyjęciem przez 
carskich naukowców. Przedsię-
wzięcie uznano za zbyt trudne 
technicznie do realizacji, koszto-
chłonne i wręcz nierealne.

Odrzucona została też prośba 
Zglenickiego o przyznanie dwóch 
działek morskich, ale cztery lata 
później zmiana przepisów umoż-
liwiła wykup działek przez osoby 
prywatne, z czego wynalazca nie 
omieszkał skorzystać.

Nadal jednak nie było chęt-
nych na zainwestowanie w szy-
by naftowe na morzu. Jak bardzo 
pomysł polskiego wynalazcy był 

wizjonerski, niech świadczy fakt, 
że pierwsze platformy wiertnicze 
zaczęły powstawać na morzach 
dopiero kilka dekad później!

Sława i bogactwo
W sierpniu 1900 r. carska organi-
zacja naftowców zaprosiła Zgle-
nickiego do badań nad lokalizacją 
złóż naftowych na Kaukazie. Ja-
kież było zdziwienie Rosjan, gdy 
Polak od razu  przedstawił goto-
we już mapy surowców Azerbej-
dżanu. 20 sierpnia 1900 r. na ła-
mach pisma „Neftianoje Dieło” 
zaprezentował (nieodpłatnie) nie 
tylko plan tych złóż, lecz także 
opis… 165 roponośnych działek. 
Badacze podkreślają, że opraco-
wanie to było pierwszym w lite-
raturze naukowej, które wykazy-
wało np. zależność roponośności 
od gazonośnych wulkanów i że do 
dziś  jest ono aktualne. Badania 
Zglenickiego nadal stanowią fun-
dament opracowań geologicz-
nych Półwyspu Apszerońskiego.

W latach 1901–1902, w uzna  niu 
zasług Zglenickiego, Ministerstwo 
Ziemi i Bogactw Państwowych 
Imperium Rosyjskiego przydzie-
liło mu bezpłatnie kilka dzia-
łek, a kolejne wykupił z bonifika-
tą. Łącznie było to tysiąc hektarów 
na lądzie i 220 hektarów na Mo-
rzu Kaspijskim. Witold Zglenicki 
stał się bogaczem. Do jego daczy 
w Surachanach przyjeżdżali wy-
słannicy rodziny Rothschild i bra-
ci Nobel. Wkrótce jego majątek 
osiągnął zawrotne pułapy. 

Według relacji osób mu 
współczesnych był postacią peł-
ną uroku, jednak kto znał warun-
ki  bogacenia się na Zakaukaziu 
w tamtym czasie, ten zdawał so-
bie sprawę, że Witold Zglenicki 

począł pracę w carskim Urzędzie 
Probierczym. W krótkim cza-
sie zdobył sobie szacunek i opi-
nię człowieka bardzo zdyscy-
plinowanego, obowiązkowego 
i pracowitego. Urzędnicza pen-
sja zapewniała mu byt i pew-
ne oszczędności, które inwesto-
wał w podróże po Azerbejdżanie 
i geologiczne badania, podczas 
których dokumentował bogactwa 
naturalne Kaukazu, oraz w pracę 
nad swoim epokowym wynalaz-
kiem. W wolnym czasie i podczas 
urlopów inżynier żmudnie pra-
cował bowiem nad nietypowym 
urządzeniem – był to aparat do 
pomiaru odchyleń i krzywizn 
szybów. Wynalazek Polaka oka-
zał się tak doskonały i przydat-
ny, że z miejsca wdrożony został 
w przemyśle naftowym. Apa-
rat Zglenickiego przyczynił się 
do znacznego zwiększenia wy-
dobycia dzięki ograniczeniu tzw. 
dzikich wybuchów ropy i gazu 
oraz pożarów szybów naftowych, 
a tym samym zwiększył też bez-
pieczeństwo i uratował wiele ist-
nień ludzkich. Dzięki niemu Po-
lak zdobył sobie szacunek świata 
nafciarzy i geologów i – oczywi-
ście – znaczny rozgłos.

Zaprzepaszczona szansa 
Polski wynalazca jako pierwszy 
na świecie rozważał też budowa-
nie szybów naftowych na morzu. 
29 lipca 1896 r. poprosił Urząd 
Bogactw Państwowych Guber-
ni Bakińskiej o przydział dwóch 
morskich działek w Zatoce Bi-
bi-Ejbatskiej, których potrzebo-
wał do dalszych badań – wtedy 
też do tej oficjalnej prośby pol-
ski wynalazca załączył projek-
ty pierwszych na świecie wież 

Pomnik  
Witolda  
Zglenickiego 
przy rafinerii 
PKN ORLEN 
w Płocku.

Pierwsze  
szyby naftowe 
w Baku. Począ-
tek XX wieku.
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Witold Zglenicki

Zadbał też 
o rozwój polskiej 
nauki. Dochody 

z jednej z działek 
przekazał Kasie 

im. Mianowskiego 
w Warszawie – była 
to instytucja, która 
od 1881 r. wspierała 
młodych polskich 

naukowców
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nowskiego nie była już zasila-
na pieniędzmi z bakijskiej 

ropy i nagrodę prze-
stano przyznawać. 

Pół wieku po 
śmierci Zglenickie-
go świat przypomniał 
sobie o jego projekcie 
budowania szybów 
naftowych na morzu. 
Pierwsze szyby na 
pełnym morzu za-
częły powstawać po II 
wojnie światowej. Dzi-
siaj wydobycie ropy 
naftowej z platform 
wiertniczych stano-
wi aż jedną trzecią 
światowego wydoby-
cia tego surowca. Sam 

Azerbejdżan wydobywa rocznie 
34 mln ton ropy naftowej, z cze-
go dużą część stanowi wydobycie 
z platform. 

Czy Witold Zglenicki – „ojciec 
bakijskiej nafty” – pamiętany jest 
nad Morzem Kaspijskim? Z pew-
nością tak, lecz przede wszystkim 
powinien być pamiętany w swojej 
Ojczyźnie. 

musiał być człowiekiem twardym 
i o niezłomnym charakterze, któ-
ry potrafił przezwyciężać prze-
ciwności. Ówczesny Kaukaz nie 
był bowiem miejscem dla sła-
bych ludzi.

Inwestycja w naukę
Niestety, w 1901 r. Zglenicki za-
padł na nieuleczalną wówczas 
cukrzycę. 3 lipca 1904 r. pol-
ski naukowiec i wynalazca spisał 
ostatnią wolę (umarł w Baku kil-
ka dni później, ale wrócił na zie-
mie polskie – został pochowany 
w Woli Kiełpińskiej koło Zegrza). 
Jego testament obejmował do-
chody z eksploatacji kilku działek 
lądowych i na Morzu Kaspijskim.

Dochody ze sprzedaży ro-
ponośnej działki o wartości  
50 tys. rubli przepisał swoje-
mu nieślubnemu synowi Anato-
lowi Winogradowi, a jego mat-
kę zobowiązał do wychowania 
syna na Polaka. Chciał też, by syn 
przyjął jego nazwisko i zamiesz-
kał na ziemiach polskich. Nieste-
ty ta prośba nie została spełniona 
– zarówno matka Anatola Maria 

Winogradow, jak i jej syn resztę 
życia spędzili w Rosji.

Zglenicki zadbał 
o to, by jego dziedzic-
twem był też rozwój 
polskiej nauki. Docho-
dy z jednej z dzia-
łek przekazał Ka-
sie im. Mianowskiego 
w Warszawie – była 
to instytucja, któ-
ra od 1881 r. wspiera-
ła młodych polskich 
naukowców (pierw-
szy paragraf testa-
mentu oddawał Ka-
sie dochody z połowy 
działki nr 8, leżącej 
między Amiradża-
nem a Sucharanem). 
W ten sposób, podobnie jak No-
bel, stał się osobą, która finan-
sowała nagrody dla naukowców, 
a otrzymali je m.in. Oskar Kol-
berg i Maria Skłodowska-Curie. 
Niestety wybuch I wojny świato-
wej, a następnie rewolucja bol-
szewicka w Rosji i nacjonalizacja 
roponośnych działek Zglenickie-
go spowodowały, iż Kasa im. Mia-

Kto znał warunki  
bogacenia się 
na Zakaukaziu 

w tamtym czasie, 
ten zdawał sobie 

sprawę, że Zglenicki 
musiał być 

człowiekiem twardym 
i o niezłomnym 

charakterze. 
Ówczesny Kaukaz 

nie był bowiem 
miejscem dla  
słabych ludzi.

Tak wyglądały 
bulwary 
w Baku, kiedy 
mieszkał tam 
Witold  
Zglenicki.
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cy gotowi byli zapłacić najwyż-
szą cenę – oddać swoje życie 
w walce o Warszawę. 

Energetycy wytrwali 36 dni 
i nocy ciągłej walki. 4 września 
Niemcy rozpoczęli general-
ny szturm na Powiśle, w wyni-
ku którego unieruchomiona zo-
stała elektrownia, pozbawiając 
walczącą Warszawę prądu. Po-
wstańcy walczyli jeszcze cały 
dzień i noc. 5 września po po-
łudniu kpt. Cubryna podjął de-
cyzję o opuszczeniu elektrowni. 

Hołd walczącym
Po upadku Powiśla Energe-
tycy przyłączyli się do walki 
w Śródmieściu. Żołnierze „Cu-
bryny” walczyli aż do kapitula-
cji powstania, czyli 2 paździer-
nika 1944 roku. Wojna odebrała 
życie 450 pracownikom Elek-
trowni Powiśle. Dwudziestu sze-
ściu z nich zostało odznaczo-
nych orderem Virtuti Militari.

PGE chcąc uczcić pamięć 
o Bohaterach z Elektrowni Po-
wiśle, co roku organizuje wy-
darzenie, podczas którego 
wybrzmiewa pieśń „Marsz ro-
botników elektrowni”. Jako fir-
ma energetyczna, PGE Polska 
Grupa Energetyczna chce od-
dać hołd Energetykom, któ-
rzy nie zawahali się w godzinie 
próby i z największym poświe-
ceniem walczyli o niepodległą 
Polskę. 

1 sierpnia 1944 roku 
o godz. 17.00 wybuchło 
Powstanie Warszawskie, 

które na celu miało wyzwole-
nie stolicy spod okupacji wroga. 
Pracownicy Elektrowni Powi-
śle współtworzyli oddział pod 
powództwem kpt. Stanisława 
Skibniewskiego „Cubryny”. Po-
czątkowo Powstańcy elektrowni 
byli uzbrojeni w zaledwie czte-
ry pistolety maszynowe, ok. 20 
pistoletów i kilka granatów, ale 
oprócz broni mieli coś bardziej 
cennego – ogromną determi-
nację do walki. W pierwszej ko-
lejności Powstańcy stanęli do 
walki z żołnierzami niemiec-
kiej ochrony elektrowni, którzy 
mieli znaczącą przewagę li-
czebną i zbrojeniową. Jednak-
że wrogowie przygotowani na 
atak z zewnątrz, byli całkowicie 
zdezorientowani uderzeniem 
od środka. Po całonocnym star-
ciu Niemcy poddali się, a Po-
wstańcy przejęli budynek.

Dla Ciebie, Warszawo… 
W następnych dniach nasilił się 
niemiecki kontratak. Regularnie 
ostrzeliwano i bombardowano 
obiekt, co znacznie utrudnia-
ło pracę w elektrowni. Mimo to 
Energetycy nie poddali się, ro-
bili wszystko, aby zachować cią-
głość dostaw prądu dla War-
szawy. Prowizorycznymi liniami 
podłączali prąd do najważniej-

szych punktów takich jak: szpi-
tale, piekarnie czy warszta-
ty służące Powstańcom. Do ich 
zadań należało także odłącza-
nie zasilania dzielnicom, które 
zostały opanowane przez nie-
mieckie oddziały. 

„Dla Ciebie, Warszawo, dla 
ran Twych i łez. To hasło żar 
w sercach nam wznieca, dla 
Ciebie, Warszawo, wytrwamy 
po kres! Nasz front – Elektrowni 
forteca!”. Jest to fragment pieśni 
„Marszu robotników elektrowni”, 
który pokazuje, jak ważna była 
walka o elektrownię. Energety-

W aplikacji znajduje się mapa ze 
167 lokalizacjami tablic projektu 
Karola Tchorka. Za pomocą na-
wigacji można dotrzeć do dowol-
nej z nich i zapoznać się z historią 
miejsca i wydarzenia, które upa-
miętnia.

W ramach działań zorganizo-
wany został także koncert „Mia-
sto Pamięci”, który odbył się 5 
października 2019 r. w Muzeum 
Wojska Polskiego. Miał on na celu 
upamiętnienie ofiar cywilnych 
Warszawy, które zginęły w latach 
1939–1945. Na scenie wystąpi-
li muzycy młodego pokolenia: 
Bartas Szymoniak, Piotr Karpie-
nia oraz zespół Luxtorpeda. Re-
transmisję koncertu można było 
obejrzeć na kanale TVP3. 

Fundacja przygotowała też 
20-planszową wystawę „Ofia-
ry cywilne Warszawy w cza-
sie niemieckiej okupacji w latach 
1939–1945”, którą można było 
zobaczyć w hali głównej dwor-
ca Warszawa Centralna im. Sta-
nisława Moniuszki, w Muzeum 

Wojska Polskiego oraz na skwe-
rze przy ul. Mysiej 2. Wystawa 
ukazuje terror niemiecki w War-
szawie w czasach II wojny świa-
towej, a także przybliża sylwetki 
konkretnych ofiar.

Konserwacja tablic
Fundacja PGE wsparła także wy-
danie dwujęzycznego albumu 
zatytułowanego „Pamięć War-
szawy”. Publikacja poświęcona 
jest losom Warszawy i jej miesz-
kańców podczas II wojny świato-
wej, przedstawionych przez pry-
zmat tzw. Tablic Tchorka.

W tym roku Fundacja PGE 
rozpoczęła kolejny etap realiza-
cji autorskiego projektu „Tablice 
Pamięci”, jakim jest czyszczenie 
i konserwacja tablic Karola Tchor-
ka. Celem prac jest powstrzy-
manie procesów degradujących 
materiał, z którego wykonano ta-
blice. W ramach projektu Funda-
cja planuje wyczyścić wszystkie 
tablice Tchorka wymagające tego 
zabiegu. 
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HISTORIA HISTORIA

Bohaterska walka Energetyków
Tablice Pamięci
od Fundacji PGE

78 lat temu do heroicznej walki stanęło 63 pracowników Elektrowni 
Powiśle. Słabo uzbrojeni, własnymi siłami rozbili niemiecki oddział 
okupujący elektrownię.

Fundacja PGE od 2019 r. prowadzi projekt „Tablice Pamięci”, którego celem  
jest nadanie należnej czci Tablicom Tchorka – miejscom opisującym heroiczne 
wydarzenia z czasów II wojny światowej, w tym miejsca egzekucji Polaków. 

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z PGE 

Polską Grupą 
Energetyczną

Materiał 
powstał  

we współpracy 
z PGE 

Polską Grupą 
Energetyczną

Projekt jest realizowany we 
współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej, pod 

patronatem wicepremiera, mini-
stra kultury i dziedzictwa naro-
dowego, prof. Piotra Glińskiego 
oraz Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. W ramach tego projektu 
Fundacja PGE zinwentaryzowa-
ła 167 miejsc pamięci, wykonała 
dokumentację zdjęciową każde-
go miejsca i przeprowadziła kwe-
rendę każdej tablicy. Następ-
nie przy każdej tablicy Tchorka 
umieszczona została tabliczka 
z informacją w języku polskim 
i angielskim wraz z kodem QR 
umożliwiająca poznanie historii 
każdego z miejsc upamiętniają-
cych niemieckie zbrodnie.

Specjalna aplikacja
Dodatkowo Fundacja stworzyła 
stronę internetową www.tablice-
pamieci.pl oraz aplikację mobil-
ną „Tablice Pamięci”, którą moż-
na bezpłatnie pobrać w sklepie 
Google Play oraz App Store. 
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gicznych. Trudno to podwa-
żać. Przy dzisiejszym poziomie 
wydobycia udoku-
mentowanych zaso-
bów węgla kamien-
nego mamy na ponad  
800 lat. To czysta ma-
tematyka.

Kto jest odpowie
dzialny za aktualną 
sytuację górnictwa 
i braki węgla: UE, ko
lejne polskie rządy, 
same spółki węglo
we czy ktoś jeszcze 
inny?

To byłoby uprosz-
czenie, gdyby moż-
na było powiedzieć, 
kto jest odpowiedzial-
ny. Odpowiedzialna jest polity-
ka państwa w stosunku do gór-
nictwa w ciągu ostatnich 30 lat, 
która generalnie polega na tym, 

Według „Bilansu zasobów złóż 
kopalin w Polsce”, opubliko

wanego przez Państwo
wy Instytut Geologiczny, 
udokumentowane zaso
by bilansowe złóż wę
gla kamiennego na ko
niec 2021 r. wyniosły 64,7 

mld ton, z tego 71 proc. to 
węgle energetyczne. Przy 
aktualnym poziomie wy

dobycia węgla kamiennego 
energetycznego starczy

łoby na ponad 800 
lat. Zgadza się 

Pan z tym wyli
czeniem?

Tak. Prze-
cież wyliczy-

li to geo-
l o d z y 
na pod-

s t a w i e 
b a d a ń 
g e o l o -

ENERGETYKA Polityka surowcowa

Węgla kamiennego mamy na ponad 800 lat
żeby odchodzić od górnictwa 
węgla, co motywowane jest ar-

gumentami przede 
wszystkim ekolo-
gicznymi, równocze-
śnie bez tworzenia 
alternatywy energe-
tycznej w kraju. Ge-
neralnie taką po-
litykę kreuje Unia 
Europejska, nato-
miast wszystkie rzą-
dy po kolei od 1989 r. 
tę politykę bezkry-
tycznie realizują 
z efektem takim, jaki 
mamy dzisiaj. Po-
ziom wydobycia jest 
za mały na potrzeby 
gospodarcze kraju. 

Państwo nie tylko nie inwestu
je w państwowe górnictwo, ale 
co więcej, uniemożliwia nawet 
inwestycje w górnictwie pol

skim i zagranicznym podmio
tom prywatnym.

To jest niestety prawda. Na-
kłady inwestycyjne w Pol-
sce maleją co roku mniej więcej 
o połowę. Ostatnią wybudowa-
ną kopalnią węgla kamienne-
go jest kopalnia „Budryk”, którą 
ja miałem okazję budować, uru-
chomiona w 1994 r. Podobnie jest 
z węglem brunatnym, gdzie na-
kłady inwestycyjne również ma-
leją i z trzech dużych złóż wę-
gla brunatnego pozostały nam 
dwa: Bełchatów i Turów. Eks-
ploatacja Turowa skończy się 
w 2044 r., a Bełchatowa w 2035 r. 
i w związku z tym, że nie ma no-
wych inwestycji w udostępnienie 
nowych zasobów węgla brunat-
nego, należy się spodziewać, że 
w tym czasie skończy się ponad 
30 proc. bilansu energetyczne-
go kraju. Natomiast przy dzi-
siejszym poziomie eksploatacji 
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Doszliśmy do takiego paradoksu,  
że w kraju, w którym brakuje  
węgla na poziomie 12 mln ton, 
budżet państwa nadal dotuje 
likwidację kopalń, nadal dotuje 
odejścia górników z pracy 
w kopalniach, dając im zachęty 
w postaci 120 tys. zł, i nadal 
akceptuje eksport węgla  
na poziomie 2 mln ton  
– zauważa  
dr Jerzy Markowski,  
były wiceminister  
gospodarki  
i były dyrektor  
kopalni  
„Budryk”. 
Rozmawiał 
Tomasz CUKIERNIK

Inwestorzy  
prywatni chcieli 

wybudować kopalnie 
za własne pieniądze, 

dając w Polsce 
pracę, zostawiając 

tu podatki, 
wykorzystując polskie 
urządzenia związane 

z wydobyciem.  
Dziś nie byłoby 

problemu deficytu 
węgla.



nia takiej inwestycji trwa w Pol-
sce około 10–15 lat, a budowa 
– ok. 15–20 lat. Tyle czasu trze-
ba, żeby wydrążyć szyby, wyko-
nać wyrobiska, udostępnić całe 
złoża. Państwo nie powinno ta-
kich inwestycji podejmować, po-
nieważ nigdy nie osiągnie takie-
go efektu inwestycyjnego, żeby 
ten węgiel stał się użyteczny 
w bilansie energetycznym kra-
ju. To ryzyko mogą ponosić in-
westorzy zagraniczni, jeśli chcą, 
a co najważniejsze: chcą. Nieko-
niecznie zawsze trzeba budo-
wać kopalnię od nowa. Potrafi-
my eksploatować złoża sąsiednie 
do kopalń czynnych, sąsiednie 
do kopalń likwidowanych, po-
trafimy udostępniać nowe par-
tie złóż sąsiadujące z kopalniami 
czynnymi. To wszystko jest w za-
kresie kompetencji inżynierskich 
polskiego górnictwa. Tyle tylko, 
że państwo tego nie robi, a in-
nym nie pozwala. Cały problem 
polega na tym, że my od lat de-

węgla kamiennego wydobycie 
w Polskiej Grupie Górniczej po-
winno się skończyć w 2049 r. Co 
do prywatnych inwestorów za-
granicznych – od ponad 10 lat 
zabiegają oni o realizację in-
westycji w Polsce. Są tylko dwa 
przypadki, kiedy państwo zgo-
dziło się na to, żeby inwestor 
zagraniczny kontynuował eks-
ploatację złóż, a nie budował no-
wych kopalni: w Zabrzu na sta-
rym złożu kopalni „Pstrowski”, 
gdzie powstała prywatna ko-
palnia „Siltech”, oraz w Czecho-
wicach-Dziedzicach kopalnia 
„Silesia”. Tę ostatnią Kompania 
Węglowa skazała na likwidację, 
a pojawił się czeski inwestor, któ-
ry postanowił ją kupić. Związki 
zawodowe potrafiły to zorgani-
zować, kopalnię uratowano i jest 
to jedna z najlepszych polskich 
kopalń. Z przykrością trzeba 
przyznać, że wszyscy inni pry-
watni inwestorzy również zaan-
gażowali swoje pieniądze w swo-
je projekty, natomiast nigdzie nie 
doszło do ich realizacji, ponie-
waż państwo odmawiało konce-
sji albo odmawiało procedowa-
nia postępowania koncesyjnego 
na różnych etapach.

Czy te działania nie idą wbrew 
polskiemu interesowi publicz
nemu?

Zdecydowanie tak. Inwesto-
rzy prywatni chcieli wybudować 
kopalnie za własne pieniądze, 
dając w Polsce pracę, zostawia-
jąc w Polsce podatki, wykorzy-
stując polskie urządzenia zwią-
zane z wydobyciem, jedynie za 
zgodę na ich eksploatację, po-
zostawiając w Polsce cały wydo-
byty przez siebie węgiel. Dzisiaj 

by nie było problemu deficytu 
węgla. Mam na myśli takie in-
westycje jak australijskiej grupy 
Balamara w Nowej Rudzie, Pra-
irie Mining w inwestycji „Jan Kar-
ski” czy inwestycję „Orzesze” 
realizowaną przez spółkę ame-
rykańsko-szwajcarsko-niemiec-
ką. To są ewidentne dowody na 
to, że można było dzisiaj nie 
mieć w ogóle deficytu węglowe-
go, a mieć wybudowane za cu-
dze pieniądze kopalnie i dostęp-
ny na polskim rynku węgiel, jak 
się okazuje, czterokrotnie tańszy 
od węgla importowanego.

Ale niektórzy komentatorzy 
twierdzą, że wszystkie złoża 
węgla kamiennego w Polsce 
zalegają głęboko i są geolo
gicznie trudno dostępne, przez 
co koszt ich wydobycia jest 
bardzo wysoki.

Złoża zalegają głęboko tak 
jak w całym świecie, koszt wy-
dobycia jest wysoki, tak jak w ca-
łym świecie, ale finalnie dziś stan 
jest taki, że koszt wydobycia tony 
węgla w Polsce wynosi ok. 70 
dolarów, a tona węgla importo-
wanego do Polski ma cenę 380–
400 dolarów. Gdyby Polska wy-
dobywała swoje zasoby węgla, 
miałaby na rynku węgiel cztero-
krotnie tańszy. 

Ile czasu i pieniędzy potrze
ba, by uruchomić nowy pokład 
węgla w istniejącej kopalni, 
a ile, by zacząć eksploatować 
całkiem nowe złoże?

Budowa kopalni od zera, pa-
trzę na kopalnię „Budryk”, któ-
rą ja wybudowałem, to jest koszt 
rzędu 350 mln dolarów. Proce-
dura koncesyjna dla uruchomie-
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klarujemy przemiany w energe-
tyce. Przecież węgla nie wydo-
bywa się po to, żeby go wydobyć 
i trzymać w sejfach, bo 
to nie jest złoto. Wę-
giel wydobywa się po 
to, żeby zrobić z niego 
energię w elektrow-
ni. Poziom wydobycia 
węgla dyktowany jest 
użytecznością węgla 
w systemie elektro-
energetycznym. Je-
śli nie ma innej ener-
getyki jak węglowa, 
to węgla trzeba szu-
kać u siebie. Jeszcze 
rok temu szukanie go 
było o tyle proste, że 
w świecie węgla wy-
dobywa się ponad 8 
mld ton i teoretycznie 
można było powiedzieć, że za-
wsze można było go gdzieś ku-
pić. Tyle tylko, że od tamtego 
czasu ceny tak bardzo wzrosły, 
że będziemy węgiel kupować po 

cenach 4–5-krotnie wyższych 
niż oferowane przez kopalnie 
polskie.

Czy zgodzi się Pan z tezą, że 
prowadzona pod wpływem 
UE dotychczasowa polity
ka polegająca na odchodzeniu 
od węgla, czyli surowca, któ
ry mamy, na rzecz gazu, czy
li surowca, którego nie mamy 
(od 2004 r. zużycie gazu ziem
nego w Polsce zwiększyło się 
o połowę), oznacza rezygnację 
z bezpieczeństwa energetycz
nego kraju?

Finalnie tak. Taki jest rezultat. 
Mam to doświadczenie, że w la-
tach 1995–1997 jako sekretarz 
stanu w polskim rządzie nego-
cjowałem warunki przystąpie-
nia Polski do UE w zakresie gór-
nictwa, hutnictwa i energetyki. 

Wówczas nikt nigdy 
nie żądał od Pol-
ski likwidacji kopalń. 
Wszyscy żądali wy-
łącznie efektywności 
ekonomicznej i eli-
minacji dopłat z bu-
dżetu państwa do 
wydobywania wę-
gla w Polsce. Cała 
procedura restruk-
turyzacji górnictwa 
pomyślana była na 
początku jako wy-
dobycie węgla ka-
miennego bez tzw. 
pomocy publicznej, 
przy założeniu, że 
górnictwo jest efek-

tywne. To byłoby realne, gdy-
by nie świadoma polityka pań-
stwa, która w latach 90. uczyniła 
z węgla główny parametr infla-
cjogenny. Wszystkim ministrom 

finansów wówczas wydawało się, 
że cena węgla decyduje o in-
flacji. Rzeczywistość pokaza-
ła coś zupełnie innego. Wtedy 
tona węgla kosztowała 30–35 
dolarów, a inflacja była rzędu  
50 proc. Dzisiaj węgiel kupuje się 
po 380 dolarów, a inflacja wy-
nosi 15 proc. Ta właśnie polity-
ka państwa uniemożliwiała gór-
nictwu dojście do efektywności 
ekonomicznej poprzez politykę 
kreowania niskich cen węgla ka-
miennego. 

No ale teraz UE żąda likwidacji 
energetyki węglowej, co ozna
cza jednocześnie likwidację 
górnictwa…

Nie należy się tym w ogó-
le przejmować. UE to jest emi-
sja CO2 w skali świata 10 proc. 
Polska emisja to w skali świata 1 
proc. Nawet jeśli w ciągu jednego 
dnia zatrzymalibyśmy wszystkie 
elektrownie węglowe w Polsce, 
to świat by tego zupełnie nie za-
uważył. Bo byłoby to ogranicze-
nie emisji o 1 proc., podczas gdy 
co roku przybywa 10 proc. ener-
getyki węglowej w skali świa-
ta. Chiny przekraczają 4 mld ton 
węgla rocznego wydobycia, Indie 
wydobywają ponad 1 mld, USA – 
ponad 1,2 mld ton, Rosja – ponad 
500 mln ton, nie mówiąc o kra-
jach afrykańskich, w których nikt 
nigdy nie liczył żadnych emisji 
CO2. To, co Unia Europejska robi 
w zakresie polityki energetycz-
nej, jest pozbawianiem się bez-
pieczeństwa energetycznego na 
rzecz importu, który – jak się dzi-
siaj okazało – jest rujnujący dla 
gospodarki Unii. Wszystkie pań-
stwa UE mają teraz ten sam dy-
lemat – skąd wziąć energię w sy-

61FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

ENERGETYKA Polityka surowcowa

Trzeba uruchomić 
inwestycje 

w górnictwie, 
zwłaszcza te, które 

państwo nic  
nie kosztują  

– przez inwestorów 
prywatnych polskich 

i zagranicznych. 
I przestać słuchać 

organizacji 
ekologicznych, które 

blokują realizację 
inwestycji.

fot. Andrzej Grygiel/PAP
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z czego 3 tys. zł pokryje im pań-
stwo, a 9–13 tys. zł będą musie-
li zapłacić sami. Na wsi sytuacja 
jest jeszcze gorsza, bo średnie 
gospodarstwo rolne potrzebuje 
na rok ok. 6 ton węgla, czyli bę-
dzie to wydatek ok. 18–24 tys. zł, 
z czego 15–21 tys. zł musi czło-
wiek zapłacić sam. Na tak drogi 
węgiel mało kogo będzie stać. 
Ceny ciepła już są 3–4-krotnie 

wyższe. To jest klasycz-
ne ubóstwo energe-
tyczne, do którego 
się sami doprowa-
dziliśmy swoim bra-
kiem wyobraźni. 

Jakie mamy wyjście 
z obecnej sytuacji?

Żeby zabezpie-
czyć potrzeby ener-
getyczne kraju, nie 
obędzie się bez in-
westycji. Nie tworzy 
się żadnej alterna-
tywy energetycznej. 
Gaz nie jest alterna-
tywą energetyczną. 
Można mówić o róż-

nych alternatywach, jak mała 
energetyka jądrowa, ale to są jak 
na razie teorie. Należałoby uru-
chomić inwestycje w górnictwie, 
zwłaszcza te, które państwo nic 
nie kosztują – przez inwestorów 
prywatnych polskich i zagra-
nicznych. Należałoby przestać 
słuchać wszystkich organiza-
cji ekologicznych, które bloku-
ją w Polsce realizację inwestycji. 
Wszystkie inwestycje w zakresie 
węgla kamiennego i brunatnego 
wstrzymane są na wniosek i za 
namową zagranicznych organi-
zacji ekologicznych. Oni robią, co 
chcą, a nasi robią, co oni chcą. 

tuacji, kiedy odeszły od tego, co 
miały, a nie zbudowały żadnej 
alternatywy.

Jak to jest z tym dotowaniem 
kopalni w Polsce, co wytykają 
różni przeciwnicy górnictwa? 

Dotacje do górnictwa w Pol-
sce skończyły się w 1992 r. To 
była decyzja wicepremiera Lesz-
ka Balcerowicza. Od tego czasu 
budżet państwa dotuje jedynie 
fizyczną likwidację wydobycia 
w Polsce i na to ma zgodę Unii 
Europejskiej. Pomoc publicz-
na do likwidacji jest akceptowa-
na przez UE, mimo że ta pomoc 
publiczna pozbawia to państwo 
bezpieczeństwa energetyczne-
go. Taki paradoks lekarze nazy-
waliby schizofrenią. Natomiast 
prawdą jest to, że na skutek świa-
domej polityki państwa wobec 
górnictwa przez te 30 lat górnic-
two, nie mając szans na wyjście 
na poziom efektywności, wpa-
dało w kłopoty, z których trzeba 
było potem różnymi instrumen-
tami finansowymi je ratować. Za 
czasów rządów premiera Jerze-
go Buzka, mimo odejścia od gór-
nictwa 120 tys. ludzi, wszystkie 
spółki węglowe znalazły się na 
krawędzi upadłości. Trzeba było 
ogłosić postępowanie układowe, 
które spowodowało to, że zanie-
chano płacenia zadłużenia wo-
bec budżetu państwa. To była 
pomoc publiczna, ale nie w real-
nym pieniądzu. Za rządów pre-
miera Leszka Millera sytuacja 
była tego typu, że spółki mia-
ły wyniki ekonomiczne zbliżają-
ce się do upadłości i rząd podjął 
decyzję o umorzeniu górnictwu 
kwoty 18 mld zł. Potem wszyst-
kie środki z budżetu państwa 

szły wyłącznie na likwidację ko-
palń, a dziś idą na likwidację ko-
palń oraz wspieranie wydobycia, 
ale pod warunkiem, że te kopal-
nie są jednocześnie likwidowane. 
Doszliśmy do takiego paradoksu, 
że w kraju, w którym brakuje wę-
gla na poziomie 12 mln ton, ten-
że budżet państwa nadal dotu-
je likwidację kopalń, nadal dotuje 
odejścia górników z pracy w ko-
palniach, dając im zachę-
ty w postaci 120 tys. zł, 
i nadal akceptuje eks-
port węgla na pozio-
mie 2 mln ton. To po 
prostu kłóci się z lo-
giką. W efekcie deficyt 
węgla i jego wysokie 
ceny przełożą się na 
koszty ciepła i energii 
elektrycznej na takim 
poziomie, że będzie to 
towar nie do kupienia.

Czy Pana zdaniem 
zimą zabraknie wę
gla dla ciepłowni 
i gospodarstw do
mowych, czyli tego 
importowanego? 

Węgla może nie zabraknąć, 
ponieważ węgiel można spro-
wadzić. W obrocie światowym 
jest 1,4 mld ton węgla. Nato-
miast nie będzie zdolności do 
jego nabycia, chyba że budżet 
państwa będzie to finansował. 
Kwotą 3 tys. zł mają być doto-
wane gospodarstwa, które ku-
pują węgiel. Ale zakładając, że 
tona węgla będzie kosztowała  
3–4 tys. zł, a gospodarstwo 
domowe w mieście zużywa  
ok. 4 ton węgla na rok, to siłą 
rzeczy będzie musiało wy-
dać na węgiel ok. 12–16 tys. zł, 

To, co robi UE, jest 
pozbawianiem się 
bezpieczeństwa 
energetycznego. 
Wszystkie kraje 
Wspólnoty mają 

teraz ten sam 
dylemat – skąd wziąć 

energię w sytuacji, 
kiedy odeszły od 

tego, co miały, a nie 
zbudowały żadnej 

alternatywy.




